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TAKDİM

Değerli Kızılay Dostları,
Kıymetli Araştırmacılar,
Kızılay, ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarında sürdürdüğü şefkat nöbetini 150 yıldır kesintisiz sürdürüyor.
Hayırsever Milletimizin gönül zenginliğinden beslenen
iyilik çınarı Kızılay, afet, insani yardım ve toplum sağlığı
alanlarında üstlendiği roller ile güçlü Türkiye’nin güçlü
Kızılay’ı olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Kızılay’ın asıl gücü hayırsever Türk halkının bağış ve destekleridir. Bununla birlikte Kızılay faaliyetlerinin operasyonel anlamda sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla
iktisadi işletmeler kurmuştur. Kızılay’ın bu gelir getirici
faaliyetlerden birisi de Kızılay Maden Suyu İşletmesidir.
Ülkemizde doğal mineralli su pazarının lideri konumunda
olan Kızılay maden suları siz içince başkasına da iyiliği
dokunan tek maden suyudur.
Bünyemizdeki güçlü yapılardan biri olan Maden Suyu
İşletmesi’nin Kızılay’da yaklaşık bir asırlık geçmişi var. Afyonkarahisar bölgesinde keşfedildiği ilk günden bu yana
iyilik için içilen bu suyun bir çok hastalığa şifalı etkileri olduğu biliniyordu. Bu durum raporlar ve analiz sonuçlarıyla
Sultan II. Abdülhamid Han’a sunulmuştu. Bunun üzerine,
Osmanlı tebaasının faydası için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Sultan Abdülhamid, 1902 yılında Karahisar-ı Sahip
Maden Suyu’nun imtiyazını Hamidiye Etfal Hastanesi’ne
(bugünkü adıyla Şişli Etfal Hastanesi) ihsan etmişti. Hamidiye Etfal Hastanesi tarafından işletilen Karahisar Maden
Suyu, iyi geldiği gerekçesiyle 170 Hastanede yatan hastalara da gerektiğinde dağıtılırdı.

Karahisar Maden Suyu kaynağı, Birinci Cihan Harbi ve
İstiklâl Harbinin ardından bir süre il özel idaresi ve sonrasında özel kişilerce işletildi. Nihayet Türk Kızılay Fahri
Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle 17
Ekim 1926 tarihinde imtiyaz hakkı Kızılay’a verildi. Kızılay
Maden Suyu, 1926 yılından bu yana tüm gelirleri insani
yardım çalışmalarında değerlendirilerek, Türk Kızılay
tarafından işletilmekte.
Kızılay, Afyonkarahisar’daki menbaından çıkardığı maden
suyunun satışından elde ettiği gelir ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini
uzatıyor. Afyonkarahisar’ın şifa ve bereket dolu kaynağı
bugün kesintisiz hayır için akmaya devam ediyor.
150. Yılımız için hazırladığımız bu yayınlarımızla, gurur
kaynağımız olan tarihimizi bir kez daha okuyucularımızın dikkatine sunmak, Kızılay’ın çalışmalarının zamanla
sınırlı olmadığını anlatmak istiyoruz. Ayrıca, “Hayra Akan
Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu” başlıklı bu çalışmayı
lezzetin şifa ve iyilik ile buluşmasının hikayesi olarak
okuyabilirsiniz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan olmak üzere bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen kıymetli Kızılaycılara şükranlarımı
sunuyor, şifalı Kızılay Maden Suları’nın daha fazla iyiliğe
vesile olmasını diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla
Dr. Kerem KINIK
Kızılay Genel Başkanı

ÖNSÖZ
Doğal su kaynakları bakımından zengin bir ülke olan
Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı bir vasfı vardır. O da
doğal sularının bir kısmının şifalı olmasıdır. Onun için
tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar uzanan Karahisar Maden Suyu’nun çıktığı bölgeye Şifalı Frigya adı verilmesi boşuna
değildir. Şifalı sular içinde ise Karahisar Maden Suyu’nu
farklı ve üstün kılan bir özellik mevcuttur: Geliri hep hayır
müesseslerine harcanan tek maden suyudur. Öyle ki bu
su; 19. yüzyılın sonlarına doğru Afyon Karahisar Vilayeti Maarifi için, 20. yüzyılın hemen başından itibaren
Hamidiye (Şişli) Etfal Hastahanesi için ve 1926 yılından
bu yana da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bir başka ifadeyle
Türk Kızılayı için akmıştır… Dolayısıyla Karahisar Maden
Suyu her zaman hayra akan su olmuş, geliriyle ya öğrencilerin okumasına, ya hastaların tedavi edilmesine ya da
bunların hepsini kapsayacak şekilde muhtaçların yardım
edilmesine vesile olmuştur...
Karahisar Suyu’nun meşhur ve yaygın hale gelmesi, Sultan
II. Abdülhamid tarafından fark edilmesiyle başlar. Yeni
kurduğu Etfal Hastahenesi’nin ücretsiz muayene ve tedavi
sunmasını şart koşan Sultan, masrafları kendi cebinden
karşılarken, finansmana yardımcı olacak gelirleri de araştırır. İşte bu sırada Karahisar’dan haberdar olur ve hemen
işletme imtiyazını hastaneye verir. Uzun süre bu su ile
ilgilinen Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ise, bu hedefine
Cumhuriyet devrinde ulaşacak ve o tarihten itibaren de
Karahisar Maden Suyu, hem yurtta hem dünyada ihtiyaç
sahiplerinin finansmanına kaynak oluşturacaktı.
Geçmişten bugüne herkesin merakla okuyacağı bir hikayesi var Karahisar Maden Suyu’nun. Bu hikayeyi, hem
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, hem Kızılay Arşivi odak
noktada olacak şekilde kapsamlı ve incelikli bir araştırmayla gün ışığına çıkartmaya çalıştık. Literatür çalışmasında elde edilen kitap, makale ve tezleri arşiv belgeleriyle
güçlendirirken, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi salname,
gazete ve mecmualarını da taradık. Anı kitaplarında maden suyunun izini sürdük. Gazete ilanlarında değişimin ve
gelişimin yansımasını ortaya koyduk. Sözlü tarih enstrümanlarından yararlanmaya çalıştık. İlk üretim tesisinin
metruk duvarlarına hapsolmuş mahzun makinelerin sesi-

ne kulak vermeyi ihmal etmedik. Sonuçta toprağın altında
gürül gürül ‘hayra akan bir suyu’, okuyucu için toprağın
üstüne çıkarttık. Elinizdeki kitap böyle ortaya çıktı.
Eseri esas olarak iki bölüm üzerine kurduk. Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemi... Osmanlı kısmına girmeden tarih
öncesinden bugüne kısa bir ufuk turu yapıp Gazlıgöl’ün,
Frigya Vadisi’nin, Afyonkarahisar’ın geçmişine fener tuttuk. Böylece çalışmamıza coğrafî ve tarihî bir konumlandırma yaptık. Bu bölüm, ayrıca, ilk defa ortaya çıkan bilgilerle süslendi. Maden suyunun ilk tahlilinden bölgenin
ilk jeolojik raporuna kadar birçok konu yalın ve ilgi çekici
başlıklarıyla okuyucunun dikkatine sunuldu.
Kızılay ile maden suyunun buluştuğu Cumhuriyet dönemi
ise heyecanlı bir çalışma sürecinin semeresiydi. Bu bölüm,
Karahisar Maden Suyu’nun Hilâl-i Ahmer’e geçiş süreci ile
başlarken, Atatürk’ün devir kararnamesini imzalaması,
işletmenin çeşitli ihtiyaçlarının temini, ilk bina projeleri,
ilk yıllardaki satış istatistikleri, raporlar, şişe tedariki, dağıtım meseleleri, ikinci fabrikanın kuruluşu, kurumun ilk
kadın çalışanları ve kurumu ziyaret eden devlet adamlarıyla sürdü. Burada önemli bir kırılma noktası ise 1980’den
sonraki gelişmelerin anlatıldığı kısımdı. Çalışma meraklı
okuyucuyu kendine çeken üç alt başlıkla, ‘hastalıkları
tedavide, reklamlarda ve anılarda maden suyu’ kısımlarıyla nihayete erdirildi. İnanıyoruz ki, bu kitap hem bundan
sonraki çalışmalara ilham kaynağı olacak, hem okuyucuyu büyük bir mutluluk ile Kızılay Maden Suyu içmeye
sevk edecektir.
Kuşkusuz böylesine bir eser, bazı kişilerin gayreti olmasa,
kaleme dökülüp kitaplaşamayacaktı. Bu kişilerin başında
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık geliyor. Proje kendine sunulduğu andan itibaren sahip çıkan Genel Başkan Kınık’a, eserin yazımını yüreklendirmekle yetinmeyip aynı
zamanda yönlendiren Genel Müdür Dr. İbrahim Altan’a,
her aşamasında katkıda bulunan Mineralli Su Koordinatörlüğü çalışanlarına, Kızılay Arşivi personeline ve emeği
geçenlere samimiyetle teşekkür ederiz.
Ne mutlu bize ‘hayra akan su’da bir damla oluşturabildikse…
Arif KOLAY, Şefik MEMİŞ, Şakir TURAN
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Heredot, Hipokrat ve Şifalı Sular

Bilinen kayıtlı tarihi Frigyalılara, yani 8. yüzyıla kadar giden Kızılay Maden Suyu’nun
çıktığı kaynaklar, Afyon’un İhsaniye ilçesinde Hamam Köyü’nde yer alır.
Şifalı sulardan yararlanma düşüncesi ilk çağlardan itibaren var olagelmiştir. Bu dönemlerde
dini düşüncelerin şifalı sulardan yararlanmada
ciddi etkisi olmuştur. Şifalı suların tedavi edici,
şifa verici yönünün ilahi güçlerle alakası olduğuna inanılmakta ve bundan dolayı bu tip suların
bulunduğu yerlerde mabet ve tapınaklar yapılmaktaydı. Öyle ki o çağlarda bu kaplıcıları ibadethanelerden ayırt etmek çok zordu.

ve Lepape maden sularında sistemli olarak radyoaktivite aramışlardır. Avrupa’da kaplıca tedavisi klinik yönden değer kazanmaya başlamıştır.3

Bilinen en eski tarihi: 8. Yüzyıl
Oluşumu 45-60 bin yıl öncenin Karanlık Çağına kadar uzanan, bilinen kayıtlı tarihi ise Frigyalılara, yani 8. yüzyıla kadar giden Kızılay Maden
Suyu’nun çıktığı kaynaklar, Afyon’un İhsaniye
ilçesinde Gazlıgöl Kaplıcalarının bulunduğu, bir
zamanların Hamam Köyü’nde yer alır. Afyonkarahisar’ın merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Gazlıgöl mıntıkasında aslında sıcak ve soğuk
maden sularının bulunduğu dar bir şerit şeklinde
kuzey ve güney istikametlerine doğru uzanan bir
fay hattı mevcuttur. Bölgedeki su kaynakları üzerinde araştırmalarda bulunan uzmanlar, sıcak ve
soğuk su kaynaklarının meteor kaynak olmayıp
arzın dibinden gelen ve yüzeye ilk defa burada
çıkan jüvenilen kaynaklar olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre maden sularının ilk geliş yollarının başlangıçta aynı olmasına rağmen yüzeye
yaklaştıkça mecraları ayrılıyor. Böylece hem
sıcaklık hem kimyasal özelliklerinde değişikler
meydana geliyor. Dar şeridin güney kısmında
ortaya çıkan ve önemli bir kısmı sıcaklığını koruyan sular ise ılık veya sıcak olarak doğduğundan
kaplıcalarda kullanılıyor. Bu şeridin kuzeyindeki
kaynaklar ise yeryüzüne yaklaştıkça soğuyarak,
17-20 santigrat dereceye düşüyor. İşte günümüzde Kızılay Karahisar Maden Suyu’na hayat veren
kaynak suları bunlardır.4

Kaplıca tedavisinin gelişmeye başlamasının
oldukça eskiye dayandığı söylenebilir. Bu bağlamda ilk ‘hidroloji’ kitabının MÖ 450 yılında
Heredot (M.Ö. 425-485) tarafından yazıldığı kabul edilir. Heredot yazdığı 9 ciltlik eserinde şifalı sular hakkında detaylı bilgiler aktarmıştır.1
Hipokrat (MÖ 375-460) da benzer şekilde “De
Natura Hominis” adlı eserinde doğal kaynaklarla
tedavinin esaslarını anlatmış, bu sebeple de ilk
tıp bilgini olarak kabul edilmiştir.2
Avrupa’da ise şifalı suların kullanımını ilk
geliştirenlerin başında Romalılar gelir. Romalılar, şifalı sularla tedavide ilerlemeler göstermiş
ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde mimari olarak
da desteklenen termal yerleri kurmuşlardır. Romalılar tarafından yapılan mineralli suların sınıflandırılması ve tıbbi endikasyon kıstasları da
dikkate değerdir. Galen tarafından yazılan bazı
eserlerde termo mineral tedavi ile ilgili bilgiler
mevcuttur. Şifalı suların tıbbi değerlendirilmesi
ile ilgili ilk çalışmalar 16. yüzyılda ltalya ve Fransa’da yapılmıştır. IV. Henri zamanında, şifalı sular ile yapılan tedavi hekim kontrolüne tabi tutulmuştur. 18. yüzyılda ‘Hidroloji’ bilimi hukuki
temellere sahip olmuştur. 19. yüzyılda kaplıca
hekimleri, dernekler ve cemiyetler kurarak sosyal ve hukuki şahsiyet kazanmışlardır. 20. yüzyıl
başında Curie Fransa ve ltalya maden sularında
radyoaktivite tayin etmiş, 1909 yılında Moureu

Benzer bilgileri, 1966 yılında Prof. Dr. Kerim
Ömer Çağlar yazdığı bir makalede ayrıntılı bir
şekilde vermektedir. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi öğretim üyelerinden olan Kerim Ömer
Çağlar, hem Türkiye’de toprak üzerine ilk çalışmaları başlatan öncü isimlerden biri, hem de
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Aksı birçok
kilometreleri
bulan bir fay hattı
bu mineral su
formasyonunun asıl
sebebidir. Karahisar
Maden Suyu ile
Gazlıgöl Kaplıcası
civarındaki
Uyuz ve Çoban
hamamları da aynı
ana kaynaktan
beslenmekte.

olan bu mineral su formasyonuna kavuştuğunu
şöylece vurgulamaktadır:

Karahisar Maden Suyu ile ilgili en doğru bilgileri veren kişidir.5 Çağlar’ın Karahisar Maden
Suyu ile ilgili kaleme aldığı makale, daha sonra
yazılan tüm yayınlara kaynak olmuştur. Çağlar,
Karahisar Maden Suyu kaynakları ile Gazlıgöl
kaplıcaları kaynaklarının aslında aynı menşeden
doğduğunu teyit ederek, “aralarındaki farkın hemen hemen sadece sıcaklık derecesinin ayrı olmasından ibaret” olduğunun altını çizmektedir.
Ona göre “sıcak olan Gazlıgöl sularının soğumaya fırsat kalmadan yeryüzüne çıkmalarına karşılık Karahisar Maden Suyu çevresindeki sular bir
miktar ısılarını kaybettikten sonra fışkırmaktadır.” Çağlar, bu tespitten sonra fay hattında bulunan bölgenin bu hat sayesinde dünyaca meşhur

“Hiç değilse aksı birçok kilometreleri bulan
bir fay hattı bu mineral su formasyonunun asıl
sebebidir. Karahisar Maden Suyu ile Gazlıgöl
Kaplıcası civarındaki Uyuz ve Çoban hamamları
da aynı ana kaynaktan beslenmektedirler.”6

Fay hattından yükselen şifa
Yazarlığıyla da ön planda olan Dr. Mehmet
Sadettin Aygen ise fay hattı ile maden suyu arasındaki ilişkiyi şöyle ifade ediyordu:
“Afyon’un kuzey batısında kuzeye doğru uzanan fay metaformikseri ile nehir yatağının yer12
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Afyon’’daki kaynaklar
Gazlıgöl kaplıcasına ve
Hamam tren istasyonuna
1700 metre mesafede,
etrafı dağlarla çevrili bir
vadiye meyilli bir sırtın
eteklerinde yer alıyordu.

leştiği ovanın alivyonlarının sınırını çizer. Bu
fayın doğusunda hafif eğilimli arazide, neojen
kalkerlerinden gelen sular alivyonlar arasında
yayılarak birkaç yerden yüzeye çıkarlar. Kaynak suları, fayın tali çatlağından gelen magmatik
sularla yükseltilerden gelen infiltre suların tesirindedir. Özelliklerinin çoğu yüzey kayaçlardan
olan sentez sulardır.”7

Bu alan üzerinde birçok noktadan kaynak suları
toprak yüzüne çıkmaktaydı. Öyle ki bu su kaynakları, arazinin hemen yanından geçen dereye sızarak dere suyuna maden suyunu andıran
kekremsi bir lezzet veriyordu. Aynı şekilde yaz
sıcaklarıyla birlikte derenin suyu kuruyunca yüzeyde beyaz renkte tuz tabakası meydana geliyordu. İşte bu tabakası bölgede yaşayan köylüler
tarafından toplanıp sabun yerine kullanılıyordu.
Çağlar, bu tuzun maden suyunun terkibinde bulunan tuzlardan başka bir şey olmadığını belirterek, “(bu tuz) % 85 oranını bulan sodyum minerali ile % 68 oranındaki hidrokarbonat aviyonunun
bileşiminden meydana gelen sodyum bikarbonattan ibarettir”9 açıklamasını getiriyordu.

Sonuç itibariyle deniz seviyesinden 1002 metre yükseklikte bulunan kaynaklar, Gazlıgöl kaplıcasına ve Hamam (Gazlıgöl) tren istasyonuna
1700 metre mesafede, etrafı dağlarla çevrili bir
vadide meyilli bir sırtın eteklerinde8 ve birkaç
kilometrelik bir arazi üzerinde bulunuyordu.
13
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NEOLİTİK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE

Gazlıgöl çevresinde bulunan höyük ve mezarlıklar, bölgenin genel olarak ve mutlak
surette Eski Tunç Çağı yerleşkesi olduğunu ortaya koymaktadır.

Yüzyıllarca bu arazi
üzerinde çeşitli
yapılar yer alıyordu.
II. Abdülhamid devri
ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında büyük tesisler
yapılmaya başlandı.
Günümüzde ise bu alan
gerçek anlamda modern
tesislerde donatıldı.
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engellediği söylenebilir. Nitekim höyüklerin
birçoğunda daha eski dönemlere ait tabakalar
bulunmuş olsa da sonradan gelen ve daha geniş
yayılım gösteren tabakaların önceki tabakaları
kapatması bölgedeki yerleşimin eskiye götürülmesini zorlaştırmaktadır. Bölgede Neolitik ve
Kalkolitik dönemin yaşanmasıyla ilgili Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ne bir takım buluntular
gitmişse de sonraki dönem baskın kültürlerinin
önceki dönemi bastırması, buluntu sınırlılığını
gündeme getirmekte ve bölgede yerleşim ile ilgili
daha sessiz kalınabilmektedir. 1935-1937 yıllarında Cambridge Üniversitesi adına gerçekleştirilen Kusura Höyük kazılarında bölgede Kalkolitik Çağ’ın yaşandığı ile ilgili bilgiler mevcuttur.
Bölgede 1964 yılında Eski Eserler ve Müzeler
Müdürlüğü adına yapılan Çavdarlı Höyük kazılarında ise MÖ 2500-2000 yıllarına ait yerleşmeler
bulunmaktadır.

Afyon ve çevresi ile ilgili yapılan yeni çalışmalar, bölgedeki en eski yerleşmelerin Neolitik
Çağ’a kadar uzandığını göstermektedir. Buna
Pani ve Eyice höyükleri en iyi örnekleri teşkil
etmektedir. Bu durum sadece Afyon’la sınırlı,
kalmayıp tüm Orta ve İç Batı Anadolu için geçerlidir.10 Bu bilgiler çerçevesinde Gazlıgöl ve
çevresinin de aynı dönemi yaşamış olabileceği
düşünülmekle birlikte sonraki dönemlerde geniş yayılım gösteren tabakaların eskiye gitmeyi

Gazlıgöl çevresinde bulunan Seydiler, Döğer,
Ayazini ve Göynüş Vadisi bölgelerinde, “Karacaahmet Höyüğü Eteğinde Küp Mezarlığı ve Karaoğlan Höyüğü” kazıları bölgenin genel olarak
ve mutlak surette Eski Tunç Çağı yerleşkesi olduğunu ortaya koymaktadır. Eldeki buluntular
çerçevesinde Gazlıgöl Kaplıcası yakınlarındaki
Karaoğlan yerleşiminin ise Eski Tunç Çağı II ve
III evrelerine ait olduğu, bunun yanında Ablak
Höyük, Dinar Köyü Höyüğü, Beyköy, Karacaahmet Kocaan, İleğen ve Eynehan höyükleri de
bölgede Eski Tunç Çağı özelliklerini yansıtan höyükler olarak karşımıza çıkmaktadır.11

Maden Suyu kazısında elde edilen bulgular
Mehmet Sadettin Aygen, Alman su uzmanı Scherrer’in höyük kalıntılardan yola çıkarak
sonraki dönemlerde yapılan kaptaj çalışmaları
esnasında 30 metre derinlikte pek eski tesisat bakiyelerini tespit ettiğini belirtmektedir. Bu tespitlerde aynı zamanda maden suyu kaynaklarından
A kaynağından vadiye doğru giden birkaç yüz
metrelik mecra bulunduğu da ifade edilmektedir. Bulunan tahta kısımların ise ateşle işlenmiş
olmasından yola çıkılarak maden suyunun ağaç
oluklarla oluşturulmuş isale hatları vasıtasıyla
Ablak Höyük, Konna, Yukarı Dandırı’ya ulaştırıldığı ve maden suyunun söz konusu yerleşkelerde
kullanılmış olduğu ihtimali üzerinde durulmaktadır.12
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Eskiden sadece kaynağın
yüryüzüne çıktığı yerde
bir bina yapılmıştı.
Burada şişelere
doldurulup kasalara
konulan maden suları,
atlı arabalarla tren
istasyonuna taşınıyordu.

Bölge, esas Frigler ile şekillendi

Friglerin Gazlıgöl
ve çevresine
yerleşmeleri
Anadolu’da siyasi
birlik haline
geldikten sonra
gerçekleşmiştir.
Gazlıgöl ve
çevresinde
bulunan (Ayazin,
Döğer, Leğen,
Karacaahmet)
kaya anıtları ve
kaya mezarları
Friglerin bölgedeki
yaşamları hakkında
bilgi vermektedir.

Arkeolog gezgin Charles Texier Afyon ve çevresinin Frigya’nın güneyini teşkil ettiğini belirtmektedir. Texier, bölgenin genel özellikleri hakkında bilgi vermekle birlikte Frigya’yı büyük ve
küçük olarak ikiye ayırmış ve onlara ait 280 şehir
isminden bahsetmiştir.16

Söz konusu tarihler ve sonrasında bölgedeki
yerleşmelerde Hatti kültürünün yaşadığını ve
bu kültürün devamı niteliğinde olan Hititlerin
de bölgedeki medeniyetin tesisinde rol oynadığı söylenebilir.13 Fakat bölgede daha çok, hâkim
coğrafya olması itibarıyla, Frig kültürünün ve tesirinin etkili olduğu gözlenmektedir. Frigler, MÖ
13. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’da
yaşadığı düşünülen, fakat MÖ 8. yüzyılda daha
etkin hale gelen, özellikle Ege göçlerinden sonra
Anadolu’nun önemli siyasi güçlerinden olan bir
kavimdir.14 Frig Devleti’nin sınırları tam ve kesin
olarak tespit edilememiş, zaman zaman büyüyüp
küçülerek değişik parçalara ayrılmıştır.

Friglerin Gazlıgöl ve çevresine yerleşmeleri
Anadolu’da siyasi birlik haline geldikten sonra
gerçekleşmiş; tarım, madencilik, mimarlık, el sanatları, dokumacılık alanlarındaki gayretleriyle
yaşadıkları bölgeleri büyük ve zengin şehirler
haline getirmişlerdir. Nitekim bu döneme ait Dinar (Kelainai) höyük mezarları ve içerisinden çıkan boyalı ahşap malzemelerin yanında Gazlıgöl
ve çevresinde bulunan (Ayazin, Döğer, Leğen,
Karacaahmet) kaya anıtları ve kaya mezarları
Friglerin bölgedeki yaşamları hakkında bilgi vermektedir.17 Frigler bu bölgede kült mezar, mezar
anıtları şeklinde kayalar üzerine işlenmiş tapınak cepheleri ve aslan kabartmaları ile ilim camiasının dikkatlerini çekmektedir. Gazlıgöl çevresinde bulunan kalıntılar incelendiğinde Döğer
kasabasının Frigler’den beri yerleşim yeri olarak
kullanıldığı görülmektedir. Nitekim bölgede Aslankaya, Kapıkaya I ve II, Tanrıça Kibele adına
yapılmış kaya anıtları ve Asar ve Eski Döğer’de
Frig yerleşim yerleri bulunmaktadır.18

Önemli yolların kesim noktasında bulunan
bölge, 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı seyyahlar
tarafından ziyaret edilmeye başlanmışsa da bölge ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 19. yüzyılın
ilk yarısında başlamıştır. Günümüzde Eskişehir,
Kütahya, Afyon arasında kalan bölge Frigya olarak tanımlanmaktadır. Bu bölge antik kaynaklarda Küçük Frigya olarak adlandırılmaktadır. Söz
konusu kaynaklarda Büyük Frigya ise doğuda
Kızılırmak ve Kapodokya, batıda Lidya, kuzeyde
Köroğlu Dağları, güneyde Konya ile sınırlanan
bir alanı içerisine almaktadır.15
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Frigler yerleştikleri bölgelerde toprak dam,
taş veya kerpiç duvarlara sahip evler ile volkanik
kayaların olduğu yerlerde bu kayaları oymak suretiyle barınaklar, kaleler yapmışlardır. Bunlardan ikisi olan Demirli Kalesi ve Avdalaz Kalesi
Gazlıgöl’ün bağlı olduğu İhsaniye sınırları içerisinde yer almaktadır. Demirli Kale tüf kaya kitlesinin içten ve dıştan kesilmesi suretiyle yapılmış
olup, içinde evler, mazgallar, sarnıç kuyusu ve
mezar odaları vardır. Avdaloz Kalesi de tüf kaya
kitlesinin oyulmasıyla yapılmıştır. MÖ 1000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen her iki kale de
karakol vazifesi görmüştür.19

Frig anıtı İhsaniye sınırları içindedir. Arslankaya
kayalıktan ayrı düşmüş yüksekçe kayanın güney
yüzü dikine kesilmek, süslü kaplamaları ve açık
kapısı ile üçgen çatılı bir ev benzetmesi işlenmiştir. Üçgen çatının kiriş boşluklarına karşılıklı iki
insan başlı kanatlı arslan oyulmuştur.21
Gazlıgöl yakınlarında olan ve MÖ 700 yıllarında yapıldığı tahmin edilen diğer bir anıt da
Maltaş mihrabıdır. İhsaniye Hayranveli Köyü
kuzeyinde Köşnüş mevkiinde Arslantaş ve Yılantaş kayalıkları yakınındadır. Kaya, doğu yüzü
dikine kesilmiş ve geniş kapı boşluğu açılmış,
üçgen çatı ve dörtgen ön yüzü ile ahşap bir ev
benzetmesidir. Kayanın yüzüne paralel ve iki
kademeli bir kuyu oyulmuştur. Bu kuyu ile ilgili
İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü 1938 yılında
kazı yapmıştır.22

Frigler yaptıkları mezar odaları ile de meşhur
olmuşlardır. Ölülerini yer altında, ardıç ağacı kalaslarından yaptıkları odalarda gömmüşler; üzerine de toprak yığmışlardır. Böylece tümülüsler
oluşmuştur. Bu şekilde Afyon civarında pek çok
mezar odaları, yani tümülüsler vardır. Bunlardan biri Gazlıgöl yakınlarında olan Ayazin mezar odalarıdır. Mezar odaları kapıları üzerinde
kabartma olarak arslan resimleri yapılmıştır.20

Yukarıdaki bilgilerle birlikte Prof. Thomas
Drew-Bear’ın MS II. yüzyılın sonlarında yaşayan
Athenaios’dan aktardığı İstanbul’da ölen Frigyalı bir kadına ait mezar taşında belirtilen “Aslanlı
Su Kaynağı Köyü’nün (Leontos Kome) Gazlıgöl
olduğu düşünülebilir. Belirleyici bir şekilde sıcak
su kaynağının isimlendirilmesi Gazlıgöl’ün kuzeyinde bulunan Aslankaya ve Aslantaş anıtlarını
akla getirmektedir. Nitekim 1938 yılı kazılarında
elde edilen ahşap tesisat kalıntıları Gazlıgöl tarihine bu anlamda tanıklık edebilecektir.23

Frigler ağaçtan yaptıkları tapınakları bir kayayı kesip plastik kabartma ve ahşap ev yüzü
benzetmesi önünde yapmışlardır. Açık kapı
aralığı veya düz duvar şeklinde olabilen bu ev
benzetmelerine Gazlıgöl civarında da rastlamak
mümkündür. Bunlardan biri olan ve MÖ 900-850
yıllarında yapıldığı tahmin edilen Arslankaya

Demirli Kalesi ve
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olduğu İhsaniye
sınırları içerisinde
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Köyü kuzeyinde Köşnüş
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ve Yılantaş kayalıkları
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Gazlıgöl’ün Şifalı Sularını Anlatan
Bir Frigya Efsanesi
Efsaneye göre Frigya Kralı Midas’ın güzeller güzeli kızı hastalanır.
Midas’ın kızı Suna, hastalığından Gazlıgöl’ün suları sayesinde kurtulur.
Bu temsili çalışmada
Frigya Kralı Midas ve
Gazlıgöl’de şifa bulan kızı
resmediliyor.

terilen Kral Midas’a dayandırılan bir efsaneyi de
ortaya çıkarmıştır.25

İlk kayda alan Muzaffer Görktan
Bununla ilgili günümüze ulaşan bir efsane mahalli araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır.
Mehmet Sadettin Aygen bu efsanenin ilk defa
Muzaffer Görktan, daha sonra İrfan Ünver tarafından kaleme alındığını belirtmektedir. Kaynaklarda efsane daha çok şu temel üzerine oturur:
“… Efsaneye göre Frikya Kralı Midas’ın güzeller güzeli kızı hastalanır. Hastalığına bir çare
bulunamayan kız kendini dağlara atar ve günlerden bir gün sıcak bir su kenarına gelir. Bu su ile
yıkanan kızın hastalığı iyileşir. Kızı gözetleyen
Midas’ın adamları hemen haberi Ayazin’de oturan Krala ulaştırırlar. Kral kızının iyileşmesine
sevinerek sıcak su civarında bazı tesisler yaptırır.” Aygen bu efsaneyi sadece yazılı olarak aktarmakla kalmamış aynı zamanda senaryolaştırıp
1964 yılında Türk Ticaret Bankası’nın katkılarıyla reklam filmi haline dönüştürmüştür.26

Aygen bu efsaneyi
sadece yazılı
olarak aktarmakla
kalmamış
aynı zamanda
senaryolaştırıp
1964 yılında Türk
Ticaret Bankası’nın
katkılarıyla
reklam filmi haline
dönüştürmüştür.

Aynı efsane, Keykubat’ın kızı
için de anlatılır

Bilindiği üzere efsanelerin en önemli işlevlerinden birisi de topluma faydası olan unsurların
nesilden nesile aktarımına aracılık etmeleri, böylece daha önce yaşayanlar tarafından keşfedilen
bir faydanın onlarca nesil sonra bile bilinmesini
sağlayıp istifade edilmesine imkan sağlamalarıdır. Frigya bölgesinin şifalı sularından elde edilen faydaların aktarımı da bu şekilde efsaneler
vasıtasıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bu konuda bölgede anlatılan birçok efsane daha çok bir
genç kız etrafında gelişmektedir.24 Muhtemelen
Gazlıgöl’deki hamamların ve şifalı suların etkin
bir şekilde kullanılmasına Frigler döneminden
itibaren başlanması Şifalı Frigya içerisinde gös-

Efsanenin zamana ve zemine göre farklı uyarlamalarını bütün Şifalı Frigya bölgesinde görmek
mümkündür. Nitekim aynı hikaye çerçevesinde
Kütahya Yoncalı kaplıcaları için Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubad’ın kızı
Gülümser Hatun için de benzer ifadeler kullanılmaktadır.
İrfan Ünver Nusrettinoğlu ise aşağıda zikredeceğimiz efsaneyi Lidya’nın zenginliğiyle ün
yapmış, MÖ 560 ile 546 yılları arasında hüküm
sürüp İyonya’da Yunanlıları yenip Batı Anadolu’daki Ephesos’u (Efes) ve diğer kentleri alarak
18
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resinde sular çıkarmış. Otlar içinde, sazlar içinde
kaynayıp coşan sular.

İyonya’nın fethini tamamlayan fakat daha sonra
Perslere yenilerek onların hâkimiyeti altına giren Kroisos’a dayandırmaktadır. Bu efsane ise
Nusrettinlioğlu’nun eserinde şu şekilde ifade
edilmektedir:

Kız ta oralara dek varmış. Gece yatarak, gündüz yürüyerek. Gezisi yaz aylarına denk gelmiş
ki iyice susamış. Zavallı taze biraz su içmek
için, biraz serinlemek için su ararmış. Gazlıgöl
kaplıcalarının oralarda bulunuyormuş. Görmüş
yeşilliği, suyu görmüş, koşup gelmiş. Suyun çevresindeki bataklığa bakmadan ta suyun gözüne
dek gitmiş. Ellerini çamurlu suyun içine sokmuş,
eğilerek kana kana su içmiş.

Efsanenin özgün hali
“Bir varmış, bir yokmuş. Tanrının günü darıdan çokmuş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. Gelen zaman, geçen zaman içinde devletler
kurulur, devletler yıkılırmış. Bir zaman Batı Anadolu’da bir devlet kurulmuş. Gelişmiş, büyümüş,
serpilmiş. Ege kıyılarından Afyon taraflarına dek
sınırları uzanır olmuş. Bu zengin ülkenin elbet
kralı da zenginlemiş. Odalar dolusu altın, inci,
yakut, zümrüdün sahibiymiş kral. Ama tüm mutluluklar bir arada gelmezmiş kişilere. Bunca zenginlik içinde yüzen kralın oğuldan, uşaktan yana
yüzü gülmemiş.

Aaa, o da ne? Suyun dokunduğu yerlerden bir
tatlı gıcıklanma, bir sancı kesilme, bir hoşlanma,
bir huzur, bir sükûn yayılmış kızın vücuduna. Deli
kız atıvermiş kendini boylu boyunca suyun içine.
Beklemiş, beklemiş. Ağrıları yavaşlamış. Sudan
çıkmış, oracıktaki bir yere uzanıvermiş. Günlerdir uyku görmeyen bu gencecik çiçek, deliksiz ve
derin bir uykuya varmış. Gözcüler onu uzaktan,
görünmez yerlerden beklemişler, gözlemişler.

Zaman geçip gidermiş. Kral gece gündüz bir
evlât dileğinde bulunurmuş. Gel zaman git zaman kralın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Nur
topu gibi bir kızmış. Güldüğü zaman yanağında
güller açar, ağzından inci saçarmış. Bu suna gibi,
turna gibi kız sarayda salındıkça kralın keyfi bir
kat daha artarmış. Kral alabildiğine mutluymuş.

Kız uyanmış. Kendinde ağrı, sızı duymamış.
Çıbanlarına bakmış. Onlarda kuruma görmüş.
Deli kız bütün isteğiyle suya yeniden atlamış. Onu
çıldırtan ağrılar kesilince, kızın aklı da başına gelmiş. O suyun başında bir hafta kalmış. Bir hafta
sonra çıbanları iyi olmuş, yaraları kapanmış. Yine
ayın ondördü gibi bir kız olmuş. Kendi kendine
sevinirmiş. Suyu ayna yapar güzelliğinin yeniden
geldiğini gördükçe ne yapacağını şaşırırmış.

Ne olmuş, nasıl olmuş bilinmez, bir büyük
dert saraydan bu neşeyi silmiş süpürmüş. Neşe
yerini üzüntüye, gülüş ağlayışa terk etmiş. Nar
tanesi, nur tanesi biricik kızda çıbanlar çıkmağa
başlamış. İyileşmez cinsinden, sulu çıbanlarmış
bunlar. Zamanın hekimleri ne yaptılarsa iyileştirememişler. Çıbanlar gül gibi kızın bütün vücudunu sarmış. Kız çirkinleşmiş. Kar gibi teninde
vıcık vıcık yaralar belirmiş.

İyileştiğini anlayan gözcüler yanına gelmişler. Kız gelenleri tanımış. Onlara aklında kaldığı
şekilde anlatarak Sart kentinin yolunu tutmuşlar.
Gecesi gündüzü yaslı baba, kızını eskisi gibi
görünce şaşırmış. Kızını kucaklamış ve sormuş:
“Hangi hekim iyileştirdi seni. Tez söyle onu
hekimbaşı yapayım.”

Bir yandan çirkinlik, bir yandan ağrılar, sancılar ve acılar o turna gibi kızın aklını başından
almış. Saraya, sokaklara sığmaz olmuş. Yollara
düşmüş. Ağlaya bağıra; dağ, bayır demeden gezer olmuş.

“Beni hekim değil, ülkende çıkan bir su iyileştirdi baba.”
Kızın dediği suyun yanına Tez bir hamam
yaptırır.. Gelen geçen dertlilere derman dağıtır.”
Dizi ağrıyan, böbrekleri ağrıyan, beli ağrıyan gelir oraya, iyiye döner gider. Nusrettinlioğlu efsaneyi Kroisos’un kızını konuşturarak Gazlıgöl’e
geldiğinizde en az benim kaldığımca kalın. Bir
haftadan az kalırsanız, gücenirim” diye bitirmektedir.27

Dertli kral ondan da üzgün ondan da dayanılmaz acılar içinde ağlar dururmuş. Birkaç askerine kıza görünmeden gözcü olmalarını buyurmuş, kızı kurt kuş yemesin diye. Kız gider,
gözcüler gidermiş.
Dedik ya, Afyon taraflarının da bu kralın toprakları içinde olduğunu. Afyon’un yakınında yö19

“Kral Midas’ın
kızının gezisi yaz
aylarına denk
gelmiş ki iyice
susamış. Zavallı
taze biraz su
içmek için, biraz
serinlemek için su
ararmış. Gazlıgöl
kaplıcalarının
oralarda
bulunuyormuş.
Görmüş yeşilliği,
suyu görmüş,
koşup gelmiş.
Suyun çevresindeki
bataklığa
bakmadan ta
suyun gözüne dek
gitmiş. Ellerini
çamurlu suyun içine
sokmuş, eğilerek
kana kana su içmiş.
Deli kız atıvermiş
kendini boylu
boyunca suyun
içine. Beklemiş,
beklemiş. Ağrıları
yavaşlamış.”
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Ashab-ı Kehf ve
yaşadıkları mekân her
zaman tartışma konusu
olmuştur. Mahalli
araştırmaları ile tanınan
Süleyman Gönçer bu
tartışmanın içerisine
Afyon (Yazılıkaya)
bölgesini de almıştır.
Gönçer tezini Menâzıru’l
Avâlim adlı eserde
geçen Cebel-i Rakim’e
(Yazılıdağ-Yazılıkaya’ya)
dayandırmaktadır.

Yalçın’ın farklı deyişi

Yedi uyurlar da burada

Osman Yalçın ise yazdığı şehirler serisinde
yine benzer hikâye çerçevesinde bu meşhur efsaneyi şu şekilde özetlemektedir:

Kur’an-ı Kerim’de putperest bir kavmin içinde Allah’ ın varlığına ve birliğine inanan birkaç
gencin inançlarını açıkça dile getirip, putperestliğe karşı çıkmaları ve taşlanarak öldürülmekten
veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için
mağaraya sığınmaları olarak anlatılan Ashab-ı
Kehf ve yaşadıkları mekân her zaman tartışma
konusu olmuştur. Kur’an’da mağaranın yeri bildirilmemekle birlikte konumunun kuzey-güney
istikametinde olduğu belirtilmektedir.29

“İşte bu kral, ünlü Frigya Kralı Midas imiş.
Kralın kızına da Suna derlermiş. Gazlıgöl, Eskişehir demiryolu üzerinde, şehirden 25 kilometre kuzeydedir. Bir efsaneye göre bu hamam, Frigyalılar
zamanından beri bilinmekte ve kullanılmaktaydı.
Kral Midas’ın kızı güzel Suna hastalanmış. Vücudunda yaralar çıkmış. Sancısı yüreğine vurmuş.
Zaman gelmiş, insanlar bu güzel kızın yanına sokulamamışlar. Midas kızını serbest bırakmış. Kız
kendini dağlara, kırlara, ormanlara vurmuş.

Süleyman Gönçer’in
yazdığı 1971 tarihli
Afyon İli Tarihi, Gazlıgöl
hakkında bilgi veriyor.

Bu tartışmaya Tarsus, Diyarbakır, Afşin, Efes
vs. gibi Anadolu’nun değişik kentleri katılmışlardır. Mahalli araştırmaları ile tanıdığımız Süleyman Gönçer bu tartışmanın içerisine Afyon
(Yazılıkaya) bölgesini de almıştır. Gönçer tezini
Menâzıru’l Avâlim adlı eserde geçen Cebel-i Rakim’e (Yazılıdağ-Yazılıkaya) dayandırmaktadır.
Eserde Cebel-i Rakim’in yeri Amuriye sınırında
bir dağ olarak belirtilmektedir.

Günlerce o orman senin, bu orman benim
dolaşmış. Yaralarının acısını dindirecek bir ilaç
bulamamış. Kral, uzaktan uzağa kızını dağlarda vahşi hayvanların saldırısından korurmuş.
Kızının geçtiği yollara yiyecek koydurmuş. İşte
böyle sancılar içinde kıvranan Suna, günün birinde Gazlıgöl suyuna inmiş. Biraz su içmiş. Ilık
su hoşuna gitmiş, elini yüzünü yıkamış. Yer yer
sancılarının dindiğini görünce, suya girmiş. Kralın adamları durumu babasına bildirmişler. Sudan sancısız çıkan kız, babasına kavuşmuş. Kral
da buraya altı direkli yekpare bir mermer havuz
yaptırmış. O gün bugün, Gazlıgöl böbrek sancılarını kesmek için içilir, romatizma sancılarını
kesmek için de içine girilip banyo yapılır.”28

Esere göre Ashabı Kehf, bu dağdaki bir mağarada uyumuştur. Amuriye (Afyon-Emirdağ-Hisar
köy) ise kuzey ucunda Yazılıkaya’ya ulaşmaktadır. Gönçer aynı zamanda Taberi’nin hikâyesinde geçen ve şehrin kuzey batısında bulunan su
kaynağı yanında inşa edilmiş bulunan hamamı,
“altı Bizans başlıklı direkleri ve yapı tarzından”
dolayı Gazlıgöl kaplıcası olarak ifade etmektedir.30
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Kimmer ve Pers hâkimiyeti

meydana getirilen antik şehirler Akronium (Afyon), Synnada (Şuhut) ve Kelainai (Dinar)’dır.34
Bunlardan Akronium (Afyon) antik kenti kalıntıları günümüze ulaşamazken; Kelainai (Dinar),
Synnada (Şuhut) kalıntıları ulaşabilmiştir.

Friglerin Gazlıgöl ve çevresindeki hâkimiyeti
Kimmer saldırıları ile sarsılmaya başlamış, yapılan savaşta Frig Kralı Midas, Kimmerlere yenilmiş ve bir sığırın kanını içmek suretiyle intihar
etmiştir. Fakat ne siyasî ve askerî olarak Kimmerlerin MÖ 690 dolaylarında Frig devletine son
vermeleri ne de Kızılırmak civarında Lidyalılarla
yaptıkları savaş sonrasında bölgedeki Pers hâkimiyeti Frig kültürünün izlerini bölgeden uzun
yıllar silememiştir.31 Büyük İskender’in Perslere (III. Darius) karşı kazandığı zafer sonrasında
(MÖ 334) Anadolu’da Hellen dönemi başlamıştır. Fakat Büyük İskender’in MÖ 323’te Babil’de
ölmesi komutanları arasında rekabetleri başlatmış, İpsos (Çay) çevresinde yapılan savaşlarda
Seleukos bölgeyi ele geçirmiştir.32 Fakat kısa
süren bir dönem olduğu için kalıntıların sonraki
zamanlara aktarılması mümkün olamamıştır.

Romalıların imar çalışmaları
Romalılar MÖ 82 yılında Apameia’ya (Dinar)
geldiklerinde Doğu Batı ticaretine hâkim olup
çevrede Aguro’lar (Pazaryeri) oluşturmuşlardır.
Synnada (Şuhut) ve Sandıklı’da bulunan ve Şuhut Müzesi’ne getirilen Roma rakamı ile yazılı
fiyat listeleri buralardaki işleyişin belli bir düzen
içerisinde gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Bölgedeki ekonomik canlılık ticaret yollarının
etkin olarak kullanmalarını sağlarken Roma döneminde Afyon ve çevresinde kalkınmanın ve
refahın önemli göstergelerindendir.35
Roma hükümdarı I. Theodosius’un ölümünden sonra Roma İmparatorluğu idari açıdan
batı ve doğu olarak ikiye ayrılmış, batının idaresi küçük oğlu Honorius’a, doğunun idaresi ise
büyük oğlu Arcadius’a verilmiştir. Meydana gelen bu değişim genelde ticarî ve ekonomik bazı
değişiklikleri ortaya çıkarmış olsa da bölgedeki
canlılıkta herhangi bir eksilme meydana gelmemiştir. Aksine bölgenin Dorileom (Eskişehir –
Şarhöyük)’ten gelip Suriye’ye devam eden hac
yolu üzerinde bulunması çevredeki köy ve kasabalara farklı bir önem kazandırmıştır. Bölgedeki
bu canlılık Gazlıgöl ve çevresinde Batı Roma’nın
tamamen ortadan kalkmasından sonra Doğu Roma’yla birlikte fazlaca hissedilmiştir.36

Gazlıgöl, Roma hâkimiyetine giriyor
Seleukos kralı III. Antiokhos ile Romalıların
Akdeniz siyaseti konusundaki çıkarları çatıştığından Romalılar MÖ 190’da Seleukosları savaşa
zorlayarak mağlup etmiş ve bölgenin en önemli
gücü haline gelmiştir.33
Roma’nın Batı Anadolu’daki hâkimiyeti Kelainai (Dinar ve çevresi) yakınlarında yapılan anlaşma sonrasında daha da kuvvetlenmiş MÖ 120’de
Roma Senatosu’nun aldığı kararla Anadolu’da
bir Asya eyaleti kurulması gerektiğinden Batı
Anadolu’nun tamamı Roma İmparatorluğu’na
bağlanmıştır. Bu dönemde Gazlıgöl çevresinde

MÖ 120’de Batı
Anadolu’nun
tamamı Roma
İmparatorluğu’na
bağlanmıştır.
Bu dönemde
Gazlıgöl çevresinde
meydana getirilen
antik şehirler
Akronium (Afyon),
Synnada (Şuhut) ve
Kelainai (Dinar)’dır.
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oranda Arap akınları sırasında gerçekleşmiştir.
Doğu Roma bütün bu akınlara rağmen bölgeyi
kaybetmeme adına mücadeleleri göğüslemiştir. Bu süreçte Hişam b. Abdülmelik zamanında
(M.724-743) ciddi çatışmalar yaşanmış ve Arap
orduları Muaviye b. Hişam ve Mesleme b. Abdülmelik kumandasında Rum sınırını zorlasalar bile
kalıcı başarı elde edememişlerdir. Nitekim Müslüman Araplar Afyon yakınlarında III. Leon’un
oğlu Konstantinos’un ordusuyla karşı karşıya
gelmiş ve ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Bu
mağlubiyet sonrasında Anadolu’daki Arap - Bizans mücadelesinde Emevîlerin sürekli olarak iç
problemlerle ilgilenmek zorunda kaldıklarından
duraklama dönemine girilmiş ve Arapların Anadolu seferleri gündemden düşmüştür.41
Doğu Roma döneminde
idari merkez haline gelen
Şuhut’taki Synnada antik
kenti kalıntıları.

Bu dönemde bölgede Friglerin yaptıklarına
ek olarak yeni şeyler eklenmiş, Frigyalılar’dan
beri devam eden kaplıcaya ilaveler yapılmıştır.
Halen kullanılan sütunlu Eski Hamam, Roma
döneminin izlerini taşımaktadır.37 1966 yılında
Kızılay Dergisi’ne bir makale yazan Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar, Scherrer’den nakille, Roma döneminde Gazlıgöl kaplıcalarının ve Maden suyunun bir tahribat geçirdiğinden bahsetmektedir.
Bu tahribatın nedenini hamamcılar arasındaki
rekabete bağlayan Çağlar, problemin başka noktalardan suyun tekrar çıkarılmasıyla giderildiğini
ve bu suyun Metropolisliler (Ayazin) tarafından
kullanıldığının tespit edildiğini belirtmektedir.38

İslam dünyasında Emeviler’in yerine Abbasiler’in yönetime geçmeleriyle idarî, askerî, siyasî ve
ilmî sahalarda çok büyük değişiklikler olmuştur.
Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansur, devletinin iç
problemlerini hallettikten sonra, Bizans ile yaklaşık bir asırdan beri sınır savaşları şeklinde devam
eden mücadeleleri kontrol altına alabilmek için
Malatya ve Adana gibi stratejik bakımdan önemli olan uç vilayetleri yeni baştan inşa etmiştir. Bu
bölgeler bağımsız bölge statüsüne getirilerek askeri bir üs şekline dönüştürülmüştür. Sınırların
istihkâmının kuvvetlendirilmesi Mehdî zamanında da sürmüştür. Abbasi ilerleyişi Hasan b. Kahtaba ve Harun komutasındaki ordular ile devam
etmiştir.42 Abbasi orduları bu şekilde Anadolu’yu
boydan boya dolaşmış, Boğaziçi sahillerine yanaşmıştır.43 Halife Memun döneminde Bizans sınırlarında sayıları oldukça kalabalık ordular ile gerçekleştirilen mücadeleler sonucu, Abbasi ordularının
İç Anadolu’ya kadar ulaşarak bazı kalelerin fetihlerini sağladıkları görülmektedir.

Doğu Roma’nın Gazlıgöl ve çevresindeki faaliyet alanı sadece kaplıcalarla sınırlı kalmamış,
bölge idari ve dini açıdan önemli bir merkez haline getirilmiştir. Bu süreçte Synnada (Şuhut) idari
merkez durumuna getirilirken, Abassum (Bayat),
Docimeum (İşcehisar), Ayazin de meydana getirilen oyma kilise ve manastırlarla dinî merkez
haline getirilmiştir.39

Halifenin ordusu, Afyon yakınlarında

İslam akınları

Bölge oyma kilise ve
manastırlarla dini
merkez haline de
gelmişti.

Memun’un vefatı sonrasında ise Abbasiler’de
Anadolu akınlarına bir müddet ara verilmiştir.
Babek’in tahrikleriyle Bizans, İstanbul’dan harekete geçerek Erzurum, Malatya, Palu, Harput
bölgelerinde tahribatlarda bulunmaya başlamıştır. Bizans’ın İkonolast’lar döneminin son hükümdarı olan Theophilos (829- 842)’un Zapetra
(Dogan Şehir), Malatya ve diğer sınır boylarında
işlediği cinayetler o kadar barbarca olmuştur ki,
çok metin olan Mu’tasım bile bu zulümler anla-

İslam- Bizans mücadelesi İslam’ın zuhurundan itibaren başlamış ve arkası kesilmeden devam etmiştir. Emeviler döneminden itibaren
gerçekleştirilen İslam – Bizans mücadelelerinde
gelişigüzel yayılmalardan ziyade, her ne kadar
başarılı olmasa da, planlı ve muntazam bir şekilde İstanbul’u fethetme siyasetinin uygulandığını görmekteyiz.40 Bu doğrultuda Frigya bölgesindeki şehirlerin ele geçirilme çabaları büyük
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olduğunu düşünerek bu zaferin adını bundan
önceki dönemlerde Müslümanlığın Asya’da ve
Akdeniz havzalarında gelişmesinde etkili olan
Kadisiye ve Yermük savaşlarıyla beraber zikretmişlerdir.46 Malazgirt galibiyeti yalnız Müslümanlar ve Bizans üzerinde tesir bırakmamış aynı
zamanda Avrupa’da bile akisler meydana getirmiştir. Galibiyeti müteakip birkaç sene içerisinde
Hıristiyan âlemi telaşa düşmüş ve 1074’te Papa
VII. Gregoire bütün Hıristiyanlar’ı Bizans lehine
ve Türkler aleyhine silahlandırmaya başlamıştır.

tılırken kendisini tutamayarak ağlamıştır. Bu durum Mutasım’ı harekete geçirmiş, 838 tarihinde
oldukça kalabalık bir orduyla iki koldan Anadolu’ya girmiştir. Bizzat Halifenin katıldığı 200.000
kişilik bir ordu Afyon yakınlarında Bizans’ın en
önemli şehirlerinden olan Ammuriya (Amorion)
üzerine yürüyerek şehri fethetmiştir.44
Uzun yıllardan beri aralıksız devam eden
akınlar Anadolu’da çok büyük bir tahribat meydana getirmiş, nüfusu azaltmıştır. Bizans- Abbasi
savaşları askeri harcamaları artırdığı gibi, siyasi
istikrarsızlık ile sınır boylarının harabiyetini de
beraberinde getirmiştir. Bölgeyi takviye için yapılan tehcir hareketleri ise demografik yapıyı
bozmuş ve yerlilerle muhacirler arasında tarım
ve sınır ticaretinde pay kapma mücadelelerine
yol açmıştır.45 Bizans her ne kadar Abbasiler’in
zayıf durumundan bu noktada yararlanmış olsa
da, Anadolu’da hızla değişen yeni yapıya ayak
uyduramamış ve tahribatı izale edememiştir. Bu
ortam içerisinde Anadolu üzerine yönelen Selçuklu akınları da Türkmenlerin işini kolaylaştırırken, Bizans ise yeniden bir sınır düzenlemesiyle meşgul olmaya başlamıştır.

Malazgirt Zaferi’yle Alparslan, Bizans’ın tertip ettiği büyük maddi imkânlarla donatılmış orduyu bozguna uğrattığı için, Selçuklu göçerleri
hiçbir direnişle karşılaşmadan Anadolu içlerine
doğru çok büyük kalabalıklarla hareket edebilme
imkânı bulmuşlardır.47 Bu kez amaçları istila ve
yağma değil, yerleşmek olmuştur. Zaferden sonra
Erzurum ve çevresinde Saltuklular (1072-1202),
Ahlat ve Batı Azerbaycan’da Ahlatşahlar veya
Sökmenoğulları (1110-1207), Erzincan ve Divriği çevresinde Mengücekler (1080-1228), Orta ve
Kuzey Anadolu’da Danişmendliler (1080-1178),
Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğulları (1084-1393), Diyarbakır’da Yinaloğulları (1098-1183), Harput’ta
Çubukoğulları (1085-1113), Hasankeyf, Mardin,
Harput merkez olmak üzere Diyarbakır ve Mardin yöresinde Artuklular (1102-1409) adları ile çeşitli beylikler kurulmuş ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük bir misyon üstlenmişlerdir.48

Malazgirt’le başlayan yeni süreç
Malazgirt Zaferi, Türk ve dünya tarihinde dönüm noktalarından birisidir. İslam tarihçileri bu
galibiyetin Anadolu kıtasının açılmasına sebep

Sutan Alparslan

Malazgirt galibiyeti
yalnız Müslümanlar
ve Bizans üzerinde
tesir bırakmamış
aynı zamanda
Avrupa’da bile
akisler meydana
getirmiştir.

Alparslan’ın Malazgirt
Zaferi’nin ardından
bölgeye inşa edilen ve
Anadolu’nun ilk camisi
olan Ebu’l Menucehr
Camii.
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Altıgöz Köprüsü ve
kitabesi

Miryokefalon, Batı Anadolu’yu
Türklere açıyor

Bölgedeki en eski
Türk iskânını ortaya
koyması açısından
en müşahhas delil,
Altıgöz Köprüsü
kitabesidir. Bu
köprü Gazlıgöl’e
giden eski yol
üzerinde ikisi
yuvarlak, dördü
sivri altı adet
kemerli göze
izafeten Altıgöz
Köprüsü olarak
isimlendirilmektedir.

Gazlıgöl yolundaki Altıgöz Köprüsü kitabesi
Kaynaklar Afyon kalesinin Bizanslılar zamanında Müslüman Arap ve Türk akınlarına hedef olduğundan bahsetmektedir. Hatta Seyyid
Battal Gazi’nin bu kale önlerinde şehit düştüğü rivayetler arasında vardır. Bununla birlikte
bölgedeki en eski Türk iskânını ortaya koyması
açısından en müşahhas delil, Altıgöz Köprüsü
kitabesidir. Bu köprü Gazlıgöl’e giden eski yol
üzerinde ikisi yuvarlak, dördü sivri altı adet kemerli göze izafeten Altıgöz Köprüsü olarak isimlendirilmektedir. Köprünün kitabesi Gazlıgöl ve
çevresinin XIII. yüzyıl başlarında, muhtemelen
1210’dan önce Türkler’in eline geçtiğini göstermektedir.51

Anonim Selçuknâme’de, Süleyman Şah’ın,
Horasan Türkmenleri de beraberinde olarak
70.000 kişiyle Anadolu’ya geçtiği; öncelikle Konya’yı, Gavele kalesini ve birçok müstahkem kaleleri ele geçirdiği ve 1075 yılında İznik’e kadar olan
bölgeyi hiçbir direniş ile karşılaşmadan zapt ettiği
belirtilmektedir. Gerçekleştirdiği bu fetihlerle İznik’te Türkiye Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman Şah’ın, Bizans’ın içinde bulunduğu buhranlı
durumdan ve İmparator Mikhail’e karşı çıkarılan
isyanlardan faydalanarak Marmara Denizi’ne kadar harekâtta bulunarak bütün Anadolu’nun ele
geçirilmesi yönünde planlar yürüttüğü görülmektedir.49 Özellikle Orta Anadolu’dan Ege kıyılarına
kadar bölgede yerleşerek Karadeniz ve Akdeniz
istikametinde yayılmışlardır. Fakat 1097 yılında
I. Haçlı istilasında Anadolu’da üç büyük meydan
savaşı verilmiş ve bu savaşların hiç birisinde Haçlılar durdurulup imha edilememiştir. Bu savaşlarda mükemmel savunmalar yapılmış olsa da başta
Türkiye Selçuklu başkenti İznik olmak üzere bütün sahiller Bizans’a ve Haçlılara kaptırılmıştır.
Hâkimiyet sahası daralan Türkiye Selçuklu Devleti İç Anadolu’ya çekilerek bir kara devleti haline
gelmiştir. Bu durum Bizans İmparatoru Manuel’i
cesaretlendirdiğinden Miryokefalon savaşında
(1176) karşı karşıya gelinmiştir. Bizans’ın Türkleri
Anadolu’dan atmak için başlattığı bu adım başarısız olunca Anadolu’nun bir Türk vatanı olduğu
fikrini kabul etmek zorunda kalmışlardır.50 Bu
zaferle birlikte Bizans’ın Batı Anadolu’daki güçlü durumu tamamen çökmüş, özellikle sınırlarda
bekleyen Türkmenlerin önü açılmıştır.

Nitekim Anadolu’da siyasi birliği sağlayan
Türkmenlerin uçlara doğru yönelmesiyle Gazlıgöl ve çevresinin İslamlaşma ve Türkleştirilmesine uygun bir zemin hazırlanmıştır. Bunun
en etkili yolu ise bölgedeki imar çalışmalarıdır.
Türkiye Selçukluları’nın âdil, ciddi ve otoriter
hükümdarı Alâeddin Keykubad (1192-1237)
Gazlıgöl’le bizzat ilgilenmiş ve burada cami, kervansaray ve ılıca havuzu inşa ettirmiştir. Türkiye
Selçuklu Devleti’nde ticari yol ağı üzerinde meydana getirilen kervansarayın yapılması, caminin
oluşturulması, kaplıca havuzlarının meydana
getirilmesi Gazlıgöl bölgesinin bu dönemde aktif
kullanıldığının en önemli delillerindendir.52

Moğol istilası, Gazlıgöl’deki
Türkmen nüfusu artırır
Gazlıgöl ve çevresinin demografik yapısının
değişmesinde bahsettiğimiz gelişmeler dışın24
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Karahisar-ı Sahib isminin doğuşu

da en etkili hadise Moğol istilasıdır. Nitekim
Moğollar’dan kaçıp XIII. yüzyılın ilk yarısında
Anadolu’nun Doğu ve Güneyinde zorunlu iskâna tabi tutulan Türkmenler Türkiye Selçuklu
idaresinin iskânda yetersiz kalmasıyla Doğu ve
Güneyden uçlara doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Yine bu istilaların bir neticesi olarak
Ahi ve Türkmenlerin öldürülmeleri, mallarının
müsadere edilmesi, ağır vergiler yüklenmesi,
tekkelerine el konulması onları zor duruma sokmuş çareyi uçlara doğru kaçmakta bulmuşlardır.
Nitekim bu süreçte IV. Rükneddin Kılıçaslan’ın
fermanıyla Ahi ve Türkmenlerin mallarına el
koyan Tacü’d-din Mutez, Anadolu’da Türkmen
isyanlarının meydana gelmesinde en etkili kişilerdendir.53

Moğol istilasının sonuçlarının en ağır şekilde
hissedildiği dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nde
vezirlik yapan Fahreddin Ali’ye Afyon çevresi ikta
olarak verilmiştir.54 Türkiye Selçuklu veziri bu görevi yerine getirirken denge politikası güderek Moğollarla iyi ilişkiler kurmuş böylece bölgenin Moğolların baskısı ve zulmü altında ezilmesine engel
olmaya çalışmıştır. Aynı zamanda Türkmenlerin
en iyi şekilde iskânını sağlayarak devletin bekâsına katkı sağlamıştır. Bu yüzden şehrin ismi Karahisâr-ı Sahib veya Karahisâr-ı Devle olarak anılagelmiştir. Kendisi pek çok dini, ilmi, iktisadi ve sosyal
hizmetler veren eserler meydana getirmiştir. Afyon
ve çevresi başta olmak üzere Konya, Sivas ve diğer
bazı şehir ve kasabalarda meydana getirdiği eserleriyle bilinmektedir. Bu özelliğinden dolayı Ebu’l
Hayrât, Sahib Ata isimleriyle anılmıştır.55

Moğol istilasının meydana getirdiği kargaşa
ortamı etnik ve dini grupların da hareketlenmesini sağlamıştır. Bu hareketlenmelerin neticesi olarak Gazlıgöl ve çevresindeki Türkmen
nüfus artmış ve bölgede kendi hâkimiyetlerini
kurmaya başlamışlardır. Bu yerleşmelerle birlikte milli kimlik ve kültürlerini buraya taşıyarak,
hayat tarzlarını devam ettirmişlerdir. Bölgedeki
Türkmenler taşıdıkları kültür öğeleriyle birlikte
buralarda müesseseler inşa ederek uçların Türkmen tarzında yeniden şekillenmesini sağlamış,
Anadolu coğrafyasını kendileri için vatan haline
dönüştürmüşlerdir.

Selçuklu devlet adamı Pervâne Muinü’d-din
Süleyman, Selçuklu yönetiminde daha güçlü hale
gelebilmek için Selçuklu Veziri Sahib Ata’nın desteğini kazanmaya çalışmıştır. Pervane, Vezir Sahib
Ata’nın 1262 yılında desteğini alabilmek için Kütahya, Sandıklı, Seydişehir- Beyşehir, Akşehir gibi batı
uçlarından bazı şehirlerin idaresini Vezirin oğulları
Tâceddin Hüseyin ve Nusrateddin Hasan’a verdirmiştir. Böylece bu topraklar üzerinde Sahipataoğulları’nın nüfuzu fazlasıyla hissedilmeye başlamıştır.

Moğol istilasının
meydana getirdiği
kargaşa ortamı
etnik ve dini
grupların da
hareketlenmesini
sağlamıştır. Bu
hareketlenmelerin
neticesi olarak
Gazlıgöl ve
çevresindeki
Türkmen nüfus
artmış ve
bölgede kendi
hâkimiyetlerini
kurmaya
başlamışlardır.

Sahib Ata Fahreddin
Ali’nin Konya’da
yaptırdığı külliyeye ait
cami.
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Okçular Tekkesi

Belgelerle teyit
edilmemiş bir
rivayete göre Fatih
Sultan Mehmet’in
seferler esnasında
yol üzerindeki
Gazlıgöl’e uğradığı
ve buranın iltizamını
İstanbul’daki
Okçular Tekkesi’ne
vakfettiği
belirtilmektedir.

miyan-Karaman rekabeti Gazlıgöl ve çevresini bir
müddet daha Karaman kuşatmalarına maruz bırakmıştır. Germiyanoğlu Yakub Bey’in vefatı sonrasında ise yeniden Osmanlı topraklarına dâhil
edilmiştir. Osmanlı hâkimiyetine dâhil olduktan
sonra Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak haline
gelen “Karahisar-ı Sahib”, konumu itibarıyla meydana getirilecek seferlerde eskiden olduğu şekilde hareket üssü olarak kullanılmıştır.59

Fakat Türkiye Selçuklu Devleti’nde Pervane’nin nüfuzunun artmaya başlamasıyla birlikte
Vezir Sahib Ata görevinden alınarak hapsedilmiş, oğullarının ellerinde bulunan batı uçlarındaki topraklara ise el konulmuştur.56 Vezir Sahib
Ata, Pervanenin başlattığı bu entrika girişimlerinden Moğol Hanına sığınarak kurtulmuş ve tekrar
vezirlik görevine getirilmiş, oğulları ise Denizli,
Honas, Afyon Karahisar gibi şehirlere 1277 yılına
kadar yeniden sahip olmuşlardır. Bu tarihte Sahip Ataoğulları’ndan Hasan ve Hüseyin kardeşler Karamanoğullarıyla giriştikleri mücadelede
hayatlarını kaybetmişlerdir.57 Eflaki bu süreçte
bölgeye hâkim güç olarak Eşrefoğlu Süleyman
Bey’in vefatı sonrasında oğlu Mübarizüddin
Mehmed Bey’i zikretmektedir. Eşrefoğulları Beyliği bu tarihlerde kuzeye doğru genişlemiş, Akşehir ve Bolvadin taraflarını ele geçirmişlerdir.58

Fatih ve Gazlıgöl
Fatih Sultan Mehmed Karahisar-ı Sahip’i stratejik konumu itibarıyla, Karaman seferleri esnasında, askeri harekâtın başlıca merkezlerinden
biri olarak kullanmış, Şehzade Mustafa’yı da bir
müddet burada bırakmıştır. Şehrin bu konumu
sadece Karaman seferleri için değil aynı zamanda Hersekzade Ahmed Paşa’nın Memlukler üzerine yaptığı harekâtta da kullanılmıştır.

Beyliklerin mücadelesinde Gazlıgöl

Bölgenin bu anlamda bir uğrak yeri olması
başta Osmanlı padişahları olmak üzere idarecilerin de bölgenin imarıyla yakından ilgilenmelerine sebep olmuştur. Nitekim Fatih Sultan Mehmet’in yine bu seferler esnasında yol üzerindeki
Gazlıgöl’e uğradığı ve buranın iltizamını (gelirini) İstanbul’daki Okçular Tekkesi’ne vakfettiği
belirtilmektedir.60

Gazlıgöl ve çevresi daha sonraki süreçte Germiyan- Sahib Ata mücadelelerine sahne olmuş;
Beylik Ahmed Bey zamanında Germiyanlılar tarafından ilhak edilmiştir. Bölge 1390 tarihinden
itibaren Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı idaresine katılmış fakat Ankara Savaşı sonrasında
yeniden Germiyan hâkimiyetine geçmiştir. Ger26
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Şevvalinin 12’inci gününde vâki Mart evvelinden üç sene
tamamına iltizam-ı sabıkı üzere deruhte olunup berât-ı
âlişanım verilme fermân-ı şerifim olmağın. 25 Şevval
1046, Sahrâ-yı Bolvadin.”62

III. Murad, Gazılgöl’ü imar ediyor
Osmanlı sultanları Gazlıgöl’ün imarıyla her zaman yakından ilgilenmiş ve gerekeni yapmışlardır.
Nitekim 1582 yılında Sultan III. Murad’a ait olan
ve Gazlıgöl’de harab vaziyette bulunan Sultan Alaaddin’den kalma bir cami, bir kervansaray ve ılıca
havuzunun tamiriyle ilgili hüküm şu şekildedir.

İltizam usulü, Tanzimat’a kadar sürdü
1690 yılında II. Süleyman (1687-1691) döneminde Gazlıgöl’ün mukataa usulüyle,63 Tanzimat’tan hemen önce saraya ait bir has arazisi
olarak Teberdarlar Odası Başı tarafından bedeli
alınmak suretiyle mültezime verilmek suretiyle idare edildiği görülmektedir. Sonuç itibariyle
Tanzimat ilan edilinceye kadar şifalı kaplıca ve
içme kaynakları, bu iltizam usulüyle kiralanmış
ve işletilmiştir. Tanzimat sonrasında ise Karahisar-ı Sahip Sancağı tarafından idare edilmeye
başlanan Gazlıgöl bölgesi, Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından sonra hayrî amaçlarla kullanılma sürecine girmiştir. Bu sürecin ilk
uygulaması ise Gazlıgöl’deki şifalı suların bütün
gelirlerinin Maarif Encümeni Başkâtipliğine devredilmesi şeklinde olmuştur.64

“Karahisar-ı sâhib kadısına hüküm ki
Karahisar-ı sâhib sancağı Beği mektub gönderip
Karahisar-ı sâhibe tâbi (Kadigöl) Gazlıgöl demekle maruf mevzide Sultan Alâeddin binalarından bir camii
şerif ile bir kerbansaray ve bir ılıca havzı yoluna değin
mamur olub fukara-i müstağniîn olıgelmişler iken şimdiki halde harabe maşrık zikr olunan kerbansarayları
ile ılıca havzının dergâh-ı muallam çavuşlarından Selim Çavuş zide kadrühü tamir ittiğün bildirmiş imdi
müşârun ileyh Selim Çavuş hatibin vazifesine tayin
itmek emrim olmuştur buyurdum ki hükm-i şerifim ile
vardukdan zikr olunan mahalleri kendü akçesiyle tamir edip dahi evvelden hatib ve gayrı ne mikdar vazife
virilügelmiş ise gerüsiyi geldüğü üzere vazifelerin tayin
eyleyüp ihya eyleyesün.

XIX. yüzyıla kadar Anadolu Eyaleti’ne bağlı
bir sancak olarak durumunu koruyan “Karahisar-ı Sahib” 1839’da Hüdavendigar adı altında
teşkil edilen eyaletin içinde bulunmuştur. Başlangıçta merkezden tayin edilen sancak beyleri
tarafından idare edilirken sonraları kaymakamlık, 1867’de mutasarrıflık 1922 yılında vilayet
olarak idari teşkilattaki yerini korumuştur.65

Divân-ı hümâyun kâtiblerinden Mehmed verildi”.

61

Gazlıgöl’ün geliri, Hekim Mustafa Efendi’de
Daha sonraki dönemlerde Gazlıgöl’de uygulanan iltizam yani kiralama usulüyle gelir elde
etme yetkisi saray muhafızlarına geçmiştir. 1635
yılında IV. Murat tarafından Afyonkarahisarlı
olduğu söylenen Hekim Mustafa Efendi’ye verilmiştir. Rivayetlere göre konuya ilişkin, senelik
50 bin akçelik iltizam beratı Bolvadin sahrasında verilmiştir. Gazlıgöl’ü altı sene işleten Hekim
Mustafa Efendi’ye IV. Murat tarafından verilen
işletme beratı ise şu şekildedir:

XV. yüzyıldan itibaren Karahisar-ı Sahib nüfusunun belli periyotlarla arttığı gözlenmektedir.
Bu nüfus artışında şehre demiryolunun ulaşması
etkili olsa da asıl sebep bölgeye yapılan zorunlu
iskânlardır.

“Nişân-ı zişân-ı âlişân, tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-ı Hâkanın hükmü oldur ki Karahisar-ı Sahib sakinlerinden
Hekim Mustafa Zide kadrehû hala Ordu-yı Humâyûnuma gelüp arz-ı hal sunup Karahisar-ı Sahib Sancağında
vâki Hassuha Çorak ve Gazlıgöl mukâtaasının iltizâm-ı
sabık üzere üç senesi bir tahvil olmak üzre kendüye deruhte olunmak babında istid’a-yı inayet eylemeğin Ordu-yı Hümâyûnda mukâtaat defterine nazar olundukta
mukâtaa-yı mezburenin bir senesi 50 bin akçaya iltizamda olduğu mastur ve mukayyed bulunmağın, üç senesi
birtahvil olup yüz ellibin akçaya olmak üzere 1046 senesi
27

1690 yılında II.
Süleyman (16871691) döneminde
Gazlıgöl’ün
mukataa usulüyle,
Tanzimat’tan
hemen önce saraya
ait bir has arazisi
olarak Teberdarlar
Odası Başı
tarafından bedeli
alınmak suretiyle
mültezime verilerek
idare edildiği
görülmektedir.

Sultan Alaaddin’den
kalma bir cami, bir
kervansaray ve ılıca
havuzunun tamiriyle ilgili
olan Sultan III. Murad’a
ait hüküm.
BOA, A.DVNSMHM.
48/49, nr.483.
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“SENELİK 6500 AKÇEYE MUSTAFA HÜSEYİN ÇERKEZ’E
KİRALANMIŞTIR”
Hazine-i Amire’de bulunan mukataat defterlerine göre, zikredilen mukataanın zabt tarihi Mart
ayı başından olup ve senelik 6500 akçe karşılığında Mustafa Hüseyin Çerkez’e kiralanmıştır.
1690 yılında II. Süleyman (1687-1691) döneminde Gazlıgöl’ün mukataa usulüyle kiraya verilmesi ile ilgili arşiv belgesi çevirisi şöyledir:

Sultan II. Süleyman

“Nişân-ı hümâyûnum(dur) yazıla ki.
Benzerlerine ve akranlarına göre eşi benzeri
olmayan (padişah) Allah onun gücünü artırsın;
Divan-ı Hümayun’a dilekçe verip Karahisar-ı Sâhib Sancağında bulunan Çorak ve Gazlıgöl arazilerinin kiraya verilmesi ile ilgili 1101 (1690)
senesine karşılık olmak üzere kendisine tahsis
edilmesi ile alakalı berât verilmesi hakkında
yardım rica edilmiştir. Bunun üzerine Hazine-i
Amire’de bulunan mukataat defterlerine (kiraya
verilen arazilerin ve vergilerin kaydının olduğu
defter) bakıldı. Zikredilen mukataanın zabt tarihi Mart ayı başından olup ve senelik 6500 akçe
karşılığında Mustafa Hüseyin Çerkez’e kiralanmıştır. 81. Bölük sipahilerinden olan Mustafa
Hüseyin Çerkez 11 akçe de hazineden maaş almakta iken bu maaşının karşılığında adı geçen
mukataa kendisine verilmiştir. Vergisini her
sene hazineye teslim edecektir. Bunun karşılığında kendisine berat verildiği derkenar olarak
yazılmıştır. Konu ile ilgili padişah olarak izin
verdim ve 1101 Cemâziyelevvel’inin son gününde Mart başından geçerli olmak üzere berat verdim. Adı geçen şahıs Gazlıgöl’e varıp zikredilen
tarihten itibaren vergileri toplayıp, eskiden beri
yapıla geldiği şekilde başkalarının müdahalesine izin vermeden, vergi mükelleflerinin dahi
güven içinde vergi vermelerini sağlayıp, hukuki
vergilerini kanunlar çerçevesinde alınmasını buyurdum. Adı geçen verginin değişiminde 1101
Rebiulahir’in 4. günü farkıyla beraber 16.890
akçenin Mustafa Hüseyin Çerkez tarafından hazineye teslim edildiği de beratına şerh düşülsün.
16 Eylül 1690”

Sultan II. Süleyman
döneminde Gazlıgöl
mukataa usulüyle kiraya
verilmişti. Bununla ilgili
belge.
BOA, MAD. d. 17910/1
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Afyon ve çevresi Kırım
Savaşı ile birlikte
muhacirlere ev sahipliği
yapmıştır. Gazlıgöl
yakınlarındaki Omuzca
Köyü’nde bulunan bu ev
asırlık bir muhacir evidir.

Muhacirlerin yerleşim yeri oluyor

hisar-ı Sahibde iskân edilmişlerdir.69

Kırım Savaşı sonrasında Rusya’nın Kafkasya’da baskıcı politikalar uygulaması bölgede
yaşayan müslüman halkları çaresiz bırakmıştır. Müslüman halkların çaresizliğine duyarsız
kalmayan Osmanlı devleti bu insanlara kucak
açarak ülkesine göç ettirmiştir. Bu doğrultuda
1854-1856 Kırım Savaşı’ndan itibaren başlayıp,
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra da
belirli periyotlarla devam eden göç dalgaları temelde bütün Anadolu’yu ilgilendirmekle birlikte
özelde Karahisar-ı Sahib Sancağını ve Gazlıgöl
çevresini de ilgilendirmektedir.

1886 Eylül’ünde 35 hane kadar Ahıska Türkü
Karahisar-ı Sahib’de Sarıçayır yaylasında, 1893
te 40 hane civarında gelenler ise Bulgaristan’dan
gelen muhacirler ile birlikte Çobanlar Köyü civarında Turfelli Çiftliği’ni satın almaları şeklinde,70 1894 te Bursa’dan nakledilen Ahıskalılar ise
Mandıra ve Gebeceler bölgelerinde iskân edilmişlerdir.71
Gazlıgöl ve çevresinin demografik yapısının
oluşmasında Girit iskânlarının önemli bir yeri
bulunmaktadır. Girit göçlerinin oluşumunda ise
Osmanlı-Rus Savaşlarının tesirinden bahsedebiliriz. Bu savaşların Osmanlı Devleti aleyhine
sonuçlanması Girit’teki Rumları tahrik etmiş
ve 1878 yılında ayaklanma başlatmışlardır. Bu
ayaklanmalar özellikle 1898’de çıkan Kandiye
olayları ile hızlanmış, meydana gelen huzursuzluklar sonucu 60.000 Müslüman Giritli göç
etmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede 1898
yılında ilk etapta 1000 kadar Girit muhaciri Karahisar-ı Sahibde iskân edilmiştir. İlerleyen dönemde muhacir sayısının artması ile birlikte bu
sayı fazlalaşmıştır. Gazlıgöl’de tren istasyonu yakınlarında bir bölgede iskân edilen muhacirlere
evler inşa edilmiş, kız ve erkek çocuklarına mektepler yapılmıştır.72

Kırım Savaşı öncesinde Çifteler bölgesinde
yerleştirilen 40 hane Çerkes muhacirleri, 1861’de
Gemlikten gönderilen 275 nüfustan oluşan ve
karışık olarak iskân edilen Nogay muhacirleri,66
daha önce Bursa’ya yerleştirilip 1864 Temmuz
ortalarında bölgede Döğer, Sarıcaova, Şeyhlü,
Geyikler, Genç Ali, Akbaba, Seydisoyu (İhsaniye), Ağlarca, Belkavak isimli yerlerde bunlar için
yeni haneler inşa edilerek Karahisar-ı Sahib’te
iskân edilmişlerdir.67 1877 tarihinde Bosna Hersek’ten gelen 20 hane 77 nüfustan oluşan muhacirler ise Alaçamlı ve Menahuz bölgelerinde68
yerleştirilmiş olmakla birlikte, 1891 yılından itibaren Bosna muhacirleri yoğun bir şekilde Kara29

Gazlıgöl ve
çevresinin
demografik
yapısının
oluşmasında
Girit iskânlarının
önemli bir yeri
bulunmaktadır.
1898 yılında ilk
etapta 1000 kadar
Girit muhaciri
Karahisar-ı
Sahib’de iskân
edilmiştir.
Gazlıgöl’de
tren istasyonu
yakınlarında bir
bölgede iskân
edilen muhacirlere
evler inşa edilmiş,
mektepler
yapılmıştır.

Hayra Akan Su

“GAZLIGÖL CİVARINDA EKŞİ SU NAMIYLA
BİR SUDUR Kİ...”
Bursa Vilayeti’nin 1885 Yıllığı’nda Karahisar Maden Suyu’ndan “Ekşi Su” olarak
bahsediliyor, hastalıklara iyi geldiğinin altı çiziliyor, bilginin kaynağı olarak Bursa vilayeti
doktorları gösteriliyordu.

“Afyonkarahisar’a
üç buçuk saat
mesafede Gazlıgöl
nam ılıca civarında
Ekşi Su namıyla
meşhur iki mâsura
kadar bir su
vardır.”

Hüdavendigâr Vilayeti’nin 1885 yılında yayınladığı yıllıkta Karahisar Maden Suyu’ndan
da bahsedilerek, bu suyun adı “Ekşi Su” olarak
nakledilmiş ve kaynağın iki masure kadar olduğunun altı çizilmişti. O dönem su ölçü birimlerinden biri olarak kullanılan bir birim olan masure
ile dakikada 4,5 litre aktığı anlatılmak istenirdi.
‘Ekşi Su’, iki masure aktığına göre dakida 9 litrelik bir verimi sözkonusuydu. Ayrıca hastalıklara
da iyi geldiğinin altı özellikle çiziliyor, bilginin
kaynağı olarak da Bursa vilayeti doktorları gösteriliyordu. Salname’de Ekşi Su ile ilgili yer alan
kısmın tam çevirisi şöyleydi:

meşhur iki mâsura kadar bir su olup Memâlik-i
Şâhâne ve ecnebiyede bulunan madeni sular ile
Çitli suyundan daha kuvvetli ve hassalı olduğu
ve bunun hâzım ve müderrer (müstağmel olan,
idrar verici-süt, kan, idrar vesair şeyleri bol akıtan73) ve müleyyen (yumuşatıcı, linet veren) ve
miftah (kilitleri açan anahtar) ve dâfi’-i safra
(safrayı çıkaran) olmakla beraber usret (zorluk,
sıkıntı) ve sui hazmı ve hassât-ı mesâne (mesane,
böbrek, karaciğer ve diğer dâhili azada bulunan
taşlar) ve safrayı ve bel soğukluğu ve böbrek ve
karaciğer hastalıklarını im’ada semeni (yağ) def’
ve husulünü men’ eylemek hassalarını (özelliklerini) haiz bulunduğu memleket tababetinden
ifade kılınmıştır.74”

“Afyonkarahisar’a üç buçuk saat mesafede
Gazlıgöl nam ılıca civarında Ekşi Su namıyla
30
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Gazlıgöl’ün imarı
Abdülhamid devrinde oldu

sine benzetmiş ve bu yıkımda bölge halkının ve
hamam işletenlerin rekabetinin etkili olabileceğini belirtmiştir.78 Afyon ve çevresini gezen Falih
Rıfkı eserinde Gazlıgöl’ün önemini belirttikten
sonra işgalcilerin ve bölgedeki gereksiz sorumsuz rekabetin buradaki yıkımlarını “Yıkanmak
için değil bakmak için yıkık kapısından girmek
bile insana üzüntü veriyor” şeklinde ifade etmektedir.79

Gazlıgöl kaplıcaları ve maden suyu ile ilgili en
ciddi tadilat II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde özellikle maden suyu
ile ilgili çalışmalara hızla başlanırken, Gazlıgöl
kaplıcalarının bulunduğu mekânlarda ise imar
hazırlıklarına girişilmiştir. Bu çerçevede Gazlıgöl
için İsveç mimarisine göre çizilmiş iki katlı bir
otel, havuzlarla otel arasında iki sıra hem sokağa hem koridora açılacak şekilde tek katlı olarak
dizayn edilen odalar düşünülmüş fakat hayata
geçirilememiştir.75

Cumhuriyet’le başlayan ihya çalışmaları
Milli Mücadele’den sonra ise Afyonkarahisar
Maden Suyu’nun işletmesini bir emekli subay
olan Ali Rıza Bey isimli müteşebbis Afyon İl Özel
İdaresi’nden kiralayarak çalıştırmıştır. Aygen’in
verdiği bilgiye göre işletmeyi Ali Rıza Bey’den
sonra “H. Mollaoğlu” adında bir kişi üstlenmiştir.
Ancak her iki kişinin de işletmesi kısa sürmüş,
maden suyunun işletmesi, tıpkı II. Abdülhamid
döneminin ilk uygulamasında olduğu gibi Afyonkarahisar vilayetinin kendisinde kalarak Afyonkarahisar Hususi Muhasebesi tarafınca yürütülmüştür.80

1899 yılında Gazlıgöl’e gelen Mehmet Ziya
Efendi seyahatnamesinde tren yolunun sağ tarafında dört adet mermer sütuna oturmuş, kubbeli
kargir bir türbeden bahsetmekte ve türbenin kendisinde Osmanlı mimarisi intibaı uyandırdığını
ifade etmektedir. Seyyahımız bu bilginin dışında
Gazlıgöl kaplıcalarının ve suyunun gelirlerinin
Maarife bırakıldığını ve bu mevkide Osmanlı
padişahı tarafından Girit muhacirleri için yaptırılan 30-40 evin bulunduğunu zikretmektedir.76

Büyük Taarruz sonunda Yunan kuvvetleri
bozguna uğratılmış ve 27 Ağustos 1922’de işgal
sona erdirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk günlerinden itibaren Gazlıgöl’ün
işgal süresindeki yıkımları onarılmaya başlanmıştır. Maden suyu ise 17 Ekim 1926 tarihinde
gelir getirmesi ve kamu yararına kullanılması
amacıyla Kızılay’a bağışlanmıştır. Bu şifalı kaynak suyunun şişelenmesine Sultan II. Abdülhamid’in himayesinde başlanmış, modern anlamda şişeleme tesislerine kavuşması ve işletilmesi
ise Kızılay’a geçmesiyle olmuştur.81

Milli Mücadele döneminde Gazlıgöl
Gazlıgöl ve çevresi Milli Mücadele’nin başlangıcından itibaren savaşın ana merkezlerden
biri olmuştur. Bölgenin özellikle demiryolu güzergâhı olması silah, cephane, erzak vb. taşımalarında fonksiyonel bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Bölge Milli Mücadele yıllarında bir
yıl kadar Yunan işgalinde kaldığından kaplıca ve
maden suyu müştemilatı Yunanlılar tarafından
yakılıp yıkılmıştır.77
Bölgedeki bu tahribat sadece harici düşmanlarca gerçekleştirilmemiş aynı zamanda dâhilden de yıkım faaliyetlerine destek olunmuştur.
Maden suyundan civar köylere kurulan isale hatlarıyla da istifade eden bölge insanı, içinde bulunduğu zenginliğin kıymetini bilememiş olmalı ki, isale hatlarında ciddi tahribatlar meydana
getirmiştir. Mahalli araştırmacı Aygen’in 1930’lu
yıllarda bölgeye gelip menba üzerinde çalışmalarda bulunan Arnold Scherer’e dayandırarak
verdiği bilgiye göre bu hatlar bölge insanı tarafından tamamen işlemez duruma sokulmuştur.
Arnold Scherrer bu tahribatı Almanya’nın Taunus bölgesindeki bulunan Nieder ve Oberesiter
Maden Suyu kaynaklarının topla tahrip edilme-

Kızılay Maden Suyu’nun tıbbi ve bilimsel
analizleri yaptırılarak hak ettiği yere ulaşması sağlanmıştır. Kızılay’ın Gazlıgöl’de modern
tesisler oluşturmaya başlaması bölgedeki alt
yapı çalışmalarına da katkı sağlamış ve bölge
yenilenme ihtiyacı hissetmiştir. Nitekim 1933
yılında Gazlıgöl Afyon arası karayolu inşası için
toplamda 9728.34 kuruş harcanmıştır. Kızılay
Maden Suları bir taraftan Afyon ve Gazlıgöl’e
bir hareketlilik getirirken diğer taraftan kalite ve
disipliniyle pazar sahasını genişletmiş; böylece
Türkiye’de ve dünyada daha çok insanî yardım
hizmeti sunmaya çalışmıştır.
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KARAHİSAR MAARİFİ İLE ÖZEL MÜTEŞEBBİSLER
ARASINDAKİ MÜCADELE
Gazlıgöl Hamamı sınırları içinde maden suyu kaynakları bulunuyordu.
“Ekşi su” adı verilen bu suyun çeşitli hastalıklara şifa olması sebebiyle
ciddi bir şöhreti vardı.
Osmanlı Dönemi
haritalarında Gazlıgöl
Afyon’un hemen kuzeyinde
yer alıyordu.

“Maarife daha çok gelir
gelecekse kiralayalım”

Padişah iradesiyle Karahisar’daki ilkokulların
gelişmesini temin gayesiyle bazı hamam ve arazilerin gelirleri maarife bırakılmıştı. Bunlardan
biri de Gazlıgöl hamamları ve civarındaki arazilerdi. Gazlıgöl Hamamı sınırları içinde maden
suyu kaynakları da bulunuyordu. “Ekşi su” adı
verilen bu suyun çeşitli hastalıklara şifa vermesi
sebebiyle ciddi bir şöhreti vardı. Karahisar’dan
ve civar yerleşim birimlerinden insanlar maden
suyu için buraya geliyorlardı. Hatta suyu şişelere
doldurup gerek Karahisar, gerekse diğer kasabalarda satış yapanlar da oluyordu. Osmanlı Arşivlerindeki belgeler, Karahisar-ı Sahib Maarifinin
Gazlıgöl’deki maden suyunun imtiyaz hakkını
almak için ilk yazışmayı 4 Eylül 1894 tarihinde
yaptığını gösteriyor. Gerekçe olarak da “dışarıya” verilmemesi gösteriliyordu. Karahisar Maarif
yetkilileri ve diğer yerel yetkililer sadece “ekşi
suyu” değil, aynı zamanda Gazlıgöl Hamamı ile
Gecek Kaplıcası ve Kızıl Kilise Kaplıcası’nın da
kendilerine devredilmesini talep etmişlerdi.82

Gazlıgöl’deki ilgili arazi, Karahisar Maarifi’ne
bırakıldığından dolayı zaman zaman Karahisar-ı
Sahib Livası Meclisi’nde orada yapılacak işler
değerlendiriliyordu. Bu kez özel müteşebbislerden de talip çıkması üzerine toplanan Liva Meclisi, konuyu görüşerek, maden suyunun Maarife
ait olduğu, ciddi bir gelir getireceği düşünülen
kaynağın başıboş bırakılmasının uygun olmayacağı, bunun için öncelikli olarak emaneten bir
idare sistemi kurulması gerektiği, daha sonra da
şartları yerine getirilerek müzayede yani açık artırma yoluyla –Maarif’e daha çok gelir getireceği düşüncesi ile- hariçten birilerine kiralanması
şeklinde bir karara vardı. İhale için öngörülen
tarih, 1899 yılının Mart ayı başı idi.
Aslında ilk toplantı Maarif Meclisi’nde yapılmış, maden suyunun emaneten idaresi sürecinde nasıl hareket edileceği konusu tartışılmıştı.
Buna göre; şimdilik suyun menbaına okur-yazar
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Bir zamanlar Afyon
Karahisar Pazarı

takımdan 70-80 kuruş maaş ile bir memur görevlendirilecekti. Hamam müşterilerine ve civar
köylerden geleceklere meccanen bir-iki şişe doldurmaya müsaade edilecekti. Menbada içeceklerden para alınmayacaktı. Hamam müşterileriyle civar köyler ahalisinden başka menbadan su
alacaklardan beher şişe için 5 para ücret alınıp
mukabilinde Maarif mührüyle mühürlenmiş bir
numara yapıştırılacaktı. Kasabaya Komisyon tarafından tedarik edilecek şişelerle getirilmek ve
şişesi iade edilmek şartıyla, suyun şişesi 20 paraya satılacaktı. Demiryolu güzergâhında bulunan özellikle Konya, Kütahya, Uşak, Akşehir ve
Ilgın gibi şehirlere maden suyu satışı için gerekli
altyapı hazırlanacak ve bu konuda girişimlerde
bulunulacaktı.

Karahisar Maarif
Meclisi Padişah
tarafından
inayet ve ihsan
buyrulmuş olan
Karahisar Maden
Suyu’nun böyle
başıboş bir halde
bırakılmasının
uygun olmayacağını
düşündü.

kazanılır ise ciddi bir sürüm ile daha fazla gelir
elde edilebileceği düşünülmüştü. Sonuç olarak
Maarif Meclisi, gerek binlerce ahali tarafından
tecrübe edilerek faydaları bilinen, gerek doktorlarca da bu faydaları onaylanmış olan ve Mahalli
Maarif’in ilerlemesine kaynak olması maksadıyla Padişah tarafından inayet ve ihsan buyrulmuş
olan Karahisar Maden Suyu’nun böyle başıboş
bir halde bırakılmasının uygun olmayacağını düşündü. Bu sebepten yukarıda belirtildiği şekilde
idaresine müsaade edilmesi hususunda 28 Şubat
1899 tarihinde Mutasarrıflık (Hüdavendigar)
Makamı’na müracaat edilmek üzere, konu Liva
İdare Meclisi’ne havale edildi.83

Ekşi Su için 15 bin kuruşluk
yatırım gerekiyor

Hedeflenen yıllık gelir 40-50 liraydı

Liva İdare Meclisi ise bunun üzerine yukarıdaki kararı aldı ve Maarif Meclisi’ne yolladı. Liva
Meclisi’nin kararı 16 Mart 1899 tarihinde Maarif Meclisi Heyetince de mütalaa edildi. Mevzubahis olan ekşi suyun intizam altına alınması
hususu için 10-15 bin kuruş harcama yapılması
gerekiyordu. Maarifin bu kadar parayı ayırması
mümkün değildi. Elde edilecek gelirler tahmini
olduğu için garantisi de yoktu. Dolayısıyla herhangi bir ön tecrübe yapılmadan 15 bin kuruş

Şayet yukarıda bahsedilen hususlar göz önüne alınıp çalışmalar yapılırsa, Maarife yıllık 4050 lira arasında bir gelirin olacağı değerlendirilmişti. Hatta Tıbbiye Nezareti’ne tahlil için maden
suyu gönderilmesi, tahlil sonuçları geldikten sonra maden suyunun kimyasal özellikleriyle birlikte gazetelere ilan verilmesi de düşünülmüştü.
İlanların özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük
şehirlerde etkili olacağı ve ümit edilen şöhret
36
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kadar ciddi bir meblağın Maarif tarafından tahsis edilmesi uygun görülmedi. Ancak maden suyunun mevcut halinden elde edilen gelirlerin ve
suyun muhafaza altına alınması için icap eden
tedbirlerin alınması da gerekli görülmüştü. Buna
göre etiketler bastırılıp, şişe mantarlarının üzerine yapıştırılacak ve birden başlayarak müteselsil

numaralar konulacaktı.
Ayrıca suyun menbaında bir memur görevlendirilmesiyle her ay sonunda hesabına bakılarak
elde edilen gelirler teslim alınacak ve bu memurun hareketleri daima kontrol altında bulundurulacaktı. Herhangi bir suiistimali tespit edilirse hakkında gerekli kanuni muamele yapılacaktı.

Liva Meclisi’nin
kararı 16 Mart 1899
tarihinde Maarif
Meclisi Heyetince
de mütalaa edildi.
Mevzubahis olan
ekşi suyun intizam
altına alınması
hususu için 1015 bin kuruş
harcama yapılması
gerekiyordu.
Herhangi bir ön
tecrübe yapılmadan
15 bin kuruş kadar
ciddi bir meblağın
Maarif tarafından
tahsis edilmesi
uygun görülmedi.
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MAARİFE MEYDAN OKUYAN GİRİŞİMCİLER
Olumsuz cevabın gerekçesi: Gazlıgöl hamamlarının gelirleri, Sultan Abdülhamid’in
iradesi ile mahalli ilkokullara bırakılmış olduğundan o civardaki maden suyu imtiyazı ve
işletmesinin başkalarına verilmesi caiz değildir.

Hayri Bey ve Reşad
Bey olumsuz
cevaba itiraz
etmek ve maden
suyu imtiyazının
kendilerine
verilmesini istemek
üzere Hüdavendigar
Vilayetine tekrar
bir dilekçe ile
başvurdular.

Karahisar Maden
Suyu’nun ilk dolum yeri
ve etrafı görülüyor.

Maden suyunun şöhreti artıp bu sudan ciddi
bir gelir elde edileceği düşüncesi hâsıl olunca işletmek için talipliler de artmaya başladı. Bu tür
girişimcilerin başında Anadolu Demiryolu Serkomiseri Hayri Bey ve kardeşi Ziraat Bankası
Muhasebe Mümeyyizi Reşad Bey geliyordu. Bu
iki şahıs 1898 yılında Karahisar’daki maden suyunun imtiyazını almak amacıyla talep dilekçelerini Sadaret Makamı’na (Başbakanlığa) sundular. Konu, Sadaret vasıtasıyla Orman ve Maadin
Nezareti’ne havale edildi, oradan gelen görüşe
istinaden kendilerine olumsuz cevap verildi.

den suyunun tasarruf hakkının da Maarif’e ait
olması gerekiyordu. Padişahın sözkonusu iradesi
üzerine Maarife bırakılan arazinin hududu tespit
edilerek, Maarif İdaresi namına tasarruf senedi
çıkarılmış ve bir adet haritası da tanzim edilmişti. Harita ile tasarruf senetleri Karahisar Maarif
Komisyonu nezdinde mahfuz bulunuyordu.
Hayri Bey ve Reşad Bey olumsuz cevaba itiraz
etmek ve maden suyu imtiyazının kendilerine
verilmesini istemek üzere Hüdavendigar Vilayeti’ne tekrar bir dilekçe ile başvurdular. İtirazlarını da yukarıda bahsedilen ve Karahisar Maarif
Komisyonu nezdinde saklı bulunan harita ve
tasarruf senetlerinin kendileri tarafından görülemediğine dayandırarak, değerlendirmelerini iki
esas üzerine, yani maden suyu menbaının Maarif’in arazisi dâhilinde olduğu ya da olmadığına
göre ayrı ayrı beyan ettiler. Yine dilekçelerinde
zikredilen maden suyu menbalarının Maarif’in
arazisi dâhilinde olmadığını ya da bu ihtimalin
az olduğunu ifade ederek, konuya Maarif tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini ifade
ettiler. Kendilerinin hazırlatmış olduğu haritaya
göre de bunu ispat ve izah etmeye çalıştılar.84

Bu iki müteşebbise verilen olumsuz cevabın
gerekçesi oldukça ilginçti: Gazlıgöl hamamlarının gelirleri, Sultan II. Abdülhamid’in iradesi
ile mahalli ilkokullara bırakılmış olduğundan o
civardaki maden suyu imtiyazı ve işletmesinin
başkalarına verilmesi caiz değildir. Ayrıca gerekçede Gazlıgöl hamamları ile civarındaki arazi
hasılatının bırakıldığı Vilayet Maarif İdaresi’nin
fikrinin de aynı yönde olduğu belirtiliyordu. Maarif’e bırakılan arazi 200 dönüm idi. Buna göre
zikredilen maden suyu menbaı, Maarif’e verilen
arazi dâhilinde bulunuyordu. Bu durumda ma-

Yeni bir talip: Karahisarlı İşleban Efendi
Bu süreçte Karahisar Maden Suyu’nun talipleri daha da arttı, maden suyu tam anlamıyla kıymete binmişti. Karahisar Maarif İdaresi ile Hayri
ve Reşad Beyler’den başka Karahisarlı İşleban
Gokas Efendi’nin de suyu işletmek istediği Maarif Nezareti arşivlerinden çıkan 16 Mart 1899
tarihli belgeden anlaşılıyordu. Bu müracaatlara
karşı Maarif Nezaretinden yapılan açıklama, imtiyazın başkalarına verilmesinin hukuken mümkün olmadığı yolundaydı. Ancak Maarife daha
çok gelir sağlamak amacıyla maden suyunun
münasip bir süre için mukaveleyle kiraya verilebileceği ifade ediliyordu. Bunun için Liva İdare
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Afyon Kalesi ve
etrafındaki yerleşim
yerleri

Meclisi’nde konu müzakere edilerek, 13 Aralık
1898 tarihli mazbata ile Nezaret’e arz edildi.85 Bu
arada suyun ücretli-ücretsiz kullanılması meselesi gündeme geldi. İhale süreci başlatılamadığı
için Liva İdare Meclisi bu konuda bir karar aldı.
Karara göre maden suyunu, kaynağında içenlerden herhangi bir para alınmayacak, şişelere
doldurulursa her bir şişe su için 5 para alınacak,
kasabaya yani Afyon’a ve diğer yerlere de şişesi
20 paradan satılacaktı. Herhangi bir suiistimal
olmaması için de şartları belirlenerek müzayedeye konulmak üzere ilana çıkılacak ve bunun
sonucunda talip çıkmaz ise emaneten idaresi
için gereği yapılmak üzere Maarif Komisyonu’na
havale edilecekti.86

devletçe böyle bir nizamname ile esas kural ve
şartlar kararlaştırılmadıkça maden suları için taliplerle müzakereye girişilmesi uygun görülmedi.88 Ayrıca kiraya verilmesi halinde ihalesinin
Orman Maadin ve Ziraat Nezareti tarafından mı
yoksa başka kurumlar tarafından mı yapılacağı
hususlarında netlik olmadığından dolayı bir nizamname taslağı hazırlanıp 1898 yılında Sadaret’e gönderildi. Ancak bu süreçte, nizamname
taslağına bir cevap gelmedi. Bunun üzerine nasıl
hareket edileceğine dair 4 Ekim 1899 tarihinde
Şura-yı Devlet’ten bilgi talep edildi.89

Talipler pes etmiyor
Bu arada Hayri Bey ile Reşad Bey, taleplerinden vaz geçmeyerek, olumsuz kararın değiştirilmesi için tekrar Şura-yı Devlet’e dilekçe verdiler.
Yenisi çıkartılana kadar eski nizamnameye göre
hareket edilmesini isteyen dilekçe sahipleri, Gazlıgöl’deki arazilerin ve maden suyu gelirlerini Maarife bırakılmasını takdir ettiklerini, kendilerinin
de imtiyazı almaları durumunda Maarife belirli
bir hisse vermeyi kabul ettiklerini ifade ettiler. Maarif Müdürü’nü Maarif Nezareti’ne yanlış bilgi vermekle suçlayarak, tahlil için Mekteb-i Tıbbiye’ye
su gönderdiklerini, dolayısıyla maden suyunun ilk
defa kendileri tarafından keşfedildiğini ileri sürdüler. Bu süreçte maden suyu kaynağının olduğu
yere duvar çekilmesi, suyun Karahisar’da ve civarda 20 paraya satılması gibi hususları da eleştiren
Hayri ve Reşad Beyler, imtiyazın niçin kendilerine
verilmesi gerektiği hususunda Maadin Nizamnamesi’nin 9, 39 ve 63. maddelerini gösteriyorlardı.90

Talepli çok olunca konu
Orman Nezareti’ne havale ediliyor
Anadolu Demiryolu Şirketi Serkomiseri Hayri Bey ile Ziraat Bankası Muhasebe Müdürü
Reşad Bey’in Karahisar Maden Suyu imtiyazını
almak için yaptıkları girişimler, Hüdavendigar
Vilayeti bünyesindeki çeşitli birimler ile Maarif
Nezareti ve diğer kurumlarda değerlendirildi.
En sonunda Sadaret Makamı, 30 Ağustos 1899
tarihli yazısıyla Orman Maadin ve Ziraat Nezareti’nden konu hakkında görüş talep etti.87 Bunun
üzerine Orman Maadin ve Ziraat Nezareti’nde
konu ele alındı, hatta Maarif Nezareti ile görüş
alışverişinde bulunuldu. Maden sularının çıkarılması ile ihalesi meselesinin birtakım şartlara
tabi olması gerektiği halde bununla ilgili henüz
bir nizamname bulunmadığına dikkat çekilerek,
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Sonuç: Kazanan Maarif Oluyor

1898 yılında
başlayan imtiyaz
talepleri ile ilgili
değerlendirme dört
yıl devam etti. Bu
konuyla ilgili son ve
geçerli karar Şurayı Devlet tarafından
29 Temmuz 1902
tarihinde alındı (yan
sayfada).

Ayrıca Anadolu Demiryolu Serkomiseri Hayri ve
biraderi Reşad Beylerin teşebbüslerinin engellenmesinin gerekli olduğuna karar veriliyordu.

Karahisar Maden Suyu için 1898 yılında başlayan imtiyaz talepleri ile ilgili değerlendirme ve
görüşmeler yaklaşık dört yıl kadar devam etti.
Bu süreçte taliplilerin dilekçeleri ve itirazları
üzerine Maarif Nezareti, Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti, Ticaret ve Nafia Nezareti, Dâhiliye
Nezareti, Şura-yı Devlet, Hüdavendigar Vilayeti
ve Babıali gibi kurumlar ile bunların alt birimleri, bu konuyu etraflıca ele aldılar. Bu tartışmalı
konuya ilişkin en son ve geçerli karar, Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti’nden Maarif Nezareti’ne
gönderilen 18 Haziran 1902 tarihli yazı üzerine
Şura-yı Devlet tarafından alınan 29 Temmuz
1902 tarihinde verildi.91

Şura-yı Devlet, ikinci kararında, Hamam müşterilerine ve etraf köylerden geleceklere meccanen bir-iki şişe doldurmaya müsaade edilmesini;
menbalardan içeceklerden para alınmamasını;
harice taşınacak her bir şişeden 20 para ve menbalardan dolduracaklardan 5 para alınmasını
istiyordu. Karardaki bir diğer önemli husus ise
Ekşi Su’yun etrafına 4988,5 kuruşla bir duvar inşasının Karahisar Maarif Müdüriyeti’ne bildirilmesine karar verilmiş olmasıydı.
Bunun yanı sıra maden suyunun beher bin kilosunun Haydarpaşa’ya kadar 192 kuruş ücretle
naklini takdir eden Şura-yı Devlet, maden suyunun çıktığı yerde 37.000 kuruş sarfıyla bir bina
inşasının lüzumlu olduğunun ve
başkalarına imtiyaz verilmesi
ile ilgili olarak tekrar iletişim kapısının açılmasına
gerek olmadığının92 altını
çiziyordu.

Bu kararla, şifa verici özelliklere haiz maden
sularından olan ve Mekteb-i Tıbbiye doktorları
tarafından yapılan tahliller üzerine verilen tasdikli raporlardan diğer maden suları gibi şişelerle satışı yapılması halinde ciddi bir
menfaat elde edileceği anlaşılan Karahisar Maden Suyu için başkalarına imtiyaz verilmesine esasen ve maslahaten
asla mahal olmadığının altı çiziliyordu.

Karahisar Maden
Suyu’nun çıktığı
Gazlıgöl’de yapılan
Kızılay Kavşağı. Bu
kavşakta Kızılay’ın
sembolü ‘Kırmızı Hilal’
ve Kızılay Maden Suyu
şişesi yer alıyor.
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MENBAI KORUMA ÇALIŞMALARI
Karahisar-ı Sahip Maarif yetkilileri Ekşi Su pınarı için bölgeye giderek keşif yapmışlar ve
sonrasında da suyu koruma altına alacak bir bina yaptırmayı başarmışlardı.
İleri dönemlerde de ilave
binaların yapıldığını
ve tamiratların
gerçekleştiğini gösteren
belgelerden biri.

layet Maarif Komisyonu Başkanlığı’na emir verildi. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başlanan
inşaat kısa sürede tamamlandı ve 2 Mayıs 1900
tarihinde bitirildiği Maarif Müdürlüğü tarafından
Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti’ne bildirildi.94
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Sonraki gelişmeler, Karahisar-ı Sahip Maarif
teşkilatının bu konuda başarılı olduğunu ve bölgedeki arazinin gelirini kendine tahsis eden karara maden suyunun gelirini de dahil ettirerek,
suyu koruma altına almak için bir bina yaptırdığını ortaya koyuyordu. Bu bağlamda Maarif yetkilileri Ekşi Su pınarı için bölgeye giderek inşa
edilecek binanın keşfini yapmışlardı. Keşif varakasında kaydedildiğine göre bina, 13 arşın (9.85
m) uzunluğunda, 7 arşın (5.30 m) genişliğinde ve
4 arşın (3.03 m) yüksekliğindeydi. Binanın inşası
amacıyla kullanılan kargir duvar için 618 kuruş,
kireç için 490 kuruş, odun ve döşeme için 105
kuruş, ağaç için 264 kuruş, mıh için 75 kuruş,
tuğla için 200 kuruş, kum için 90 kuruş, üzerinde
çatı ve bir oda yapmak için 520 kuruş ve çimento
ve nakliyesi için 129 kuruş, tahta için 287 kuruş
olmak üzere birçok kalem için toplamda 5.395
kuruş harcama yapılmıştı.95

Ekşi Suya ilk binayı yaptıran:
Karahisar Maarif Sandığı

Ekşi Su civarındaki
arazi 1899 yılında
buraya gelen Girit
muhacirlerine terk
ve tahsis edilmişti.
Buralara rastgele
yerleşmeye
başlayan
muhacirler
hem arazileri
kullanmaya hem
de barınacakları
binaları inşa
etmeye başladılar.
Bu olumsuzluklara
ilaveten kaynağın
bulunduğu yer
gayet oynak ve
bataklıktı.

Gazlıgöl Hamamı dâhilinde çıkan Ekşi Su civarındaki arazi 1899 yılında buraya gelen Girit
muhacirlerine terk ve tahsis edilmişti. Buralara
rastgele yerleşmeye başlayan muhacirler hem
arazileri kullanmaya hem de barınacakları binaları inşa etmeye başladılar. Bu olumsuzluklara
ilaveten kaynağın bulunduğu yer gayet oynak
ve bataklıktı. Dolayısıyla burada bulunan maden
suyu kaynağı zarar görebilirdi. Bu sebepten zikredilen su kaynağının muhafaza altına alınması
icap ediyordu. Yerel yöneticilerin durumu fark
etmesi üzerine maden suyu kaynağının bulunduğu bölgeyi koruma altına alma girişimleri başladı. Başta Hüdavendigar Vilayeti olmak üzere
Sadaret Makamı, Maarif Nezareti ve diğer ilgili
kurumlarla yazışmalar yapılarak kısa süre içinde
keşif çalışmaları bitirildi.

Belgeler açık bir şekilde inşaatı Karahisar Maarifi’nin yaptırdığını gösteriyordu. Hatta binanın
inşası için gereken bazı malzemeler İzmirli tüccarlardan İsmail Efendi’den satın alınmıştı. İsmail Efendi, kereste için aldığı bir senedin üzerine “Ekşi Su (Karahisar Maden Suyu) için vermiş
olduğum kereste vesaire bedeli olarak bermuceb
bala yalnız 484 kuruş on para Karahisar Maarif
Sandığı’ndan makbuzum olduğunu mübeyyin
seneddir. 27 Eylül 1899” diye yazılmıştı. Senedin
altında, İsmail Efendi’nin yanı sıra Maarif Sandığı’nın üyelerinin imzaları bulunuyordu.96 Bundan sonraki dönemlerde ihtiyaç duyuldukça ilave binaların yapıldığı ya da tamir işlerinin yerine
getirildiği de, diğer belgelerden anlaşılıyordu.97

Yazışmalarda ifade edildiğine göre özellikle
arazinin bataklık olması sebebiyle burada yapılacak bina için temellerinin dayanıklılığı ve muhkemiyeti keşif ve tayin edilemiyordu. Bu inşaat işi
aciliyetli işler kapsamında kabul edilerek, inşaatın emaneten inşası zaruri görüldü. Böylece keşif
işinin yapılmasıyla alakalı evraklar, Karahisar
Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Bey imzasıyla
ilgili makamlara arz ve takdim edildi.93 Bu evraklara Meclis-i Kebir-i Maarif ve Muhasebe-i Umumiye’den 25 Kasım 1899 tarihinde gönderilen cevapla inşaatın başlamasına izin verildi. İzin çıkar
çıkmaz da, hemen işe başlanılması hususunda Vi42
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sultan II. abdülhamid karar verdi:
bu sU hayra akacak...
Sultan II. Abdülhamid, Karahisar Maden Suyu’nun sağlığa faydalarını işitince, bu suyun
kullanım imtiyazını Hamidiye Etfal Hastanesi’ne vermiştir.
na ilişkin raporları da içeren yazıda, Abdülhamid Han’ın imtiyazı hastaneye vermesi ilginç
bir şekilde açıklanıyordu. Yazıda belirtildiğine
göre Sultan Abdülhamid, Karahisar Maden Suyu’nun sağlığa faydalarını işitince, “Rabbanî bir
ilham inişi” olarak nitelenebilecek bir fikirle, bu
mübarek su ile sağlığı suya kandırmak amacıyla, işletme imtiyazını 1903 senesinde (Şişli) Etfal
Hastahane-i Hümâyûnu’na vermişti.

Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi’nin İstatistik
Mecmua-i Tıbbiyesi’nin 1 Eylül 1903 tarihli dördüncü yıllığında “Zülâl-ı İnâyet-i Hazret-i Hilâfetpenâhi ve Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi’nin
Karahisar-ı Sahib Maden Suyu” başlıklı yazıda,
önce Karahisar Maden Suyu’nun Sultan II. Abdülhamid tarafından Şişli Etfal Hastahanesi’ne
verildiği belirtilir. Aslında bu yazı için seçilen
başlık son derece anlamlıydı. Bu nedenle de maden suyuna, “Zülâl-i İnâyet”, yani ‘Padişahın yardımıyla ortaya çıkan soğuk su’ ismi veriliyordu.
Tamlamanın devamında ise bu suyun halkla buluşmasını sağlayan, böylece ona hak ettiği değeri
kazandıran kişinin Sultan Abdülhamid Han olduğunu vurgulamak için de ‘Hazret-i Halife’ ismi
zikrediliyordu. Başlığın birinci kısmından sonra
ise Sultan Abdülhamid’in suya bizzat verdiği isim
geliyordu: “Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin
Karihasar-ı Sahib Maden Suyu.” Böylece başlık,
“Hazret-i Halife’nin Yardımıyla Ortaya Çıkan Su
ve Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin Karahisar-ı
Sahip Maden Suyu”98 şeklinde atılıyordu.

Ömer Fuat örneği aldı, Rıza Bey tahlil etti
Yine yazıda belirtildiğine göre, Sultan II. Abdülhamid’in fermanı üzerine 1902/1903 (1318)
senesinde Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi’nin
doktorlarından bakteriyoloji ve dâhili hastalıklar konusunda bilgi ve uzmanlığıyla meşhur Dr.
Binbaşı Ömer Fuat Bey, yerinde incelemelerde
bulunmak ve numune getirmek üzere Karahisar-ı Sahib’e gönderildi. Ömer Fuat Bey’in kaynağından doldurup numune olarak getirdiği 120
şişe maden suyu, kimya alanında Avrupa’da ün
salarak takdire mazhar olmuş hastane kimyageri
Kaymakam Doktor Rıza Bey tarafından dikkatlice tahlil edilip raporlandı.

“Rabbanî bir ilham”
Sultan II. Abdülhamid’in sayılamayan hayır
hizmetlerinden biri olduğu söylenen Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlisi’nin bir kez daha Sultan’ın
yardım ve lütfuna mazhar olduğunun altı çizilen
yazıda, bütün Osmanlıların “Karahisar-ı Maden
Suyu imtiyazının ihsanı ile şadan (sevinçli) ve bu
mübarek suyun şifa veren özelliğiyle ilk günkü
gibi taze olduğu” anlatılıyor. “Osmanlı coğrafyasının tabiî zenginlikleri bünyesinde barındırmasına rağmen II. Abdulhamid’e gelinceye kadar
bu kaynaklardan hakkıyla istifade edilemediği
kaydedilen yazıda, onunla birlikte sıhhî, ticarî,
sanayî ve birçok zenginlik kaynakları bulunup
birçok faydalar üretildiği vurgulanıyordu.
Maden suyunun tahlil ve tedavide kullanımı43

Sultan II.
Abdülhamid’in
fermanı üzerine
1902 (1318)
senesinde Hamidiye
Etfal Hastahane-i
Âlisi’nin
doktorlarından
bakteriyoloji
uzmanı Dr.
Binbaşı Ömer
Fuat Bey, yerinde
incelemelerde
bulunmak ve
numune getirmek
üzere Karahisar-ı
Sahib’e gönderildi.

II. Abdülhamid’in erken
yaşta kaybettiği kızı
Hatice Sultan’ın anısına
yaptırdığı Hamidiye Etfal
Hastanesi
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İLK TAHLİL BİR TÜRKE AİT:
KİMYAGER DR. ALİ RIZA BEY
Askerî tabip olduğu için Kaymakam (yarbay) rütbesine sahip olan Rıza Bey’in hazırladığı
tahlil raporu, 2 Ocak 1903 tarihini taşıyordu.
Karahisar Maden
Suyu, ilk kez Şişli Etfal
Hastanesi’nin yandaki
laboratuvarında tahlil
edildi.

Karahisar Maden Suyu’nun ilk tahlil raporu göre Karahisar Maden Suyu sâni karbonit (kar-

Şişli Etfal
Hastahanesi
tarafından verilen
raporda suyun
özellikleri, “Şeffaf,
berrak, içimi latif
ve her türlü kerih
rayihadan arî,
ferahlatıcı ve gazlı
bir sudur” şeklinde
ifade ediliyordu.

bondioksitli soda) sodyumlu maden suları sınıfına dâhildi. Avrupa’daki meşhur su kaynaklarıyla,
özellikle de Almanya ve Avusturya ile Fransa’daki
benzer sularla, ya aynı şartlara sahipti ya da daha
iyiydi. Çünkü Karahisar Maden Suyu’nun terkibinde kibritiyet (kükürt) tuzu bulunmuyordu, bu
da bozulmaksızın uzun süre muhafaza olunabilmesini sağlıyordu. Rıza Bey, suyun bu özelliği sebebiyle uzak memleketlere bile sevk ve ihraç olunabileceğini, hatta kaynağından taze alınmış gibi
taze taze içilebileceğini, hele Kafkasya’dan gelen
kireçli maden suyu ile asla kıyaslanamayacağını,
‘mide, bağırsak, karaciğer, böbrek ve mesane hastalıkları ile cildiye ve göğüs hastalıklarına şifalı
tesirleri görülebileceğini’ yazıyordu.

Maden suyunun ilk tahlil raporunu hazırlama, bir Türk kimyageri Dr. Rıza Bey’e nasip olmuştu. Askerî tabip olduğu için Kaymakam (yarbay) rütbesine sahip olan Rıza Bey’in hazırladığı
tahlil raporu, 2 Ocak 1903 tarihini taşıyordu. Hamidiye Etfal Hastahanesi Başhekimliğinin isteği
üzerine yapılan bu tahlilin sonucu “Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlîsi Sertebabet-i Âlîsine” diye
başlayan bir rapor ile kuruma sunulmuştu.
Menbadan 25 Kasım 1902 tarihinde alınan
numunelerin Şişli Etfal Hastahanesi laboratuvarında defalarca yapılan tahlillerinin neticesinde
elde edilen sonuçların gösterildiği raporda, suyun
özellikleri, “Şeffaf, berrak, içimi latif ve her türlü
kerih rayihadan arî, ferahlatıcı ve gazlı bir sudur”
şeklinde ifade ediliyordu. Rapora göre suyun kaynağındaki sıcaklık derecesi, 16 santigrat idi. Rıza
Bey, maden suyunun içindeki mineral oranlarından yola çıkarak bazı yorumlar da yapıyordu. Ona

Aynı zamanda Hamidiye Etfal Hastahanesi
laboratuvarında çalışan Dr. Rıza Bey’in Karahisar Maden Suyu’nun ilk tahlil raporu olma özelliği taşıyan raporunun tam metni şöyleydi:
44
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“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Sertebabet-i Âlîsine

Müfredatı yukarıda arz ve irae kılınan (gösterilen) tahlilden mütehassıl netayice (elde edilen
neticelere) nazaran (Karahisar-ı Sahib’de nebaen
eden (doğan) Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin Maden Suyu)nun serbest hâmız-ı karbonu
havi sâni karbonit sodyumlu maden suları sınıfına dahil ve Avrupa’daki menâbi-i marufe ve meşhurenin (bilinen meşhur kaynakların) birçoklarına ve bilhassa Almanya ve Avusturya’nın (Ems),
(Gizhopler), (Krondrof) ve Fransa’nın (Vichy) ve
(Vals) sularına muadil ve hatta terkibinde kibritiyet emlahının (kükürt tuzunun) kat’en (asla)
bulunmamasından dolayı bila-teğayyür (değişmeksizin) tûl (uzun) müddet muhafaza olunabilip mürur-ı zaman (zaman geçmesi) ile kükürtlü
müvellidülma (hidrojen) rayiha-i kerihesini (kötü
kokusunu) hiçbir zaman hasıl eyleyemeyeceği cihetle ber-veçhi bâlâ miyâh-ı madeniyeye (yukarıda zikredilen maden sularına) kat kat müreccah
(tercih edilebilir) ve faik (üstün) olduğu tebeyyün
eylemekle (belli olmakla) beraber terkibâtının (bileşiminin) ahvass-ı memduhasına (övülen özelliklerine) binaen memalik-i bâideye (uzak ülkelere)
bile sevk ve ihraç edilse müddet-i medide (uzun
süre) bozulmadan menbaından taze alınmış da
taze taze içiliyormuş gibi oralarda dahi istifade
olunacağı ve hele Kafkasiyeden gelen kireçli maden sularına asla mukayyes (kıyas edilmiş) olmayıp mide, bağırsak ve karaciğer böbrek ve mesane
hastalıklarıyla emraz-ı cildiye ve sadriyeye (cilt ve
göğüs hastalıklarına) tesirat-ı şifaiyesi (şifa veren
etkileri) görüleceğini mübeyyin (açıklayan) iş bu
rapor bi’t-tanzim (hazırlanarak) takdim kılındı.

Tarafı eşref-i Hazreti Hilafetpenahî’den kâffe-i imtiyazâtı, Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’ne ihsan
buyurulan (Karahisar-ı Sahib’de nebean eden (çıkan)
maden suyunun 12 Teşrinisâni 1318 (25 Kasım 1902)
tarihinde menbaından alınan numunelerinin Hastahane-i Âlî Kimyahanesinde defaat ile icra kılınan tahlilinden istihsal olunan netice berveçh-i âtidir.
Evsaf-ı umûmîyesi itibariyle: Şeffaf, berrak, taamı
(içimi) latif ve her türlü rayiha-i keriheden arî, müferrrah ve gazlı bir sudur.
Siklet-i safiyesi: 1,03
Derece-i harareti: (menbada) +16
Terkibi:
Sâni karbonit sodyum
(Sodyum bikarbonat)

litrede

2,141

Karbonit kalsiyum

“

0,278

Karbonit magnezyum

“

0,0581

Karbonit potasyum

“

0,3349

Klor lityum

“

Birer miktar

Alüminyum

“

Birer miktar

Humzı hadid
(Demir Oksit)

“

0, 011

Silis

“

0,02
3,8430

Serbest hamız-ı karbon (Serbest Karbonik asit)

1, 555

Mecmu-ı hamız-ı karbon (Toplam Karbonik asit)

3,5

İşte ilk tahlil sonucu

20 Kanun-ı Evvel 1318 (2 Ocak 1903)
(İmza) Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Kimyageri Binbaşı Ali Rıza”99

İlk tahlilin yapıldığı
Şişli Etfal Hastanesi
Laboratuvarının bir
başka görüntüsü.
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İmtiyazı Getiren Raporlar
Sultan II. Abdülhamid Karahisar Maden Suyu’nun imtiyazını Hamidiye Etfal Hastahanesi’ne
verdikten sonra, maden suyu hakkında Etfal, Yıldız ve Gümüşsuyu hastahanelerinde 3 ayrı
rapor hazırlandı.
Piyasaya ilk yerli ve ciddi oyuncuyu giriyor

Maden suları Hamidiye
Etfal Hastahanesi’nin
yukarıda görülen 4
numaralı fizik tedavi
ve 9 numaralı bulaşıcı
hastalıklar pavyonlarında
hastalara uygulanmıştı.

numaralı pavyonlarındaki hastalara uygulanmıştı. ‘Karaciğer, mide, böbrek, mesanenin had ve
müzmin nezleleriyle karaciğer ve böbrek kumları, nikris, müzmin romatizmaya, hâd ve müzmin
göğüs nezlesine müptela kadın ve çocuk hastalarına kullandırılarak anılan hastalıkların şifa
bulmasında büyük faydaları”100 görülen Karahisar Maden Suyu, Vichy, Krondorf, Giesshübler,
Bileter, Vals, Ems, Evyan ve benzeri diğer maden
sularıyla kıyaslanamaz derecede kendine has tesirlere sahipti. Dolayısıyla doktorlar, “özellikle
mide hastalığına müptela 35 hastada hayret verici şekilde hızlı tesirleri müşahede eylediğimizi
açıklayan işbu rapor yazılı olarak takdim kılındı”
diyerek bu yazıyı sunarlar.

Türkiye’nin yabancı maden sularıyla tanıştığı o dönemde İstanbul’daki eczanelerde ve mağazalarda yabancı marka maden suları yüksek
fiyatla satılıyordu. Ciddi bir maden suyu pazarının olduğu İstanbul’a, Sultan II. Abdülhamid tam
zamanında devlet destekli yerli bir oyuncuyu,
hayra çalışan bir kurum aracılığıyla sokmuştu.
Karahisar Maarifi’ne ait olan imtiyazın, ondan
alınarak Hamidiye Etfal Hastahanesi’ne verilmesi için Sultan’ın ikna edilmesi kolay olmadı. Etfal
Hastahanesi Başhekimi İbrahim Paşa’nın koordinasyonunda İmparatorluk’un üç önemli hastanesi olan Etfal, Yıldız ve Gümüşsuyu bunun için
rapor hazırladılar. Hastahane yetkilileri, kendilerine ulaştırılan numuneleri, öncelikle hastahanelerinde tedavi gören hastalarda kullandılar, sonuçlarını da raporlarına kaydettiler. Bu bilimsel
raporlar, toplandıktan sonra hepsi Halife Sultan
Abdülhamid’e sunuldu.

“35 hastada hayret verici
hızlı tesirleri müşahede edildi”

Karahisar
Maden Suyu,
Vichy, Krondorf,
Giesshübler,
Bileter, Vals,
Ems, Evyan ve
benzeri diğer
maden sularıyla
kıyaslanamaz
derecede kendine
has tesirlere
sahipti.

Etfal Hastahanesinin 1903 İstatistik Yıllığı’nda maden suyu hakkında yayınlanan ilk tahlil
sonuçlarından biri Hamidiye Etfal Hastanesi’nde gerçekleştirilen ve hastane doktorları tarafından kaleme alınan tahlil sonucu ve raporudur.
Rapor, sadece rapor değildir. Hem hastahane,
hem Karahisar Maden Suyu hakkında henüz
gün ışığı görmemiş bilgiler de içerir. Sözgelimi
“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Sertabipliğ-i
Âlîsine” başlığıyla hastane başhekimliğine sunulan rapordaki bilgilere göre “1318 senesi Kanunu
Sânisinin 6’ıncı gününden itibaren işbu raporun
tarihine gelinceye kadar Karahisar-ı Sahip’te
çıkan Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin Maden Suyu”, taraf-ı âlîlerinden (Sultan tarafından)
verilen emir üzerine Hastahane-i Âlî’nin 4 ve 9

11 Mayıs 1318 (24 Mayıs 1902) tarihli raporun altında şu kişilerin imzaları bulunuyordu:
“Hamidiye Etfal Hastahanesi Tabib-i Sânisi (İkinci Doktoru) Miralay Hakkı Şinasi; Hamidiye Etfal
Hastahanesi Bakteriyologu ve Dâhili Hastalıklar
Tabibi Kaymakam Süleyman Nuri; Hamidiye
Etfal Hastahanesi Bakteriyologu ve Dahili Hastalıklar Tabibi Binbaşı Ömer Fuat; Hamidiye Etfal
Hastahanesi Dahili Hastalıklar Tabibi Kol Ağası
Fehmi İsmail.”101
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Hamidiye (Şişli) Etfal
Hastanesi’nde tedavi
gören çocuklar da
Karahisar Maden
Suyu’nu düzenli olarak
tedavi amaçlı içiyorlardı.

“Tedavi ettiğim hastalarda
güzel faydalarını gördüm”

da bir tahlil yaptırmıştı. Yıllıkta “Yıldız Hastahane-i Hümâyûnu’nda icra kılınan tecrübeyi
gösteren raporun suretidir” diye yayınlanan rapordaki bilgiler gösteriyor ki, bu suya bir de isim
verilmişti. Resmî belgeler ile maden suyu ilanlarında aynı ismin kullanılması, bu ismin Sultan
II. Abdülhamid tarafından verilmesi ihtimalini
güçlendiriyordu. “Karahisar-ı Sahip’te çıkan ve
yakın zamanda keşfedilip açığa çıkartılarak Cenab-ı Padişah’ın iradesiyle imtiyazı, en büyük
hayır müesseselerinden olunan Hamidiye Etfal
Hastahane-i Âlîsine ihsan buyurulan” maden
suyunun adı, “Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi
Maden Suyu” olmuştu.

Yıllıkta yayınlanan bir başka rapor ise Bahriye Sağlık Heyeti Reisi Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa
tarafından verilmişti. Paşa, çok açık bir şekilde
Gazlıgöl’de çıkartılan maden suyunun çeşitli
hastalıklara iyi geldiğini beyan ediyordu: “Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin Karahisar-ı
Sahib’te çıkan maden suyu hazımsızlık, mide
hazmı güçlüğü ve bilhassa kloru fazla suya mübtela olup tarafımdan tedavi olunmakta bulunan
hastalara kullanılarak güzel faydaları müşahede
olunmuş ve içinde ziyade miktarda hâmız-ı karbon (karbonik asit) ve sâni fahmiyyet (karbonat)
soda bulunması hasebiyle Biliz, Vichy, Evyan
ve benzeri alkali maden sularına her bakımdan
üstün ve tercih edilmiş bulunduğunu açıklayan
işbu rapor takdim kılınmıştır.”102

“Maden suyu içti, 6 günde şifa buldu”
Maden suyunun imtiyazı hastahaneye verildikten sonra sürekli buradan İstanbul’a numuneler getiriliyordu. En son iki sandık içinde 90 şişenin Yıldız Hastahanesi’ne gönderildiği ve burada
tedavi altında bulunan askerlerden icap edenlere
maden suyu içirildiği belirtilen raporda, suyla ilgili elde edilen müşahede ve tecrübeler şu şekilde yazılmıştı:103

Raporun altında ise “Heyet-i Sıhhıye-i Bahriye Reisi Ferik Hüseyin Hüsnü b. Mehmed” imzası yer alıyordu.

Maden Suyunun ismini Abdülhamid Han
koymuştu: “Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi
Maden Suyu”

“Birinci Müşahede - Mesane iltihabı rahatsızlığı çeken ve dört günden beri tedavi altında
bulunan bir askere diğer ilaçlar verilmeksizin
günlük bir şişe maden suyuna altı gün devamla

Sultan II. Abdülhamid, Karahisar Maden Suyu’na ilişkin hastahanelerden gelen raporlarla
yetinmemiş, Yıldız Hastahane-i Hümâyûnu’na
47

Kaynak suyuna
verilen “Hamidiye
Etfal Hastahane-i
Âlisi Maden
Suyu” adı, tam
olarak imtiyazın
onaylandığı
irade-i seniyyede
zikredilmişti.
Böylece isim,
Sultan Abdülhamid
tarafından verilmiş
oluyordu.
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ri görülmüştür. Zikredilen tuzun hafif derecede
safra boşaltıcısı olmasıyla alındığı andan itibaren
hastanın safra çıkarmasına sebep olmuş ve acil
şifa meydana gelmiştir.”

“Bağırsak ağrılarını 10 günde kesti”
“Üçüncü Müşahede – Ara sıra kulunç sıkıntısı
olan iki hastanın birisinde idrar rahatsızlığı ve diğerinde ekşime rahatsızlığı hissiyatı bulunduğu
raporla doğrulanmış olarak ikisine de her gün bir
şişe (maden suyu) verilip 10 günde ağrılarından
eser kalmadığı görülmüştür. Bu hastalıklarda tedavi, idrarda asit bulunduğundan alkali kılmak
ve sulandırarak artırmak ve teşekkül edecek hissiyatın önünü almak esasına müstenit olduğundan verilen maden suyunun terkibinde ziyadece
sâni karbonit sud (karbondioksitli soda) ve cüzi
lityum emlahının (tuzunun) doğal halde münhal
olarak bulunması bu maksada kâfi bulunmakla
hastalarda iyilik eseri müşahede olduğundan
işbu su, alkali olan ekser maden sularına üstün
olması ve özellikle taze elde edilebilmesi ayrıca
teşekkür edilesidir.

“Az zamanda fayda görülmüştür”
“Dördüncü Müşahede – Karaciğer spazmı
kaynaklı ağrı çeken bir hastaya bir kaç günler
maden suyundan verilerek tesiri nafi görülmüştür. Bu hastalıkta da hissiyatın teşekkülü safranın
durgunluğu ve asitliğin artmasıyla safra kaynaklı
problemlerde tedavi olarak safra durgunluğunu
ve asitliğini tedavi etmiştir. Dolayısıyla maden
suyunun terkibinde bulunan alkali tuzları safrayı
boşaltmış olduğundan safradaki durgunluk giderilmiş ve safranın bedenden çıkarılmasında kısa
zamanda faydası görülmüştür.”

rahatsızlığın kaybolduğu görülmüştür. İşbu hastalıkta tedavi idrarı sulandırarak artırmak ve bu
sebeple bir dereceye kadar mesaneyi yıkama esasına dayandırıldığı görülmektedir. Maden suyunun içerisinde bulunan sâni karbonit sodanın bu
görevi yerine getirdiği gibi klor potasyumun dahi
ayrıca mesane iltihabında mesanede mesane çeperinde iltihab giderici gibi tesirli olmuş ve kısa
zamanda hasta asker tam şifa bulmuştur.”

“Mide rahatsızlığına iki-üç günde tesir etti”

“Sağlıklı insanlar da
yemek esnasında içmeli”

“İkinci Müşahede – Altı askerde ise mide hastalıklarında kullanılarak, iki üç gün zarfında anılan hastalığın zail olduğu görülmüştür ki diğer
ilaçlar ile tedavide ancak sekiz on günde muvaffak olunabilir. İşbu hastalıkta da maden suyunun
tesiri içinde doymuş halde bulunan karbon asiti
ve potas tuzunun midenin hareketlerini ve kan
deveranını artırması ve sâni karbonit sodanın
(karbondioksitli soda) dahi fazla teşekkül etmiş
bulunan asitleri düzenleyerek usare-i mideviyeyi
(mide öz suyunu) artırmasıyla mide üzerine tesi-

Raporun sonunda ise nihaî kanaat, “Hülasa
işbu maden suyunun böbrek ve karaciğer ve mide
hastalıklarında romatizma, nikris (gut hastalığı)
gibi bünyevi hastalıklarda dahi faydası görüleceği gibi sağlıklı olanların da yemek esnasında
bir bardak kullanmaları, hem hazmı kolaylaştırır
ve hem de içindeki cüzi çelikten faydalanacakları aşikâr bulunduğunu açıklayan işbu bir kıta
raporumuz düzenlenerek takdim kılındı” sözle48
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Karahisar Maden
Suyu’nun kaynaklarını
ve civarını gösteren
haritada şöyle yazıyordu:
“Hamidiye Etfal
Hastahane-i Alisi’nin
Karahisar-ı Sahib Maden
Suyu menbaını ve
civarını müş’ir (gösteren)
haritadır.”

Gümüşsuyu HastahAnEsi’nin maden suyu
raporu: “Cerrah arkadaşımız bile bu sudan
içip iyileşti”

riyle ifade edilmektedir. Yıldız Hastahanesi’nin
doktorları, Karahisar Maden Suyu’nun sadece
böbrek, karaciğer, mide gibi rahatsızlıklara sahip
kişiler tarafından içilmesini tedavi edici özelliği
sebebiyle tavsiye etmiyorlardı; aynı zamanda
sağlıklı insanların da yemek esnasında bir bardak içmelerinin çok büyük faydası olduğunun altını çiziyorlardı. Çünkü yemek esnasında alınan
bir bardak maden suyu hazmı kolaylaştıracaktı,
içindeki minerallerin de ilave faydaları olacaktı.

Karahisar Maden Suyu hakkında rapor hazırlayan üçüncü hastahane ise Gümüşsuyu Hastahane-i Hümâyunu idi. Karahisar’dan sandıkla
getirtilen 45 şişe maden suyu buradaki hastalar
için tedavi amaçlı olarak doktor kontrolünde
kullanıldı. Ayrıca hastane laboratuvarında tahlili
yapıldı. Elde edilen sonuçlar oldukça olumluydu. Çünkü Karahisar Maden Suyu içerdiği minareller itibariyle benzerlerinden çok üstündü ve
mide rahatsızlıklarına karşı tesirliydi. Hastahane
Başhekimliği, 45 şişeyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdi. Raporun
bir sureti şu şekildeydi:

Bu raporun altında ise Yıldız Hastahane-i
Hümâyûnu Başhekimi başta olmak üzere tüm
ilgili doktorların imzası yer almaktadır. “Yıldız
Hastahane-i Hümâyûnu Sertabibi Ferik Raşid b.
İbrahim” ismiyle başlayan raporda diğer imzalar şu şekildedir: “Operatör Miralay Nureddin,
Operatör Kaymakam Nazım Şerafeddin, Tabib-i
Sâni Kaymakam Besim, Tabip Binbaşı Ali Ruhi,
Tabip Binbaşı Mehmed Fuad b. Galip, Tabip
Binbaşı Mehmed Besim b. İbrahim, Tabip Kolağası Mehmed Salim, Tabip Kolağası Mehmed
Kemal.”104

“Karahisar-ı Sahib’te çıkan, kimyasal terkibi tahlil edilerek ortaya çıkartılan ve imtiyazı
Hamidiye-i Etfal Hastahane-i Âlîsine ihsan buyurulmuş olan maden suyundan tecrübe etmek
amacıyla bir sanduk derununda 45 şişe gönderil49

Rapor hazırlayan
üçüncü hastahane
ise Gümüşsuyu
Hastahane-i
Hümâyunu idi.
Karahisar’dan
sandıkla getirtilen
45 şişe maden
suyu buradaki
hastalar için tedavi
amaçlı olarak
doktor kontrolünde
kullanıldı.
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Asit çıkartmanın
fazlalaşmasından
dolayı su-i hazm
edemeyenler
(hazımsızlık
çekenler) işbu
maden suyunun
ilavesiyle
hazmedebilme
gücünü kazanırlar.

çıkartmanın fazlalaşmasından dolayı su-i hazm
edemeyenler (hazımsızlık çekenler) işbu maden
suyunun ilavesiyle hazmedebilme gücünü kazanırlar. Dördüncü olarak tuzların içeriklerinin
safra üzerine olan güzel tesiri bilimsel gerçeklerden kulunç ve ihtikan-ı kebidede (akciğerde
su toplanmasında) dahi faydasına kanaat hasıl
olmuş ve filvaki iki aydan beri devam eden tedaviden arzu edilen sonuç görülemeyen bir hastada sekiz şişe kullanımı, pek büyük şifa bulma
başarısını temin etmiştir. Beşinci olarak, alkalik
rahatsızlıklarda dahi kullanılarak, kulunç rahatsızlığı olan ve tahlil edilen idrarında fazla miktar fosforit bulunan bir hastaya altı şişe içirilmiş,
kulunç rahatsızlığının zail olduğu görülmüştür.
Yine idrarında taşlaşma ve külli miktarda fosforit amonyak bulunduğu kimyasal tahlil ile sabit
olan hastane cerrahlarından bir kişiye dahi altı
şişe içirildiğinde dahi arzu edilenin üzerinde güzel neticeler alınmasına ulaşılmıştır.

mişti. Evvela heyet-i acizanemiz önünde birkaç
şişesi açılarak muayene edildiğinde Avrupa’dan
gelen birçok sular gibi bulanık ve tortulu olmayıp
gayet berrak bir manzarada bulunduğu görüldü.
İkinci olarak ziyade miktarda serbest hâmız-ı
fahmî (karbondioksit) içerdiği ve içiminin nefaset-i fevkalâdesinden derununda emlah-ı kalevisinin miyahı (alkalik tuzlu sular) benzer maden
(sularına) nispeten cüzi olup hususiyle emlah-ı
kibritiyeden (kükürt tuzundan) arî bulunduğu
anlaşıldı. Binaenaleyh bunun hazmı teshil etmek
için esna-yı taamda ber-mutad (her zaman olduğu gibi) kullanılan maden suları meyanında en
güzeli olduğu sabit oldu. Üçüncü olarak muhtevi
bulunduğu serbest karbondioksit ile alkali tuzlardan dolayı tuhme-i mide (mide dolgunluğu)
ve hazım güçlüğü tecrübesi için tedavi altında
bulunan bu gibi had ve müzmin enbub-ı hazm
(hazım borusu) hastalıklarına düçar beş hasta
askere içirilerek kısa müddet zarfında güzel neticeler meydana gelmiş ve kıyed-i muannidede
(inatçı rahatsızlıklarda) güzel tesirine yakin (şüphesiz bir bilgi) elde edilmiştir. Aynı şekilde asit

Buna dayanarak iş bu raporu düzenleyerek
takdim eyledik. 10 Temmuz Sene 1319 (23 Temmuz 1903)”105

Hastahanenin raporları
Osmanlıcanın yanısıra
Fransızca olarak da
yayınlanan Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlisi
Yıllığı’nda neşredildi.
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Hamidiye (Şişli) Etfal
Hastanesi Başhekimi
İbrahim Paşa, Karahisar
Maden Suyu’nun
işletmesinin ve gelirinin
hastaneye tahsis
edilmesinde büyük rol
oynamıştı (yanda).

olarak da açık bir gerçeklik mertebesine ulaşan
“bu mübarek suyun imtiyazını” Hamidiye Etfal
Hastahanesi’ne ihsan buyurdu. Kuşkusuz böbrek rahatsızlığından muzdarip olan Sultan’ın bu
kararı vermesinde, kendisinin de bizzat bu suyu
tecrübe edip faydalanmasının etkisi büyüktü.

23 Temmuz 1903 tarihini taşıyan bu raporun
altında Gümüşsuyu Hastahanesi’nin ilgili tüm
doktorlarının imzası bulunuyordu. En başta ise
asker hastahanesi olan Gümüşsuyu’nun rütbesi
en yüksek ve en kıdemli doktoru olan Tabib-i Evvel Mirliva Selami’nin imzası yer alıyordu. Onu
takip eden imzalar ise sırasıyla şöyleydi: “Tabib
Nakkaşyan, Tabib-i Sâni Miralay Süleyman, Tabib Oparatör Miralay Hazım, Tabib Miralay Zühdü, Tabib Emraz-ı Cildiye Mütehassısı (Cilt Hastalıkları Uzmanı) Kaymakam Muzaffer, Tabib
Oparatör Muavini Binbaşı Tevfik, Tabib Binbaşı
Cemal, Tabib Binbaşı Muammer, Tabib Kehhal,
Kol Ağası Hayrullah, Tabib Yüzbaşı Emin.”

İşlemleri Başhekim İbrahim Paşa
takip ediyor
Sultan II. Abdülhamid’in bu konudaki “emr ü
fermanı”, maden suyunun nasıl idare edileceğini, maden suyunun her türlü damga, pul, rıhtım
ve gümrük vergileri ile (nakliyesi trenle yapılacağından) Anadolu Şimendüferlerinde şişelerin
naklinin de her çeşit rüsumdan muaf olmasını,
imtiyaz fermanının (Hamidiye Etfal) Hastane-i
Âlî namına yazılıp verilmesini içeriyordu. Bu
ferman ile birlikte menbada gereken depo ile
menbaın muhafaza binalarının inşası hususlarına dair olarak hastane başhekimi İbrahim Paşa
tarafından takdim edilen layihalar, Nafıa Nezareti’ne emr ve havale buyurulmuş ve bu nezaretin gerekenleri yapmaya başlaması emredilmişti.

Raporları okuyan Sultan Abdülhamid,
imtiyazı Etfal Hastanesi’ne verdi
Payitahtın üç güzide hastahanesi tarafından
tahlil edilip hastalarda kullanıldıktan sonra hazırlanan yukarıdaki raporlar bir araya getirilerek,
Dr. Ali Rıza Bey’in raporuyla birlikte Sultan II.
Abdülhamid’e sunuldu. Raporları büyük bir dikkatle okuyup inceleyen Sultan, ilgili doktorlardan
gerekli bilgileri aldıktan sonra faydaları bilimsel
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“bu mübarek
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Hamidiye Etfal
Hastahanesi’ne
ihsan buyurdu.
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İLK FENNÎ HEYET,
TEMMUZ 1903’TE GAZLIGÖL’E ULAŞTI
Kimyager Ali Rıza Bey ile Nafia mühendislerinden Tevfik Bey ve Saray mimarlarından
Mösyö Franz Neverman’dan oluşan fennî heyet, gerekli incelemelerde bulunduktan sonra
bir rapor kaleme alarak, 5 Temmuz 1319 (18 Temmuz 1903) tarihinde Saraya ulaştırdılar.
Maden suyunun
pazarlanmasında ulaşım
önemliydi. O devirde en
yaygın ulaşım vasıtası
demiryoluydu. Etfal
Hastanesi, maden
suyunun mevkiini ve
Anadolu Demiryolu’nun
güzergahını gösteren
bir harita yayınlayarak,
satıştaki gücünü
gösteriyordu.

teşkil ediyordu. İşte son derece önemli bu raporun tam metninin sadeleştirilmiş hali şöyleydi:

Sultan II. Abdülhamid’in fermanı üzerine
çalışmalar hemen başlatıldı. Bu bağlamda maden suyu kaynağının bulunduğu Karahisar’a
kimyager Ali Rıza Bey ile Nafia mühendislerinden Tevfik Bey ve Saray mimarlarından Mösyö
Franz Neverman’ın gönderilerek, suyun sıhhî
kıymetini muhafazaya ilişkin tedbirleri mahallinde tetkik edip düşünmeleri istendi. Üç kişiden
oluşan bu fennî heyet hemen yola çıkmış, gerekli
incelemelerde bulunduktan sonra bir rapor kaleme alarak, 5 Temmuz 1319 (18 Temmuz 1903)
tarihinde göndermişlerdi. Bu raporda yer alan
bilgiler, günümüz bilgileriyle uyuşuyordu. Aynı
zamanda sahip olduğumuz bilgilerin temelini

“Bu mübarek su asırlardır burada akıyor”
“Hamidiye Etfal Hastanesi’ne imtiyazı ihsan
buyurulan ve (Karahisar-ı Sahib civarında çıkan
maden suyu) hakkındaki müşahedeler ve araştırmalar ve ona dayanarak hatıra gelen görüşlerimiz aşağıda arz olunur.
İşbu menba Karahisar-ı Sahib kasabasının kuzey doğu cihetinde ve anılan kasabaya takriben
22 kilometre mesafede, sathı mücerreden (deniz
seviyesinden) 1090 metre yüksekliktedir. Hamam
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serin olup Haziran başlangıcında ısınmaya başlayarak Ağustos nihayetine kadar sıcaklık derecesi,
(25:30)’a çıktığı tahkikatla sabit olmuştur. Poyraz
rüzgârlarının ekseriya estiği dahi görülmüştür.
Kış esnasında soğukluğun eksi olarak (10:20) dereceleri gösterdiği rivayet edilmektedir.

İstasyonu’na 186 metre uzaklıkta mesafede bulunan ılıcadan şimal istikametine doğru 1600 metre
mesafede ve demiryolunun batı yönünde mezkur
hatta 310 metre uzaklıktadır. Anılan menba, meyli tatlı bir sırtın eteklerindedir. Menba ile demiryolu arasında takriben 96000 metre kare görülen
arazi bu mübarek suyun asırlardan beri akmakta
olduğunu açık izleriyle anlatmaktadır. Menbaın
arka tarafı yavaş yavaş yükselerek ekili araziler
ile etrafındaki köylerin meralarını teşkil eyleyerek (Çal) adı verilen dağla bitiyor.

İki kaynaktan 31 saatte 50 bin litre su çıkıyor
Birinci menbadaki suyun miktarı 24 saat zarfında 60.000 litreye baliğ oluyor. En son icra kılınan hafriyat ile açığa çıkarılan ikinci menbaın 31
saat zarfında birinci menba ile birlikte hasıl ettiği
su elli bin litreye baliğ olmuştur.

Arazinin coğrafi konumu
Menbaın kuzey doğu cihetinde demiryolu ve
500 dönümlükten ziyade zümridin (yeşil) çayırlar, ekili araziler ve (Demirli) Köyü, çam ve meşe
ağaçlarıyla (Ayas İni) ile Kara Yürekli ormanları
ve güney doğu yönünde demiryolundan itibaren
yine ekili araziler, söğütlükler, dereler ve (Dinar)
Köyü ve (Bozhöyük) yüksek dağı görülüyor. Kuzey cihetine yüksekten bakıldığında ekili araziler ile meralar ve ılıcanın binaları ve yeni teşekkül ve teessüs eden (Hamidiye) Köyü, dereler,
boğazlar, dağlar görülüyor. Batı ciheti (Çal) sıra
dağlarına müteveccihtir. Genel manzarası gayet
latif ve ferahlık sahibidir.

Burada inşası düşünülüp, mucibince gerekenlerin ifası hususunda Sultan tarafından İrade-i Seniye buyurulan binaların tafsilatına gelince; ekte takdim kılınan planda dahi gösterildiği
veçhile menbaların güney cihetinde ve 50 metre
mesafesinde memurlar ile hademe vesairenin
ikametlerine mahsus odaları ve dolu ve boş şişelerin korunması için bir depoyu şamil iki parçadan ibaret, şekli gayet zarif bir daire inşa olunacaktır. İşbu dairenin kapılarıyla pencere, söke ve
köşe taşları (Ayas Önü) ve (Demirli) köylerinden
getirilecek (traşit) cinsinden beyaz renkli ve tesviyesi kolay ve hava tesirlerine dayanıklı taşlardan imal olunacaktır ki, bu halde dairenin harici
manzarası fevkalade müzeyyen görünecektir.
Bu bina 250 metre 7 santimetre metrekaresinde,
dört oda bir mutfak ve diğer müştemilat ve şişelerin muhafazasıyla yafta (etiket) ve kapsül (kapak)
koymaya mahsus bir depoyu havi olacak ve menbaların üzerinde yapılacak binaların derununda
dahi şişeler temizlenip doldurulacaktır. Depo ile

Ekte takdim kılınan haritanın mütalaasından
çıkarılacağı üzere Eskişehir-Karahisar Demiryolu menbaa 310 metre mesafeden geçmekte
olup, en yakın istasyon 1686 metre uzaklıktaki
Hamam mevkiindedir. Bu demiryolunun (Gazlı
Göl) ve genel tabirle (Dereboğazı) namında ikinci
bir istasyonu daha vardır ki makasları ve depoları mevcuttur. Menbaın mevsimi, baharda havası

Fennî heyet,
en son yapılan
çalışmalarla ikinci
bir kaynağın daha
bulunduğunu
bildiriyordu.

Üç Türkten oluşan
fenni heyet,
İstanbul’dan trenle
Gazlıgöl İstasyonu’na
giderek maden
suyunun bulunduğu
alanda incelemelerde
bulundu.
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Fenni heyetin
raporundan sonra
kaynağa, yanda görülen
fonksiyonel ve estetik
bina inşa edildi.

kaynakların binası birbirlerine (dekovil) usulünde demiryolu ile bağlanacak ve bu sayede şişeler
arzu edilen süratle nakil olunacaktır.

Maden Suyu İdaresi senelik altı milyondan sekiz
milyonluk ve Avusturya’nın (Karsibad), (Krundrof), (Gizhoblar)ve Almanya’nın (Ems), (Apolinaris) vesair maden suları buna kıyas edilecek
şekilde, yani milyonlarca franklık ihracatta bulunmaktadır. Sultan Abdülhamid’in devri gelinceye kadar Memalik-i Mahruse-i Şahane’de (Osmanlı İmparatorluğu’nda) bu ve benzeri servet
üretimine kefil olan doğal kaynaklardan fayda
teminine önem verilmezdi. Bunun için Cenab-ı
Hakk’ın Osmanlı toprağına ihsan buyurduğu sayısız ve hesapsız doğal hazinelerden istifade edilemez ve Sultan’ın adil idaresinden akan bunca
maden suları adeta faydasız kalırdı.”

5 Temmuz 1319 (18 Temmuz 1903)
Saray-ı Hümâyûn mimarlarından Franz
Nafia Nezareti Turuk ve Meabir Heyet-i Fenniye Memuru Mehmed Tevfik
Hamidiye Etfal Hastane-i Âlîsi Kimyageri
Kaymakam Ali Rıza”106

Ahali için iki çeşme inşa edildi
1903 yılının Temmuz ayında hazırlanıp
Sultan Abdülhamid’e sunulan rapordan sonra
derhal hazırlıklara başlandı. Heyette yer alan
isimlerin raporda belirttikleri gibi haritada ve resimlerde gösterilen ve açıklanan binaların hızla
yapılmasına girişildi. Halife Hazretleri, öncelikle
kaynağın iki tarafına ahalinin istifadesi için gayet güzel iki çeşme inşa olunmasını emretti. Böylece ahalinin bu sudan bedelsiz yararlanılması
sağlanması hedeflendi. Bu amaçla da binaların
yapımına hızla başlandı.107

Sonuçta maden
suyunun Osmanlı
topraklarında
boşa akmasına
Sultan Abdülhamid,
‘dur’ dedi ve
Allah’ın lütfu
olan bu mübarek
sular işletilmeye
başlandı.

“Tüm binalar, inşallah iki ay içinde bitecek”
Diğer ülkelerin milyonlarca frank kazandığı
maden suyunun Osmanlı topraklarında boşa akmasına Sultan Abdülhamid, ‘dur’ dedi ve Allah’ın
lütfu olan bu mübarek sular işletilmeye başlandı.
Karahisar-ı Sahib Maden Suyu’nun bu sebeple
istifadeye sunulduğu belirtilen yazıda, “İnşallah-ı
Teâla menbaın muhafaza binaları ve büyük depo
ve misafirhanelerinin inşaatı bir iki aya kadar son
bulacağından, bunların tasvirlerini de gelecek
sene çıkarılacak kitabımızda yayınlayacağız.”

Sultan’ın emri üzerine gerekli tüm fenni hususlara bilhassa riayet edilmiş, tetkikler yapılmış,
bu amaçla gerekli vasıtalar gözetilmişti. Yurt dışındaki maden sularının tüketimi hakkında bilgi
verilen yazıda şu hususların altı çiziliyordu:

Karahisar’daki binaların inşasına Saray-ı
Hümâyun mimarlarından Mösyö Franz Nevermann tayin edilmişti. Neverman, fen heyetiyle
birlikte bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında
buraya yapılacak binaların plan ve resimlerini
çizmiş, bunlar da Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin 1903 yıllığında yayınlanarak kamuoyuyla
paylaşılmıştı.

Suyun boşa akmasını önledi
“Bilgi sahiplerine gizli olmadığı üzere Avusturya, Fransa, Belçika ve bilhassa Almanya’da
maden suyu sarfiyatı ve ihracatı pek mühim bir
ticaret teşkil etmekte hele Fransa’nın (Vichy)
54

Kızılay Karahisar Maden Suyu

Komisyon üyelerini bizzat seçti

İşte Maden Suyu Komisyonu üyeleri

Sultan II. Abdülhamid Avrupa’nın sayılı maden sularıyla yarışır hale getirmek istediği Karahisar Maden Suyu’nun sıhhî şartlara uygun çıkartılmasında, modern tesislerde doldurulmasında
ve başta İstanbul olmak üzere İmparatorluk’un
büyük şehirlerinde pazarlanmasında işi şansa
bırakmak istemiyordu. Bu amaçla çok önemli
bir sistem kurdu, İstanbul’da yeni kurduğu Hamidiye Etfal Hastahanesi’ne verdiği imtiyazla
Karahisar-ı Sahib Maden Suyu için bir yönetim
komisyonu kurdu. Komisyonun çalışmalarını yakından takip etti, sürekli bilgi aldı, gerektiğinde
yönlendirdi.

Komisyon çalışmalarını İstanbul’da Hamidiye Etfal Hastahanesi’ndeki özel mekânında
Başhekim İbrahim Paşa’nın riyasetinde yürütüyordu. Sultan II. Abdülhamid, bu komisyonda
olacak isimleri bizzat kendisi belirlemişti. Onun
komisyona seçtiği isimler şunlardı:

Atılan her adımdan haberdar oldu, onun
onayı olmadan hiçbir şey yapılmadı, numune
almaya bile gidilmedi. Çünkü Sultan, Karahisar
Maden Suyu ile bizzat ilgileniyordu, böbrek rahatsızlığı sebebiyle onun tedavi edici özelliğini
bizzat tecrübe etmişti. Sultan Abdülhamid, kararlıydı ve maden suyu ile ilgili bir başarısızlığın yaşanmasını istemiyordu. Bu yüzden komisyonun
en küçük ayrıntıyla bile ilgilenmesini, bu amaçla
da düzenli olarak toplanmasını emir buyurdu.
O’nun talimatı üzerine komisyon üyeleri, hem
genel yönetim politikaların belirlenmesi, hem de
teferruata ilişkin işlerin güzel bir şekilde idare
edilip, uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi için haftada iki gün toplanıyordu.

Aza: Hazine-i Hassa-ı Şâhâne Emlâk-ı
Hümâyûn İkinci Şube Başkâtibi Süleyman Tevfik Beyefendi

“Reis: Sultanın doktorlarından Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Sertabibi İbrahim Paşa
Reis Vekili: Hastahane-i Âlî’nin Tabib-i Sânisi
Miralay Hakkı Şinasi Beyefendi
Reis Vekili: Bakteriyolog Kaymakam İzzetlû
(Saygıdeğer) Süleyman Nuri Beyefendi

Aza: Hastahane-i Âlî Müdürü Kaymakam İzzetlû Faik Beyefendi
Aza: Hastahane-i Âlî Kimyageri Kaymakam
İzzetlû Ali Rıza Beyefendi
Aza: Hastahane-i Âlî doktorlarından Kolağası
Refetlû Ziya Behçet Bey
Aza ve Katib: Hastahane-i Âlî doktorlarından
Yüzbaşı Fütüvvetlû Rasih Emin Bey
Aza ve Katib: Hastahane-i Âlî Fransızca Kâtibi
Mösyö Barailles”108

Maden suyu
kaynaklarının verimli
şekilde işletilmesi
ve pazarlanması için
görevlendirilen heyet,
Etfal Hastanesi’ndeki
bu odada İbrahim
Paşa’nın başkanlığında
toplanıyordu.
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İLK JEOLOJİK RAPORU,
DÖRT TÜRK MÜHENDİS HAZIRLADI
Ferid, Mustafa Şükrü, İrfan ve Mahmud Şükrü isimli dört Türk mühendisi
“Karahisar-ı Sahib Maden Suyu ve Civarının Tabiat-ı Arziyesi Hakkında Mutalaat-ı
Jeolojiye” başlıklı bir rapor hazırladı.
mişti. Bu kapsamda Karahisar-ı Sahib dâhilindeki
maden suyunun bi’l-umum imtiyazı da Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlîsine ihsan buyurulmuştu.”
1904 Yıllığında maden suyunun çıktığı arazinin jeolojik durumuyla ilgili olarak “Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsine mahsus Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu Menbaı ve Civarının Tabiat-ı
Arziyesi Hakkında Mutalaat-ı Jeolojiye” başlıklı
bir raporda yayınlandı.

“İstasyona 1.800 metre, tren hattına 250
metre uzaklıkta”
Raporun girişinde maden suyunun yer aldığı
arazi hakkında şu bilgi veriliyordu:

“Hamidiye Etfal
Hastahane-i Âlîsine
mahsus Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu
Menbaı ve Civarının
Tabiat-ı Arziyesi
Hakkında Mutalaat-ı
Jeolojiye” başlıklı
rapor, Hastahane’nin
1904 yıllığında yer aldı
(yukarıda).

“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsine inayet
ve ihsan buyurulmuş olan Karahisar-ı Sahib Maden Suyu, Gazlıgöl Ovası kenarında alçak bir
dağın eteğinde Eskişehir-Konya şimendifer hattı
üzerinde Eskişehir’den itibaren 140 ve Karahisar-ı Sahib’den itibaren 23,5 kilometre Hamam
İstasyonu’ndan 1800 metre mesafede bulunur.
Kaynağın, anılan hatta dik olarak mesafesi 250
metre kadardır. Menba ve civarı kâmilen ova, kili
ziyade türab-ı nebatiden (üst topraktan) ibaret hareketli bir tabaka ile örtülü bulunduğu ve kil ise
yağmur sularının nüfuzuna mani olduğu cihetle
anılan kaynağın Batı yollarını teşkil eden ve yağmur sularının cereyanını kolaylaştıran tatlı meyilli yamaçlardan ibaret bir arazi parçası müstesna
olmak üzere Doğu tarafı ve çeşme binasının önü,
çevresinden dolayı bazı yerlerde bataklık halini
almıştır. Hatta yamaçlardaki toplanma hatlarında
biriken ve akan sulara menba ile demiryolu meyanında ufak bir dere teşkil eylemiştir ki yazın
kurumak derecesine gelen bu derenin suyu kışın
yağmurların çokluğundan dolayı fazlalaşır.”109

Şişli Etfal Hastahanesi’nin 1904 Yıllığında
Karahisar Maden Suyu ile ilgili yeni gelişmelere
yer veren bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazıya göre
“iksir-i sıhhat” olarak nitelenen maden sularından
istifade edilmesini irade ve ferman buyuran Sultan II. Abdülhamid, Maden Suları Komisyonu marifetiyle bu “ab-ı hoş-kâr ve musaffanın” getirilip
halkın istifadesine sunulmasına büyük önem ver56
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Sondaj aleti olmadan yapılan tetkik
“Menba ve civarı arazinin tabiat-ı jeolojisine (jeolojik yapısına) gelince her ne kadar elde
sondaj aletinin yokluğundan ve her taraf türab-ı
nebatiden (üst toprak katmanından) müteşekkil
bir hareketli tabaka ile örtülü olduğundan dolayı
zeminin altı layıkıyla muayene edilememiş ise
de jeolojik nitelikleri sarahaten malum, etraf arazisinin ve diğer hallerinin muayene ve tetkikinden oldukça doğru bir sahih fikir edinebilinmiştir. Filhakika Hamam İstasyonu’na takriben 30
km mesafede bulunan Karahisar-ı Sahib dağları,
kadim devirde oluşmuş volkanisinden ibaret ve
jeoloji ıstılahında (dik) tesmiye olunan sertleşmiş lav akıntılarından ve başlıca billurî terahiyet
(dinlenme) sahrasından başka bir şey değildir.
Menbaın kuzey doğu cihetinde ve bir buçuk iki
saat mesafede bulunan Ayazini isimli köyde dahi
terkibinde kuvars billurlarını havi bir hayli tepelere daha tesadüf edilmiştir.

Kaynağın inşaatı sırasında çıkartılan silis
taşlar

kaynakların suları bir zamanlar tefettür ederek
(ılıyarak) karbonit kalsiyumdan ibaret traverten
teşkilatı meydana getirmiştir ki adi mermer ve
kalkerden başka bir şey olmayan bonarsibatın
(kireçlenme) bugünkü günde kireç imalinde kullanıldığı, yanı başında yapılan kireç ocağından
anlaşılmıştır.”

Menbaın inşaatı esnasında zeminin altından
kazılarak çıkarılan ve etraf taş ocaklarında da
müşahede olunan taşların kimyasal terkibi, silisten ibaret, silis taşlarından müteşekkil olup, maden suyu iş bu sahra meyanından akarak yeryüzüne ulaşır. Menbaın güney cihetinde ve 30-35
bin metrekare genişliğindeki arazi parçası, yer
yer sıcak kaynaklarla doludur. Sıcaklık derecesi
45-50 takdir olunan anılan menbaların en mühimi üzerine eski devirlerde mermerden hamam
inşa edilmiş olan kaplıcadır.”

İki su arasında yer altında irtibat var
Hamidiye Etfal Hastanesi Maden Suyu, içerdiği çeşitli tuzlar meyanında sâni karbonit sodyum serbest ve sâni karbonit (karbondioksitli
soda) halinde karbon asiti nispeten ziyade içerdiği için maden sularının alkali sular ve asit nevini
teşkil eder. Harareti 14 santigrat derece ve mevkiin azami sıcaklığı 40, asgarî sıcaklığı 30 derece
bulunduğuna göre suyun anılan sıcaklığı, mevkiin ortalama sıcaklığına takriben müsavi olduğu
ve dolayısıyla işbu suyun yerin altında dolaştığı
damarlar, hararet-i seneviyenin (yıllık sıcaklıklar) sabit kaldığı 30-35 metre derinliği pek çok tecavüz edemeyeceği anlaşılır. Bununla beraber iş
bu maden suyu ile zikri geçen sıcak su arasında
yerin altında bir münasebet mevcut olduğu gibi
her iki suyun terkipçe birbirinden az geri kalması çok büyük ihtimaldir.

Raporda, kaynak suların sıcaklık derecesinin
bölgedeki ortalama sıcaklığın üzerinde olmasını,
suların arzın merkezinin sıcaklığının tesiri altında ısınan buhar ve gazlardan dolayı olduğu belirtilerek, “Velhasıl hep bu hallerin anılan arazinin
vaktiyle meydana gelen bir volkanik faaliyetten
dolayı püskürmüş taşlardan meydana geldiğini
ima eder” denilir ve devam edilir:
“Bununla birlikte günümüzde anılan faaliyetten tarif olunan eserlerden başka bir eser kalmamıştır. Akan suların aşındırma ve geçiş tesirlerinin neticesi olarak bazı çıplak dağlar müstesna
olmak üzere anılan taşlar bir çözelti tabakasıyla
örtülmüş ve hatta ayrıntısı yukarıda geçen sıcak
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Maden suyu dolu
kasalar, 250 metre
yakındaki Hamam
İstasyonu’ndan İstanbul
ve diğer şehirlere trenle
gönderiliyordu.
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İlk jeoloji raporunun
altında “Ferid, Mustafa
Şükrü, İrfan ve Mahmud
Şükrü imzaları yer
alıyordu (yanda).

Suyun akışı, lodos ve poyraza göre değişiyor

“Lodos
zamanlarında
sarfiyatın arttığı
ve karbon
asitinin nispeten
eksildiği ve poyraz
zamanlarda ise
sarfiyatın eksildiği
ve karbon asitinin
dahi arttığı yapılan
tetkiklerden
anlaşılmıştır.”

sarfiyatın artması veya azalması keyfiyetinin
suda boş gaz miktarına tesir edeceği tabiîdir.”

Suyun sarfiyatı saniyede vasati olarak 35
santimetre küp ise işbu sarfiyat lodos ve poyraza göre değiştiği ve lodos zamanlarında sarfiyatın arttığı ve karbon asitinin nispeten eksildiği
ve poyraz zamanlarda ise sarfiyatın eksildiği ve
karbon asitinin dahi arttığı yapılan tetkiklerden
anlaşılmıştır. Bu hadise, hükmî kurallar ile kolaylıkla izah edilebilir; lodos havada barometre göstergesinin ineceği, yani hava basıncı azalacağı
cihetle menba üzerine basıncın azalması suyun
akımını kolaylaştırır ve dolayısıyla sarfiyatını artırır. Poyraz havada bu durumun aksi meydana
gelir. Karbon asitinin ise miktarı sabittir. Ancak

Bu jeolojik raporun altında 4 tane Türk mühendisin imzası bulunuyordu. Mühendislerin
ikisi Karahisar-ı Sahib Livası’nda görevli Ferid ve
Şükrü Beyler iken, biri Hüdavendigâr Vilayetinden gelen İrfan Bey, sonuncusu da İstanbul’daki
Mülkiye’den gelen Mahmud Şükrü Bey idi. Raporun altında yer alan imzalarıyla bu kişiler şöyleydi: “Karahisar-ı Sahib Liva Mühendis Muavini
Ferid, Karahisar-ı Sahib Liva Mühendisi Mustafa
Şükrü, Hüdavendikâr Vilayeti Merkez Mühendisi İrfan, Hendese-i Mülkiye-i Şâhâne Muallimlerinden Mühendis Mahmud Şükrü.”
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“Mübarek su” hakkınDa iftihar raporları
Karahisar-ı Sahib Maden Suyu ile ilgili olarak yabancıların hazırladığı raporlar da
açıklandı. Bunlar; Fransız Hastahanesi, Alman Hastahanesi, Tıbbiye-i Şahane Cemiyeti,
Paris Tıbbi Araştırmalar Laboratuvarı tarafından hazırlanmıştı.
Maden suyunun şifa verici özelliklerinden
detaylı olarak bahsedilip “mide, karaciğer nezlesi ve kumları ile göğüs nezlesinde, kan bozukluğundan meydana gelen cilt hastalıkları ile mesane hastalıkları, müzmin romatizma, nikris ve
obezitede” olumlu etkileri görüldüğü vurgulanan
yazıda, “Memâlik-i Mahrûsa-i Şahâne ile Avrupa’nın birçok yerlerine gönderilerek pek ziyade
rağbet kazanmakta bulunmuş olan bu sağlıklı
yumuşak suyun sitayişle methedilmesi hakkında
gerek kullanmak suretiyle ciddî faydalarını bizzat görenler ve gerek tıp ilmi nokta-i nazarından
tetkikatta bulunanlar tarafından (Hamidiye Etfal)
Hastahâne-i Âlîye ve evrâk-ı havâdise (gazetelere) birçok raporlar, teşekkürnameler gönderildiği
herkesçe malumdur. Dolayısıyla bu mübarek su
hakkında bundan ziyade sözü uzatmaya lüzum
his edemedik. Binaenaleyh iş bu lütufta bulunan
Cenab-ı Halifeyi (Sultan Abdülhamid’i) dahi tebcilen hayır dua ile ettikten sonra fenni raporların
tercüme edilmiş suretlerini iftihar yayınlamaya
giriştik” deniliyordu.

tecrübelerimi ve âcizane özel düşüncelerimi arza
gayret eyledim. Şifa verici özelliği pek mühim
olan böyle maden suyunun halkın istifadesine
konulması, Osmanlı halkı için cidden pek büyük
bir inayet-i mahsusa-i Hazreti Padişâhî (Padişah’ın inayeti) olduğunu tam bir kalp samimiyetiyle söylerim. Eğer maden suyu menbaı civarına
da bir de mevsim sonu inşasına inayet buyurulacak olursa o zaman cidden mükemmel bir hale
çevrilmiş olur. Bitimsiz özel hürmet hislerimi katarak teşekkürlerimin kabulünü rica ve istirham
eylerim efendim.”110

İlk rapor Fransızlardan: “Şehrimizdeki
Fransız Hastahanesi’nin Takdirleri”
İstanbul’daki Fransız Hastahanesi’nin Karahisar Maden Suyu hakkında Hamidiye Etfal
Hastahanesi Baştabipliği’ne gönderdiği yazı şu
şekildedir:
“Aciz ismime lütfen gönderilen Karahisar-ı
Sahib Maden suları vasıl oldu. Cidden gayet
faydalı ve sağlığı koruma bakımından fevkalâde
mühim olan böyle bir maden suyunun mevcudiyetini öğrendiğimden dolayı ne derecelerde
memnun olduğumu tarif edemem. İş bu latif su,
Memâlik-i Mahrûsa-i Şahâne (Osmanlı İmparatorluğu) için hakikaten pek büyük sıhhî faydalar
temin eyleyecektir. Ekte takdim eylediğim rapor
içindekileriyle iş bu maden suları hakkındaki

“Bu latif su, bedenin tümü üzerinde özel
etkide bulunur”
Fransız Hastahanesinin ön yazısında belirtilen raporun tercüme edilmiş suretinin yayınlandığı 1904 Yıllığında, maden suyunun Avrupa’daki
emsallerinden kat be kat üstün olduğu belirtilerek, suyun Etfal Hastahanesi için de önemli bir
gelir kaynağı teşkil edeceği vurgulanıyordu:
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1900’lerin ilk yıllarına ait
bu fotoğraf Karahisar-ı
Sahib’e giriş yolunu
ve meşhur Karahisar
Kalesi’ni gösteriyor.
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İstanbul’daki Fransız
Hastanesi’nin raporunun
altında Operatör Doktor
Denis imzası vardı
(yanda).

“Padişah’ın
kurumlarından
olan Hamidiye
Etfal Hastahane-i
Âlîsi için bu maden
suyu pek faydalı
ve pek mühim bir
gelir kaynağı teşkil
edeceği gibi sağlığı
koruma itibarıyla
pek ziyade faydalar
bahş edecektir.”

“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlî’sinin Karahisar-ı Sahib’te çıkan sâni karbonit sodyumlu maden suyu, yabancı memleketlerin bu sınıf maden
sularının en meşhurlarıyla mukayese edilirse
kimyasal terkibi ve diğer içerikleri itibarıyla Almanya’nın (Apolinaris) ve Fransa’nın (Buk) ve
(Sen Alban) ve (Sen Galmaya) gibi maden sularına kat kat üstün olduğu anlaşılır. Karahisar-ı Sahib Maden Suyu hafif ve pek latif olmakla beraber içimi de gayet hoş ve lezizdir. Bilhassa mide
ve bağırsak ve karaciğer ve mesane hastalıklarına
olan hakikî şifa verici tesirlerinden başka bu latif su, bedenin bütünü üzerine özel etkilerinden
dolayı bedenin canlı hücreleri ve enbub-ı hazmiyenin (hazım borusunun) faaliyetini ikaz ve fi’l-i
temessülü (yansımasını) kolaylaştırarak hızlı bir
şekilde sağlık emareleri görülmeye başlar. Padişah’ın kurumlarından olan Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi için bu maden suyu pek faydalı ve
pek mühim bir gelir kaynağı teşkil edeceği gibi
böyle her bakımdan mükemmel ve sağlığı koruma itibarıyla pek ziyade faydalar bahş olan işbu
maden suyunun istifadeye açılması Memâlik-i
Şahâne’nin (Osmanlı İmparatorluğunun) halk

sağlığını koruması hususiyle miktarı çok bulunan betaet-i iğtida (iştahsızlık) hastalığıyla mide
ve mesane ve yukarıda isimleri yazılı diğer hastalıklara pek çok güzel sıhhî hizmet edeceği teşekkürlerimizle [belirtiriz ki] açıktır.”111
Raporun altında ise “Dersaadet Fransız Hastanesi Baş Operatörü Doktor Denis”in imzası yer
alıyordu.

Alman Hastanesi’nin görüşü: “Hastalarımıza
uyguladık, şifa verici olduğunu gördük”
İstanbul’daki Alman Hastahanesi de maden
suyunu tetkik edip bir rapor kaleme almıştı:
“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin Karahisar-ı Sahib Maden Suyu, hastanede tedavi edilmekte bulunan hastalar üzerinde taraf-ı acizânemizden (aciz olan şahsımız tarafından) tecrübe
olunarak bu leziz suyun kesin tesirlerinin şifa verici olduğu görülmüştür. Yemek esnasında dahi
içilmesini tavsiye ederiz.”112
Raporun altında ise dört uzman doktorun imzası mevcuttu: “Doktor Profesör Ayzen, Doktor
Kanburoğlu, Doktor Molik, Doktor Mortman.”

Alman Hastanesi’nin
yanda yer alan
Osmanlıca raporunun
altında ise 4 doktorun
imzası vardı.
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Tıp Cemiyeti Genel
Sekreteri İstekoli’nin
raporunda ise maden
suyu övünç kaynağı
olarak nitelendiriliyordu.

Tıbbiye-i Şâhâne Cemiyeti: “Bu maden
suyunun kullanılmasını herkese duyurmak,
övünç sebebimizdir”

ham eyler ve nihayetsiz teşekkürlerimizi kabul
buyurulmasını bilhassa temenni ederiz.”113
Yazının altında ise Genel Sekreter İstekoli’nin
imzası yer alıyordu.

Tıbbiye-i Şâhâne Cemiyeti tarafından (Şişli)
Etfal Hastanesi’ne gönderilen bir yazıda ise Cemiyetin 5 Şubat 1904 tarihli toplantısında Karahisar-ı Sahib’te çıkan Hamidiye Etfal Hastahane-i
Âlîsi Maden Suyu’nun mufassal tahlil raporunun
Doktor Papo Aşfiyato tarafından okunduğu belirtilerek, bu raporun dinlenilmesinden sonra Cemiyet’in aşağıdaki kararları aldığı bildiriliyordu:

“Şişelerdeki tortular,
sağlığa zarar vermez”
Cemiyyet-i Tıbbiye-i Şâhâne de Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu’nu tıbbi tahlile tabi tutmuş,
bu amaçla da beş üyeden oluşan bir komisyon
kurmuştu. Komisyonun tetkiklerinin neticesi,
bir rapor haline getirilerek, Etfal Hastahanesi’ne
gönderilmiş ve sonrasında da 1904 Yıllığında
yayınlanmıştı. Komisyonun raporunda diğerlerinden farklı bir husus vardı. “Karahisar Maden
Suyu şişelerinde çoklukla tesadüf olunan esmerimtrak tortuların tahliliyle, anılan tortuların sıhhate zararlı olup olmadığının beyanı bize havale
edilmiştir” cümlesiyle dile getirilen bu husus, şişelerdeki tortuların tahlil edilmesiydi.

“1-Paris’in en mükemmel ve en gelişmiş kimyahanelerinin tahlilleri neticesinde Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlîsi Maden Suyu içerdiği madenî terkiplerin ziyadeliği hasebiyle Vals, Viş,
Oyuyan, Konturkesivil, Kisobler gibi ecnebi maden sularının hepsine üstündür. Anılan cemiyet
suyun istimalini herkese bildirerek, Maden Suyu
Komisyon-ı Âlîsine nacizane bir muavenette bulunabilirse kendisi için övünç sebebidir.
2- Tecrübe edilmesi için birkaç şişenin gönderilmesini Cemiyet rica eder.

“Bugün komisyon, sözü edilen tahlilin neticelerini arz etmekle şeref kazanır: Komisyon
azasından birinin müdafaa eder şekilde yaptığı
kimyasal tahlil ile açıkça tahakkuk etmiştir ki
mevzubahis olan tortu, karbonit demir altındaki
emareleriyle birbirinden farklı bulunan oksit 1,5
demirden ibarettir. Anılan tortular büyük ihtimalle Karahisar Maden Suyu’nun şişelere konulmasından evvel çıktığı derin toprak tabakalarında bulunan sani-i karbonit demirinin tahlilinden
ileri geliyor. Bu duruma, menbaında sâni karbo-

3- Hepsinden önce memleketimizde çıkan bu
kadar faydalı ve sağlıklı bir maden suyunu bize
tanıttırdığınızdan dolayı Cemiyet, teşekkürleriyle beraber yüce lütüf ve nimetleriyle herkesi ihya
buyuran Padişahın, bu suretle de hazım zorluğu,
ciğer ve kalp hastalıklarına, genel sinirlere bahşettikleri böyle bir menba suyundan dolayı teşekkürlerimizi Padişah Abdulhamid Han-ı Sâni
Efendimiz Hazretleri’ne arz ve takdimini istir61

“Mevzubahis olan
tortu, karbonit
demir altındaki
emareleriyle
birbirinden farklı
bulunan oksit 1,5
demirden ibarettir.”
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Maden suyu şişelerinin
dibinde görülen tortular,
Sultan Abdülhamid’in
isteği üzerine
tahlil edilmişti. Tıp
Cemiyeti’nin raporunda
bu tortuların bir
zararı olmadığının altı
çiziliyordu.

En ayrıntılı tahlil sonuçları, Paris Tıbbî
Araştırmalar Laboratuvarı’ndan

nit hadid halinde bulunan maden sularının büyük kısmında tesadüf olunagelmektedir. Anılan
tortuların miktarına gelince ortalama olarak bir
litre maden suyunda (10-11) miligram bulunmaktadır. Bu tortunun su ile olmasına ve süngerimsi
bir teşekküle malik olarak hamız-ı evvel (demir
oksit) halinde demir taşımasına nazaran mide özsularında mevcut bulunan asitlerden kolaylıkla
etkileneceğinden küreyvat-ı demeviyyedeki (kan
hücrelerindeki) demirin hemen terkibine mutabık olacağı cihetle en ziyade temessüle kabiliyetli bir demir terkibidir. Diğer cihetten demirin
miktarı sıradan yemeğimizde bulunan demirin
miktarına hemen yakın miktarda cüz’i bulunmasından sıhhate hiçbir zarar vermeyeceği, ayrıca
kaydedilmiştir ve açıktır. Komisyonumuzun bu
hususa dair ileri süreceği ihtar şu merkezdedir
ki Karahisar Maden Suyu yayıldığı mevkilerde
çeşitli birçok hastalığın şifa bulmasına kaynak
olabilecektir.”114

Etfal Hastahanesi’nin 1904 Yıllığında yayınlanan raporlar arasında Karahisar-ı Sahib Maden
Suyu’nun Paris Taharriyât-ı Tıbbiye Darülistihsarı’nda (Paris Tıbbî Araştırmalar Laboratuvarı’nda) yapılan kimyasal raporunun tercümesi de
bulunuyordu. Paris Laboratuvarı’nın tahlili üç
kısma bölünmüştü. Birinci kısımda “münhal (serbest) ve birleşik bulunan gazların miktarı tayin
edilirken; ikinci kısımda azot, fosfor azotu ve kükürt tuzlarının araştırılması ve canlı maddelerin
miktarı ve izafi ağırlıkları gösterilirken; üçüncü
kısımda da madenlerin tahlili yapılıyordu.115
Birinci kısmın tahlili yapılırken daha ilk tecrübede hamiz kibrit-i ma (sülfirik asit suyu) mevcut olmadığı sabit olmuştu.
İzafi ağırlıkların belirlendiği ikinci kısımda
ise bir litre suda 0,05 gram azotit ve potasyum
bulunurken, azotit araştırması sırasında 24 saat
süren yeni bir araştırma yöntemi sonunda maden suyunda azotitin izine bile rastlanmamıştı.

Yazının altında ise “Kimyager Piyer Ayeri,
Doktor İrenigi, Doktor Pepe Akşiyone ve Doktor
Nolis, Doktor Siyonis”in imzası yer alıyordu.
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Ayrıca maden suyu çeşitli evrelerden geçirildikten sonra “Platin=0,505 gram; Potasyum=0,204
gram; Potasyum gazı=0,245 gram; sulu Potasyum
gazı (potasyum asitli su) ise 0,292 gram olarak tespit edilmişti. Sudun miktarı ise binde 1,935 gram
şeklinde bulunurken, az miktarda lityum madeni
ile manganez tespit edilmişti.

İzafi ağırlıklar, 15 santigrat derecedeki maden suyunun aynı derecedeki su ile mukayesesi şeklinde gerçekleştirilmiş; bunun sonucunda
“suyunun tartısı 51,329 gram, maden suyunun
izafi ağırlığı ise 1003 gram olarak” bulunmuştu.
Maden suyu içindeki maddelerin 180 derece
sıcaklıkta gerçekleştirilen tahlillerde şu sonuçlara ulaşılmıştı:

Yıllıkta diğer maddelerin oranları şu şekilde
listelenmişti:

Klorun hacim usulüyle miktarı binde 0,135,
tartı usulünce miktarı binde 0,124 şeklinde bulunurken, silisin miktarı da binde 0,027 gram olmuştu. Kirecin oranı ise 200 santigrat derece sıcaklıkta yapılan iki ölçümün birincisinde, 0,274
gram, ikincisinde 0,270 gram olmak üzere ortalama ortalama 272 gram şeklinde gerçekleşmişti.

Gram

Fosforit magnezi ise ilk ölçümde 0,101 gram,
ikinci ölçümde ise 0,090 gram olmak üzere ortalama 0,100 çıkmış; daha sonra fosforit magnezyum gazına dönüşmüş ve “0,100=0,36 =binde
0,75 gram karbonit magnezi; aynı şekilde karbonit magnezi dönüştürülünce de 0,036= 2,1 = binde 0,75 gram karbonit magnezi olmuştu.
İki litre maden suyu ile yapılan tahlilde ise
10,16 gram 1,5 demir gazı ve alüminyum bulundu.
Bir litresinde ise 0,005 gram yeknim hadid gazı
ile 0,003 gram alüminyum gazı ortaya çıkmıştı.

Silis

Silis halinde

0,028

Keles

Kalsiyum halinde

0,152

Manyezi

Mangan(II) Oksit halinde 0,036

Hadid

FeO-Demiroksit halinde

0,055

Alumin

Alimünyum halinde

0,003

Potas

Potasyum halinde

0,292

Sud

Sodyum halinde

1,450

Klor

Klor halinde

0,143

Mangaz

Eser halinde

Lityen

Eser halinde

Hamz fosfor (Fosfor
asidi)

Eser halinde

Emlah
(Tuz)
amonyak

Eser halinde

Karahisar Maden
Suyu ile ilgili en
ayrıntılı raporu, Paris
Tıbbi Araştırmalar
Laboratuvarı yapmış,
bu da Etfal Hastahanesi
Yıllığı’nda aynen
yayınlanmıştı.
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Karar: “Sâni karbonitli bir maden suyudur”

“Bilhassa mide
hastalıklarında,
ezcümle çeşitli
mide iltihaplarının
tedavisinde tavsiye
edilmektedir. Deri
hastalıklarına
şifadır.”

veren değerini yüceltir. (…)

Raporun karar bölümünde ise şu cümleler yazıyordu:

Lityinin böbrekler üzerinde hususi tesir icra
ettiği bilindiğinden böbrek kumlarının dökülmesine faydalı olur. (…)

“Karahisar Maden Suyu sâni karbonitli bir
maden suyu olup cüzi sud (sodyum)ve pek az
miktarda potas havidir. Bunlardan başka cüzi
miktarda klor lityumu ve eser halinde manganez
ve hamz-ı fosforu (fosfor gazını) havidir.”

Hazmı gayet kolay ve pek saf bir maden suyu
olup gayet cüzi miktarda uzuvlarla ilgili ve canlı organik maddeleri havi bulunmasından ve az azotiyet ile azotiyet tuzları asla havi bulunmamasından
dolayı Karahisar Maden Suyu fevkalade sıhhî bir
maden suyudur. Bundan dolayı bilcümle yeryüzü
tıp heyetinin dikkatini çekesi bir maden suyudur.”

Osmanlı İmparatorluğu’nun Paris Büyükelçiliği kanalıyla yaptırılan tahlilin altında ise üç
imzanın olması dikkat çekiciydi: “Osmanlı Devleti’nin Paris Sefaret Tabibi Mihran Keterzodos;
Paris Tahlilât-ı Tıbbiye (Tıbbî Tahliller) Laboratuvarı Müdürü Borlerin; Fransa Heyet-i Sıhhiye-i
Umumiyesi (Halk Sağlığı Heyeti) Laboratuvarı
Eski Kimyageri Landor”

Bonn Üniversitesi’nin tahlil sonucu:
“Karahisar Maden Suyu, kükürtten arî
olduğu için bizim sulardan daha üstündür”
Etfal Hastahenesi’nin girişimleriyle bir tahlil
de Almanya’da yaptırılır. Bonn Şehir Üniversitesi Farmakoloji Enstitüsü’nde yapılan tahlilin
sonucu “Almanya’da Bonn Şehri Darülfununu
Farmakoloji Enstitüsü’nde Karahisar Maden Suyu’nun Kimyevî Muayenesi” başlığıyla 1904 Yıllığında yayınlanmıştı.

“Fevkalâde sıhhî bir maden suyudur”
1904 Yıllığında yer alan “Karahisar Maden
Suyu’na Ait Fennî Mütalaa” başlıklı bölümde ise
maden suyu ile ilgili bilindik tespitlerin yanı sıra
ilginç bazı açıklamalara da yer veriliyordu:

Öğretim Üyesi Benez’in idaresindeki Enstitü’deki tahliller, kimya alanında yardımcısı olan
Dr. Ogüst Valter tarafından icra kılınmıştı. Enstitü, konuya ilişkin ayrıntılı raporunun girişinde
şu bilgiyi veriyordu:

“Karahisar Maden Suyu sâni karbonit sudlu
soğuk maden suları sınıfına dâhildir.
Bundan dolayı mesela Fransa’nın (Vals) Maden Suyuna benzerdir. (…)

“Tahlili talep edilen su tahminen bir litrelik
şişeler derununda olarak Ekim 1903 tarihinde
elime geçmiştir. Şişeler uzun ve muhkem tıpalar
ile takviye olunmuştu. Mezkur suyun tahlili için
İspençyar Henry Bertaram’ın fevkalade yardımıyla olmuştur.

Bu halde bilhassa mide hastalıklarında, ezcümle çeşitli mide iltihaplarının tedavisinde tavsiye edilmektedir. Deri hastalıklarına şifadır.
Karahisar Maden Suyu, anılan hastalıklardan
başka diyabette, midedeki fokurdamalarda, romatizmalarda velhasıl bitaet-i ihtirakat-i uzviyyeyi (uzuv yanmalarının giderilmesinde) yol açan
bilcümle hastalıklarda memnuniyet ve muvaffakiyetle kullanılır.

Aldığımız maden suyu renksiz ve fevkalade
berrak idi. Şişenin dibinde bir cüzi tortu müşahede olunmuştur ki tortunun miktarı 1000 gram
suda 0,0004 gram bulunmuştur. Şişeyi açarken
hafif bir tazyik his olunuyordu. Anılan su mavi
turnusol kağıdını hafif surette kırmızıya boyamışsa da kırmızılık biraz zaman sonra yine zail

Hele derununda hadid (demir), manganez,
lityin, fosfor gazı gibi cisimlerin varlığı, alkali tesirine eklenerek Karahisar Maden Suyu’nun şifa
Bonn Üniversitesi’nin
raporu da 1904
Yılılğı’nda yer almıştı. (Yıl
yanlış olarak 1704 diye
yazılmış.)
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Berlin Polis Bakanlığı
doktoru da Karahisar
Maden Suyu ile
ilgili yerinde yaptığı
incelemeleri bir
mektupla bildirmişti
(yanda).

gelen ikinci övgü ise Berlin’de görev yapan Alman Polis Nezareti doktorlarından Simmer’e aitti. Daha önce Osmanlı İmparatorluğu’na gelerek
maden suyunun bulunduğu arazide incelemelerde bulunan Simmer, daha sonra gönderdiği mektubunda düşüncelerini şu şekilde açıklıyordu:

olmuştur. Aynı suretle kırmızı turnusol kağıdı da
başlangıçta renk değiştirmemişse de tedricen kırmızıdan maviye dönüşmeye başlamıştır. Şişe açık
durduğu vakit suyun derununda gaz kabarcığı husule gelmekle beraber billurî bir tortu teşekküle
başlamıştır ki mezkur tortu kısmen şişenin camına yapışmış, kısmen de dibine çökmüştür. Kasten
suyunun lezzeti hafif, latif olup lisan üzerinde acı
bir hassası olduğu müşahede olunmuştur.

“Dersaadette Hamidiye Etfal Hastahanesi’ni
ziyaretim esnasında Karahisar Maden Suyu’ndan içerek gayet hoş lezzetli bir maden suyu
olduğunu tam bir memnuniyetle anladığım gibi
İstanbul’un meşhur doktorlarının bazıları tarafından bu maden suyunun faydalı özellikleri
hakkındaki beyanat üzerine bizzat görülmesi
hususuna müsaade buyrulmasını istirham etmiş
idim. Bir hafta sonra anılan menbaa bizzat giderek gerek suyun çıktığı mahallin, gerekse şişelerin doldurulmasının sıhhî mevzuat kurallarına
uygun olduğunu, hariçten herhangi bir şekilde
yabancı maddenin girişine meydan verilmeyecek surette itina edildiğini, seyahatim esnasında görevli olarak orada bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi Doktorlarından Kolağası (Kıdemli
Yüzbaşı) Dr. Razvan Efendi’nin vasıtasıyla kendi gözlerimle gördüm. Bu bağlamda sarf edilen
itina ve ihtimamdan tamamıyla emniyet duyduğum cihetle böyle faydalı bir suyun memleketim
olan Almanya’da da yaygınlaşmasına vesile olabilmek üzere meşhur kadın hastalıkları mütehassısı muallim Şerveter’in amcası Dr. Şerveter ile
birlikte tıp gazetelerinde neşriyatta bulunmaklığıma müsaade buyrulmasını istirham ederim.
Bu suretle işbu maden suyunun faydalı özelliklerinden memleketimin hastalarının da istifade
eylemesine muvaffakiyetimi kendime ayrıca bir
şeref addeylediğimi arz eylerim.”117

Suyun izafi ağırlığı 15 derece sıcaklıkta,
1,0033 olup tahlil cinsi de aşağıdaki maddeleri
havi olduğu beyan edilmiştir:
Esaslar: Sodyum, potasyum, lityum, magnez,
demir oksit, mangan oksit, (kil).
Gaz ve benzer yardımcılar: Klor, karbon gazı,
silis gazı, hamız-ı fosfor (fosforik asit)”
Enstitü yetkilileri, “Bonn Şubat 1904” tarihli
raporlarını şu iki cümleyle bitiriyorlardı:
“Anılan maden suyu, sıcak kaynaklardan olmayan özellikle Berlin ve Pereblu* maden sularına benzerlik arz ederse de fakat kükürtlerden
tamamıyla arındırılmış olması cihetiyle mezkur
kaynaklardan da ayrılarak onlardan daha üstün
olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tarafımdan
muayene olunan maden suyunun alkalî ve faydalı bir maden suyu gibi kabul olunması lazım gelip
bahusus mezkur suyun muhteviyatı meyanında
sâni karbonit sodyumun beğenilesi ve önemli bir
miktarda mevcut olduğu beyan olunur.”116

Alman Doktor Simmer’den büyük övgü:
“Gittim, gezdim, üstünlüğünü gördüm”
Karahisar Maden Suyu ile ilgili Almanya’dan
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“Anılan menbaa
bizzat giderek
gerek suyun
çıktığı mahallin,
gerekse şişelerin
doldurulmasının
sıhhî mevzuat
kurallarına
uygun olduğunu
gözlerimle
gördüm.”
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Sultan Abdülhamid İstedi,
Tortular Tahlil Edildi
Karahisar Maden Suyu şişelerinin dibinde tortular oluşuyordu. Tortuların sağlığa zararlı
olup olmadığının araştırılmasını, Sultan II. Abdülhamid, Hamidiye Etfal Hastahanesi
Başhekimi İbrahim Ali Bey’den bizzat istedi.
“Tortular çeliktir, vücuda ve kana faydalıdır” da zahiren ilk bakışta bir şey görünmediği, fakat

Hamidiye Etfal
Hastahanesi Başhekimi
İbrahim Paşa

dikkatle bakıldığında gözle görülmez derecede
gayet ufak çelik tozların yüzmekte olduğu ve birkaç saat veya birkaç gün sonra bu ufak tozların
birbirleriyle yapışarak büyük ve hafif levhacıklar
şeklinde büyük çelik parçalar meydana getirip
dalgalandıkları” müşahede edilmişti. Hele şişeler baş aşağı hareket ettirildiğinde böyle birçok
cisim parçaların yüzmekte olduğu görülüyordu.
Uzmanlar, raporlarında, bu durumun menbada
şişelerin dolumu yapılırken gerekli araçlarla süzülmesinin mümkün olduğunu ancak böyle nefis
çelikli bir maden suyundan vücuda ve kana faydalı olan çelik terkibini çıkarmanın hem suyun
gazını ve hem de içim ve şifa veren özelliklerinin
yok edilmesi demek olacağının altını çiziyorlar
ve böyle bir işe teşebbüs edilmesini katiyen savunamayacaklarını belirtiyorlardı. Sonuç itibariyle
uzmanlar, bazı şişelerde pek az tortu bulunma-

Maden Suyu’nun menbaından getirilen suların tahillerinin yapılmasının yanı sıra şişelerde
oluşan tortuların da sıklıkla tahlilleri yapılarak,
sağlığa zararlı bir madde içerip içermediği kontrol ediliyordu. Hamidiye Etfal Hastanhenesi
Başhekimliği’nin isteği üzerine gerçekleştirilen
bu tahlillerde genellikle her şey normal görünüyordu. 15 Nisan 1904 tarihinde Hamidiye Etfal Hastahanesi doktor ve eczacıları tarafından
gerçekleştirilen tahlilde, “maden suyunun derununda görülmekte olan siyah tortuların” tetkik
edildiği, suyun menbaına da gidilerek tecrübeler
yapıldığı ve nihayetinde suyun şişelere doldurulması esnasında gazın vakit vakit şiddetle feveranından bazı şişelere büyük çelik tortuları girdiği
görülmüş ve şişelerin ekserisi doldurulduktan
sonra aydınlığa baş aşağı tutularak bakıldığında

Maden suyu
kaynağı burada
yeryüzüne çıkıyor,
çıkar çıkmaz
burada şişelenip
gazı kaçmadan
ağzı kapatılıyordu.
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15 Nisan 1904
tarihinde Hamidiye Etfal
Hastahanesi doktor ve
eczacıları tarafından
gerçekleştirilen tahlilin
sonuçlarını gösteren
belge.

Uzmanlar,
tortuyu yok
edecek süzmenin
yapılmasına, böyle
nefis çelikli bir
maden suyundan
vücuda ve kana
faydalı olan
çelik terkibinin
çıkarılması hem
suyun gazını ve
hem de içim ve şifa
veren özelliklerinin
yok edilmesi demek
alacağından karşı
çıkıyorlardı.
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bunun da çelikli maden sularının yer altında geçtiği, kaynağı mahellerde çelik madenine tesadüf
etmesinden ileri geldiğini” ikinci raporlarında da
ifade etmişlerdi. Hamidiye Etfal Hastanesi kimyagerlerinden Eczacı Mülazımıevvel Mehmed
Ali ve Doktor Yüzbaşı Rıza Mehmed Fehmi tarafından hazırlanan bu raporun altında, “kanaat-i
vicdaniye” ile onaylayan beş uzman ve tecrübeli
doktorun da imzası vardı.

sının sebebini suyun menbaında akarken vakit
vakit şiddeti fevarandan tortuların şişelere çok
veya az girmesinden meydana geldiğini ifade
ediyorlardı.118

Kimyager Binbaşı Cafer
Ali Rıza’nın kaynağın
korunmasını talep eden
raporu, Sultan’a sunuldu
(altta).

Aynı uzman ekip, maden suyunda bulunan
siyah, hafif ve suda yüzer tortuları defalarca süzgeç kağıdından geçirerek tahlil etmişler ve “Karahisar Maden Suyu’nda görülüp süzgeç kağıdı
üzerinde hava ile temasla kırmızı bir renk alan
siyah tortuların tedavi tekniği bakımından vücuda faydalı ve şifa veren özellikleri içeren çelikten
ibaret olduğunu, Fransa ve Almanya’da çıkan çelikli maden sularının tamamında bulunduğunu,

Bu tahlillerin yapılmasını Sultan II. Abdülhamid bizzat kendisi Hamidiye Etfal Hastanesi Başhekimi İbrahim Ali Bey’den istemişti. Raporları
Sultan’a sunan İbrahim Bey, ön yazısında, “Şu
tahlilleri kulları dahi gözlemle müşahede eylediği ve maden suyunun içindeki siyah tortuların
ancak çelikten ibaret bulunduğuna kullarınca
dahi kanaât-i vicdâniye hâsıl olduğunu yüce makamınıza arz eylerim” diyordu.

“Acil bir jandarma karakolu konulmalı”
1908 yılının Şubat ayında, II. Meşrutiyet ilan
edilmeden birkaç ay önce, Karahisar’a gidip bazı
tetkiklerde bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi
Kimyageri Binbaşı Cafer Ali Rıza, bir rapor kaleme aldı. Daha önce de su kaynağına gidip tahlillerde bulunan Cafer Ali Rıza, bizzat Sultan II.
Abdülhamid’e hitaben kaleme aldığı raporu, “Karahisar Maden Suyu’nun nefaseti, bu abd-i acizin
defaatle gerek evvelce ve gerek bu defa menbaında yapmış olduğum müteaddit tahlillerden anlaşılmıştır” ifadeleriyle başlıyordu.
Maden suyu kaynağının muhafazalı olmadığını, her ne kadar taştan bir yapı varsa da kuyusunun ve pencerelerinin çobanlar ve bir takım
uygunsuz adamlar tarafından ikide bir kırılıp
içeri girildiğini anlatan Cafer Ali Rıza, “Böyle bir
mübarek suyun muhafazası için acilen bir mükemmel kargir baraka inşasıyla jandarma karakolu konulmasını ve suyun çıktığı mahallin etrafına mermer döşenmesi ve şişelerin muhafazası
için bir küçük ambar inşasını” tavsiye ediyordu.
Cafer Ali Rıza, ayrıca maden suyunun 15 metre
yakınında dahi aynı maden suyunun açıkta akıp
gitmekte olduğunun görüldüğünü kaydederek,
bu mevkiinin temizlenmesi ve suyun çıktığı gözün meydana çıkarılarak üzerine taştan bir bina
inşa edilip muhafaza edilmesinin elzem olduğunu, Halife II. Abdülhamid’e arz ediyordu.119
68

Kızılay Karahisar Maden Suyu

İlk Dönemde Kaynakta
Dolum Nasıl Yapılıyordu?
Karahisar Maden Suyu’nun şişelere doldurulması için önce modern bir bina yapıldı.
Buraya iki ayrı su hattı geldi. Biri temizlik için kullanılırken diğeri şişelere dolduruldu.
Dolum için en kaliteli şişeler satın alındı.
Osmanlı dönemine ait
bu fotoğrafta, kaynaktan
şişeye dolum yapan,
şişeleri temizleyen, sonra
ağzını kapatıp istifleyen
görevliler görünüyor.

“Bunca zahmet bir hayır dua almak için”

Hamidiye Etfal Hastahanesinin 1 Eylül 1905
tarihinde yayınlanan yıllığında ise “Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu’nun Suret-i İmlası (Doldurulma Şekli)” başlığı altında yine genişçe maden suyunun o dönem için son derece sıhhî ve modern
şartlar altında doldurulduğu vurgulanıyordu.
Yazıda, maden suyunun Karahisar-ı Sahib şehrinin kuzey batısında trenle 1,5 saaat uzaklıkta
ve demiryolu güzergâhında bulunan hafif meyilli bir arazide çıktığına işaret edilerek, bu maden
suyunun bütün hak ve imtiyazlarının “ihsan-ı
aliyyü’l-ihsan / iyilik üstüne iyilik” olmak üzere
Sultan II. Abdülhamid tarafından Hamidiye Etfal
Hastahanesi’ne bahşedildiği özetleniyordu.

Gerek hastahanenin kimyahanesinde, gerek
Avrupa’nın en meşhur kimya laboratuvarlarında
icra kılınan derin tahlillerin neticesinin herkesin
bilgisi dahilinde olduğu hatırlatılan yazıda, bu
tahlillere girilmeyeceği belirtiliyordu. Ayrıca suyun sıhhî ortamda çıkarılmasına nasıl önem verildiğini göstermek için, “ifa edile gelmekte olan
bilcümle taharet ve nezafetin nezaret-i tıbbiyye
altında (bütün hijyenik temizliğin tıbbî kontrol
altında) icra edildiğini ve etıbba-yı hazreti şehriyâriden (Padişahın doktorlarından) Hamidiye
Etfal Hastahanes-i Âlîsi Sertabibliği ferikân-ı kiramdan (saygın generallerden) İbrahim Paşa’nın
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Bu maden suyunun
bütün hak ve
imtiyazları “ihsan-ı
aliyyü’l-ihsan /
iyilik üstüne iyilik”
olmak üzere Sultan
II. Abdülhamid
tarafından
Hamidiye Etfal
Hastahanesi’ne
verilmişti.
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İhityaçlara göre biraz
elden geçirildiği görülen
kaynaktaki binada
doldurulan şişeler büyük
kasalara yerleştirilip atlı
arabalarla istasyona
taşınıyordu.

Fırça makinesinde
yıkanan şişeler
birkaç aşamadan
geçirilerek
durulanıp
kurutuluyor
ve daha sonra
dolduruluyordu.
Dolum için
kullanılacak
maden suyu, özel
bir tülbentten
geçirilerek
süzülüyordu. Dolum
aşamasında maden
suyunun gazının
kaçmamasını
sağlayan huni
sistemi iki Türk
doktor tarafından
birçok bilimsel
deney yapılarak
bulunmuştu.

sandıkları da ihmal etmediler. Şişeler deniz yoluyla İstanbul Haydarpaşa Limanı’na gelirken,
buradan da trenle Karahisar’a nakledildiler.

riyasetinde müteşekkil maden suları komisyonunun ne derecelerde ihtimam ve fedakârlık
ettiğine” dair bu yazının kaleme alındığı ifade
ediliyordu. Daha da önemlisi, bunca zahmet ve
meşakkatlerin çekilmesinin sebebi olarak, “Şevketmeab Efendimiz’in sadık kullarına gayet nafî
(faydalı) ve sıhhî bir su içirerek”120 onların hayır
duasını almak gösteriliyordu.

Kaynakta modern bir bina yapıldı. İki kaynaktan su getirildi. Birinci su temizlik için kullanılırken, ikinci su ise dolum için kullanılan
maden suyu oldu. İstihdam edilen amelelerin,
hijyen şartlarına uymasına büyük özen gösterildi. Fırça makinesinde yıkanan şişeler birkaç
aşamadan geçirilerek durulanıp kurutuluyor ve
daha sonra kaynak başındaki görevli tarafından
dolduruluyordu. Dolum için kullanılacak maden
suyu, özel bir tülbentten geçirilerek süzülüyordu. Dolum aşamasında maden suyunun gazının
kaçmamasını sağlayan huni sistemi iki Türk doktor tarafından birçok bilimsel deney yapılarak
bulunmuştu. İlave olarak gazı kaçmaması için
hemen mantarla kapatılan dolu şişeler, özel bir
yerde biriktiriliyor, düzenli olarak da iki doktor
tarafından ters çevrilerek içi kontrol ediliyordu.
İşte bu, içinde bir tortu olup olmadığını, şişenin
arızalı, kırık olup olmadığını kontrol için yapılan
gözle muayenenin Osmanlı döneminde yapılan
haliydi. Gözle muayene o devirde doktorlar tarafından yapılıyordu. Son kontrolden geçen maden suyu dolu şişeler, sandıklara konularak özel

İbrahim Paşa başkanlığında kurulan Maden
Suları Komisyonu, Karahisar Maden Suyu’nun
sahip olduğu mineral zenginliği bakımından muadili Avrupa sularından hiç de aşağı olmadığını
gösteren tahlil sonuçlarıyla yetinmemiş; maden
suyunun çıkarımı, dolumu ve sunumunda da en
son tekniklerin kullanılmasını sağlamıştı.

Önce en kaliteli şişeler satın alındı
Karahisar Maden Suyu’nun en iyi şekilde ve
sıhhî şartlarda doldurulmasına büyük önem veren İbrahim Paşa ve arkadaşları, maden suyunun
konulacağı, sunumun yapılacağı en önemli enstrüman olan şişeyle işe başladılar. Avrupa’nın en
meşhur fabrikalarına gazlı içecekleri konulabileceği nitelikte kaliteli şişeler sipariş ettiler. Ayrıca
bu şişelerin hiçbir zarar görmeden taşınabileceği
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lar özel memur vasıtasıyla gayet itina ile vapurlardan
çıkartılıp mavnalara yerleştirilip Haydarpaşa İstasyonu’na ulaştırılır ve orada trene yüklenerek doğruca
Gazlıgöl Hamamı İstasyonu’na ve oradan arabalar vasıtasıyla bir buçuk saatlik mesafede bulunan menbaa
sevk edilerek özel deposuna istif edilir. Ve suyun fevkalade nefis bulunduğu ilk ve son baharlarda (Hamidiye
Etfal) Hastahane-i Âlîye doktorlarından biri gönderilerek, ilk şişenin doldurulmasından sonuna kadar bu
tabibin sürekli nezareti altında ikmal olunur. Şişelerin
doldurulması hususunda günlük duruma göre menba dâhilinde 14’ten 18’e kadar amele istihdam olunur.
Nakliye ve vagonlarda istif ile görevli olan amele bu hesaba dâhil değildir.

deposuna kaldırılıyor, belirli bir miktara ulaştıktan sonra da Gazlıgöl İstasyonu’na ulaştırılıyordu.121 Burada vagonlara konulan maden suları,
trenle İstanbul’a doğru yola çıkartılıyordu. İlk ve
en önemli müşteri kitlesi İstanbul’daydı.

Dolum sürecini doktorlar anlatıyor
İşte tüm bu süreci çok güzel bir şekilde kaleme alan Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Dâhili
Hastalıklar Tabibi Kolağası Fehmi İsmail ile Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Dâhili Hastalıklar
Tabibi Abdullah Mehmed, bu süreci şu şekilde
anlatıyorlardı:
“Evvela Komisyon-ı Âlî (Yüksek Komisyon) Avrupa’nın en meşhur şişe fabrikalarına muntazam ve markalı şişeler sipariş ederek menbaa sevk etmektedir ki
işbu şişelerin zarafeti memleketimizde mevcut bulunan
bilcümle maden suları şişeleriyle insaflı bir şekilde mukayese edilecek olursa birinciliği elde edeceği şüphesizdir.

İşe başlanıldığı zamandan itibaren geceli gündüzlü amele çalıştırılıp suyun bir katresi zayi
edilmez. İşbu ilk çalışmalar menba üzerinde gayet dil-nîşin (latif) surette inşa edilmiş bina derununda icra olunmaktadır. Anılan bina derununda iki nevi su çıkıp biri kuyunun bitişiğinde ve
binadan 200 metre uzak menbadan demir borular vasıtasıyla naklettirilmiş ve bütün temizleme
çalışmaları işbu su ile icra edilmektedir.

Dolum için 18 personel çalışıyordu
Beheri 50 büyük ve 100 küçük şişeyi içeren sandık-

Dahili Hastalıklar Tabibi
Kolağası Fehmi İsmail

Dahili Hastalıklar Tabibi
Kolağası Abdullah
Mehmed

Atlı arabalar
ile Hamam
İstasyonu’na
getirilen maden
suyu şişesi dolu
kasalar, burada
bekleyen özel
vagona işçiler
tarafından özenle
yerleştiriliyordu.
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amele şişeyi bir eliyle boğazından ve diğer eliyle dibinden tutarak yarısına kadar su ile dolu olduğu halde ileri
geri bir müddet hareket ettirmekle suyunu boşalttıktan
sonra baş aşağıya demirden mamul tel kafeslere sıra ile
dizerek suları tamamen süzülür ve anılan badiyelerin
suları daima su hareketine müsait surette olup hiçbir
vakit kirli su kalmaz. İşbu cereyan hortum vasıtasıyla
daima temin edilir ve seyyar ameleler vasıtasıyla dolan
kafesler asıl menbaın yanında mevcut olan ambarlara
baş aşağı olmak üzere sıralanarak işte bununla birinci
temizleme çalışması son bulmuş olur.

Gazı kaçırmayan sistemi Türkler kurdu

Tabib-i Sani
Bakteriyolog Miralay
Süleyman Nuri

Diğeri asıl menba olup binanın diğer ucunda ve
özel şekilde getirilen, merhum ve mağfur kimyager Ali
Rıza Bey’le tabib-i sâni bakteriyolog Miralay Süleyman Nuri ve tabip bakteriyolog Miralay Fuad Beylerin gayretlerinin neticesi olarak özel bir tarzda suyun
gazı kaybolmamak üzere birçok ameliyat-ı fenniye ile
meydana getirilmiştir. Bir kere bir sandık binaya girer
girmez evvelce arz olunan ilk suyun başında bir amele
tarafından sandık açılarak şişeler yakınında bulunan
bir numaralı badiyeye (kısma) bırakılır. Bir numaralı
badiyenin başında mevcut bulunan diğer amele, şişenin
haricini güzelce yıkadıktan sonra yanındaki iki numaralı badiyeye verir.

Mantar kapak takma makinesi
İkinci Ameliye: Asıl menbadan cereyan eden
suyun ağızlığı üzerine her üç saatte bir yenilenmek üzere temiz bir tülbent vaz edilerek ve gazın kaçmaması için özel bir şekilde imal edilmiş
huni konulup suyun başında mevcut bulunan
amele evvela elindeki şişeyi menbaının gözünden alınıp ve temiz bir tülbentle süzülmüş olan
mineli bakraçtaki su ile bir defa daha çalkalanıp
baş aşağı şişe süzüldükten sonra mezkur huniye
sokar. Ve şişe istenilen miktarda dolar dolmaz
derhal şişenin ağzını kapatarak hemen yakının-

Yıkamada kullanılan fırça makinesi

Miralay Bakteriyolog
Ömer Fuad Bey

Anılan badiyenin başında iki adet amele mevcut
olup biri çelik tellerden mamul fırça makinesini çevirmektedir. Diğeri işbu müteharrik (hareketli) fırçaya yarısına kadar su ile dolu şişeyi dibinden tutarak sokar.
Bu fırça makinesiyle döndürülen fırça ile evvela şişenin
dibi güzelce temizlenmesini müteakip tedrici surette şişe
boğazına kadar çekilerek tamamıyla şişenin dahilini temizleme ile üç numaralı badiyeye verilir. Ve oradaki

Hamam İstasyonu’na
getirilen sandıklar
dolusu maden suyu,
vagonlara konulup
İstanbul’a doğru yola
çıkmayı bekliyordu.
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Karahisar Maden
Suyu’nu çektikleri midevi
ve diğer hastalıklardan
kurtulmak için bir umut
gibi gören bu çocuklar,
düzenli olarak Karahisar
Maden Suyu içiyorlardı.
Litrelik olan şişelerdeki
maden suyu, elbette
bardaklarla içiliyordu.

kanaât-ı kâmile (tam kanaat) üzerine ayrılan
şişeler, diğer iki amele vasıtasıyla hazırlanarak
sandıklara konulur. Bu sandıklar marangoz
vasıtasıyla kapattırılarak menbaın haricine
ve mahall-i mahsusuna istif edilir. Sözü
edilen bu sandıklar, istenilen miktarda birikir birikmez derhal arabalarla
istasyona ve oradan dahi vagonlarla
Dersaadet’e sevk edilir. Bununla dahi
ikinci ameliyat (çalışma) son bulur.

da bulunan mantar koymaya mahsus makineye verir. Ve işbu makine başında bulunan amele dahi şişeyi alıp makinenin
yakınında mevcut olup evvelce mineli
bakraçlar derununda suret-i mahsusda temizlenmiş mantarlardan
biriyle derhal makine vasıtasıyla şişeyi kapatarak orada mevcut olan
masa üzerine dizer.

El ve yüzler fırçalanıp
temizleniyor

Komisyon haftada iki kez
toplanıyor

Ameleler işe başlamadan önce
sabunla ellerini ve yüzlerini tam bir
dikkatle fırçalayıp temizlemeye mecburdurlar. Masa üzerine yığılmış şişeler bir diğer seyyar amele vasıtasıyla
özel bir mahal üzerine sırayla dizilir.
Akşama kadar yığılan şişeler tabip ve
muavini vasıtasıyla tek tek baş aşağı
çevrilerek şişelerin derununda kazaen mantar parçası gibi yabancı maddelerin bulunmamasına gayet dikkat
ederek, şayet bu gibi bir halin vukuu
müşahede edildiği halde o şişeler açılıp boşaltılır. Bütün bilimsel çalışmaların düzenli bir şekilde icra olunduğuna dair tabip tarafından hâsıl olan

“Akşama kadar
yığılan şişeler
tabip ve muavini
vasıtasıyla tek
tek baş aşağı
çevrilerek şişelerin
derununda kazaen
mantar parçası gibi
yabancı maddelerin
bulunmamasına
gayet dikkat”
edilirdi.

Maden suyu şişeleri derununda
görülen çökelti, suyun çıkması esnasında esasen havi bulunduğu çelik
zerrelerinin bilahare yekdiğeriyle birleşerek bir miktarı şişelerin dibinde
yığılmasıyla meydana gelir.
Maden Suları Komisyon-ı Âlîsi,
haftada iki gün Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin Komisyon-ı Âlîye
mahsus dairesinde bilimsel ve iktisadî müzakerelerde bulunarak memur
bulunan doktorların vermiş olduğu
raporlar münderecatı tetkik edildikten
sonra lüzumuna göre lazım gelen ıslahatın ikmaline çalışılmaktadır.”122
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Osmanlı
dönemindeki litrelik
maden suyu şişesi
nin ağzı biraz
inceydi. Üzerinde
Afyon dağı olan bir
etiket bulunuyordu.
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı Dr. Besim Ömer Yazıyor:

Zülâl-i Bî Misal Karahisar Maden Suyu
Osmanlı’nın geleceği parlak doktorlarından Besim Ömer, Karahisar Maden Suyu hakkında
bir yazı kaleme alır. Nevasil-i Afiyet 1904 yıllığında yayınlanan yazısında zülâl-i bî-misal
(emsalsiz saf, berrak ve tatlı su) ibaresini kullanır.
Besim Ömer Bey,
1904’te yayınlanan
Nevasil-i Afiyet isimli
sağlık yıllığında
Karahisar Maden Suyu
ile ilgili önemli bir yazı
kaleme aldı.

“Gerek menba
civarında, gerek
depolarda, gerek
haznelerde suyun
güzelce muhafaza
ve nakline
vesile olacak
hiçbir masraf ve
fedakârlıktan
çekinilmemiştir.”

Karahisar Maden Suyu’nun Kızılay’a geçeceği 1926 yılından tam
22 yıl önce, Osmanlı’nın geleceği parlak doktorlarından Besim
Ömer, Karahisar Maden Suyu
hakkından bir yazı kaleme
alır. Besim Ömer’in 1904 yılında yayınlandığı Nevasil-i
Afiyet isimli sağlık yıllığında
bulunan bu yazı, Karahisar
Maden Suyu’nun insan sağlığına faydaları hakkındadır.
Yıllığın 417-421 sayfaları arasındaki yazıda bir de maden suyu şişesinin resmine yer verilmiştir.

salsiz berrak sudan istifade etmekte
olan bütün tebayı ebediyyen müteşekkir ve minnettar ettiği anlatılıyor. Ömer Besim, yazıyı kaleme alma sebebini ise “takdire
vesile olmak üzere o mühim
ve nadide su hakkındaki mülahazât ve takdirât-ı fenniyemizi (bilimsel düşünce ve
takdirlerimizi) arz ve beyana
müsaraat (teşebbüs) ediyoruz”
cümlesiyle ifade ediyor.123

“Hem menbada, hem depoda güzel
muhafaza ediliyor”

“Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin Karahisar-ı Sahib Maden Suyu” başlıklı yazı, ülkenin arazisinin, dağlarının büyük servet kaynaklarıyla “mâlâ-mâl”, yani çok dolu olduğu
vurgusuyla başlıyor. “Vadilerde, yaylalarda, ötede beride öyle saklı cevherler veya doğal keşiflere tesadüf olunur ki genişliği ve çokluğu akıllara hayret verir. Her tarafta kaplıcalar, ılıcalar,
akarsular, nehirler, ormanlar, madenler, ezcümle muhtelif tabiat ve özellikte maden suları açılmıştır ve pek çoktur” denilen yazıda, Sultan II.
Abdülhamid’in bu doğal hazinelerden tebasının
yararlanması için çok önemli bir hizmette bulunduğuna dikkat çekiliyor. Sultan Abdülhamid’in
“bu defa Karahisar-ı Sahib vadisindeki mühim
ve mutena bir maden suyunu” kendi adını taşıyan şefkat ve merhametinin eseri olan Hamidiye
Etfal Hastahane-i Âlisi’ne hediye buyurduğunun
anlatıldığı yazıda, bu lütfun yalnız hastahaneyi
değil, belki “o zülal-i bî-misalden”, yani o em-

Bir maden suyundan hakkıyla istifade
edilmek için o suyun gerekli sağlık şartları dâhilinde toplanması ve saklanması, şişelere tam
bir dikkat ve özen ile doldurulması icap ettiğinin şüpheden uzak olduğunun altını çizen Ömer
Besim, Karahisar Maden Suyu konusunda (Şişli) Etfal Hastanesi’nin Baştabibi İbrahim Paşa
ve hastane kimyageri Ali Rıza Bey’in fevkalade
gayret ve himmetleri olduğunun altını çiziyor.
Ömer Besim, onların çalışmalarının sonucu olarak maden suyunun sıhhî şartları taşıyan ortamda toplanıp saklanmasının mümkün olduğunu
kaydederek, maden suyunun sıhhi açıdan iyiden
iyiye tetkik edildiğini ve bütün gerekli şartların
genişlemesine ve derinlemesine araştırılarak belirlenmiş olduğunu anlatıyor ve “Gerek menba
civarında, gerek depolarda, gerek haznelerde suyun güzelce muhafaza ve nakline vesile olacak
hiçbir masraf ve fedakârlıktan çekinilmemiştir”
tespitinde bulunuyor.
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Besim Ömer’in yazısı
“Hamidiye Etfal
Hastahane-i Âlisi’nin
Karahisar-ı Sahib Maden
Suyu” başlığını taşıyor,
ayrıca görsel olarak
bir maden suyu şişesi
bulunuyordu. Şişenin
üzerinde Osmanlı
devlet arması ile Şişli
Etfal Hastahanesi’nin
fotoğrafının yer aldığı
bir etiket bulunuyordu.
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“Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu
mevcut maden
sularının hemen
hepsine üstün
bulunmuştur.”

Yazıda maden suyunun ambalaj ve şişelenmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadığının
altı çizilerek şu bilgiler veriliyor:

çen çalışması neticesinde, Karahisar-ı Sahib Maden Suyu mevcut maden sularının hemen hepsine üstün bulunmuştur.”

“Şişelerin şekli, dayanıklılığı, mantarların
seçilme şekli ve uygulanması, suyun fen dairesinde doldurulması hususunda ne kadar büyük
ve önemli mesai sarf edildiğini bizim gibi işi yakından hayret ve takdir ile müşahede edenler
bildikleri gibi suyun şişelerde aylarca bila-tağyir
(değişmeden) dayandığını gören dikkat ve zevk
sahipleri de takdir ve teslim ediyorlar.”124

Bu çalışmayı bilahare Berlin ve Paris’te müteaddit ve meşhur kimyahanelerde (laboratuvarlarda) icra kılınan ince tahliller dahi tasdik eylediği
gibi o kimyahanelerden gelen ve en muktedir
bilim adamlarının imza ve düşüncelerini içeren
tahlil ve raporları da hakikaten iftihar ve övüncümüze sebep olacak takdir sözleriyle doludur.”125

Yabancılar Ali Rıza Bey’i doğruluyor

Diğer maden sularından çok üstün

Yazının en ilginç bölümlerinden biri olan
Paris Laboratuvarının tahlil sonuçlarıyla ilgili
kısımda, bu sonuçlar ile Osmanlı kimyageri Ali
Rıza Bey’in sonuçları arasındaki uyuma dikkat
çekilerek, Karahisar Maden Suyu’nun içimi hafif, hazmı kolay, saf ve tavsiye edilebilir bir su
olduğunda doktorların hem fikir olduğuna vurgu
yapılıyor:

Suyun nefaset ve kimyasal terkibi hakkında
bilgi verilen yazıda, Karahisar Maden Suyu’nun
tahliller sonucu ortaya çıkan üstün özellikleri
şöyle aktarılıyor:
“Bu bahiste merhum kimyager Ali Rıza Bey’in
kendisine mahsus ince ve seçkin bir dikkat ile ge-

Ömer Besim Bey’in
yazısının devam
(yanda).
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Hamız-ı fosfor (fosforik asit) ise sinir zayıflarının yegâne iyileştiricisidir.

“Paris’te Taharriyat-ı Tıbbiye Kimyahanesinde (Tıbbî Araştırmalar Laboratuvarı’nda) meşhur
kimyager (Baryeden) ve (Löşan) taraflarından
icra edilen tahlillerde, Ali Rıza Bey merhumun
tahlillerinden elde edilen neticeler tasdik ve teyid edildikten başka Karahisar-ı Sahib Suyu’nun
taamı (içimi) latif, hazmı kolay, pek saf ve fevkalade şayan-ı tavsiye bir maden suyu olduğu ve
bâ-husus havi olduğu (özellikle içerdiği) hâmız-ı
fosfor (fosfor asiti / P2O5) nokta-i nazarından bütün etıbbanın (doktorların) nazar-ı dikkatini celbe şayan görüldüğü beyan edilmiştir.”126

İşte böyle hazmı kolay ve latif bir suda bu kadar kıymetli ve faydalı şifa verici maddelerin en
sabit ve istifade edilebilir terkipler halinde toplanması ile Karahisar-ı Sahib Maden Suyu birçok
nokta-i nazardan tavsiye edilebilir bulunmakta
ve hakikaten “ilahî, rabbanî, tabiî bir zülal-i hayat
nesar” tabirine nail olmaktadır.”127

“Ben de şifâ buldum”
Dr. Ömer Besim’in Karahisar Maden Suyu’na
övgüler düzmesi, ne kadar sağlığa faydalı olduğunu defalarca altını çizerek söylemesinin çok
haklı bir sebebi vardı. Makalenin sahibi olarak
kendisi de kullanarak şifa bulmuştu:

Maden Suyunun iyi geldiği hastalıklar
Paris’ten gelen raporda Karahisar-ı Sahib Maden Suyu’nun sâni-i fahmiyyet (karbonat) sodalı
soğuk sular sınıfından olduğu belirtilerek, faydaları şu şekilde sıralanır:

“Bütün medeni dünyanın kimyagerlerinin
ve doktorlarının takdir ve sitayişlerine layık görülen bu güzel ve latif maden suyundan hastalığım esnasında pek ziyade istifade ettim. Bugün
övme ve takdir bağlamında şu satırları yazarken
o ıstırap günlerinde bu mübarek sudan ne kadar
sıhhat bulduğumu düşünüyor ve düşündükçe
böyle suyu bize lütfen ihsan buyuran Hilafetpenah (Halife) Efendimiz Hazretlerine (Sultan II
Abdülhamid’e) minnet dolu şükranla dualar ediyorum.”128

“Bu cihetten meşhur (Vals) Maden Suyu’na
yakın olup, onun gibi ifraz ve mide hareketini
coşturur, safrayı artırır, karaciğeri kan toplanmasından azade kıldığı gibi idrarı da artırır. Binaenaleyh mide hastalıklarının birçoğunda mühim
ve şifa verici bir ilaç hükmünü alır.
Karaciğer kumlarında, karaciğer kan toplanması ve iltihaplarında, böbrek ve idrar kumlarında da pek iyi gelir.

Ömer Besim Bey,
Karahisar Suyu için
1904 yılında İstanbul’un
en mühim semti olan
Eminönü civarında geniş
ve zarif bir satış mahalli
açıldığını belirtiyordu.
Bunu kanıtlayan 1904
tarihli ilan (üstte).

Eminönü’nde perakende satış mahalli var

Karahisar-ı Sahib Maden Suyu şeker hastalığında, sıtma ve kansızlıklarda, nikriste, romatizmalarda, betaet-i iğtidâdan (obeziteden) dolayı
hastalıklarda iyi tesirler meydana getirir.

Yazarın belirttiğinde göre daha 1904 yılında
İmparatorluğun başkenti İstanbul’un en işlek
ve kalabalık merkezlerinden biri olan Eminönü’nde hem büyük hem de son derece zarif bir
satış mekanı açılmıştı. “Karahisar-ı Sahib Maden
Suyu’na bugünlerde İstanbul caddelerinin en
mühimi olan Eminönü civarında geniş ve zarif
bir satış mahalli açılarak toptan veya şişe şişe
alacak bütün hastaların yararlanmasının kolaylaştırıldığını” vurgulayan Dr. Ömer Besim şöyle
devam ediyordu: “Hele fiyatının bilcümle maden
sularından ehven olması hasebiyle fakir, zengin
herkesin bu latif ve mübarek maden suyundan
istifade edebilmesi her yönden şükrana layık
görüldüğü cihetle bu yolda kesintisiz mesai sarfeden muhterem heyeti kalpten tebrik eder(iz).”
Elbette özellikle hazım gibi problemler çeken
hastalar, bu hizmetinden dolayı Halife’ye uzun
ömür sürmesi için dua ediyordu.

Demir, linyit, manganez, humız-ı fosfor (fosforik asit) gibi mühim maddelerin bikarbonata
inzimam etmeleri (eklenmeleri) bu mübarek maden suyunun tesirlerini ne derecelerde artırmaktadır.
Demir, manganez unsurları kansızlıklara pek
iyi gelir. Lenfoy olanlar, hususiyle genç çocuklar, kan kaybetmiş olanlar bu hoş taam maden
suyundan fevkalâde istifade ederler.
Lityin maddesi böbreklerdeki kum birikintilerini eritir, idrarın miktarını artırarak bu artmış
kumları harice uzaklaştırdığı gibi bedenin sair
noktalarında çöküp birikmiş olan mevadd-ı temsiliyeyi (benzer maddeleri) uzaklaştırıp ortadan
kaldırır.
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esnasında pek
ziyade istifade
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Madam Voleti’nin Medikal Journal’da yayınlanan haberi:

Karahisar Maden Suyu ile Etfal Hastanesi’nin
Finanse Edilmesi

Madam Voleti, Medikal Journal’in 16 Nisan 1904 tarihli nüshasındaki uzun yazısında,
“Karahisar Maden Suyu, Sultan II. Abdülhamid’in bu suya verdiği önem ve maden suyunun
geliriyle Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin finanse edilmesi” hakkında bilgi veriyor.

Madam Voleti’nin
Medikal Journal’de
yayınlanan yazısının
özgün hali.

“Abdülhamid’in yüce cömertliğinin diğer bir misali de Karahisar Maden Suyu’nun bilcümle hasılatını hastaneye ihsanlarıdır” diye yazıyordu.

Hamidiye Eftal Hastahanesi, Abdülhamid
Han’ın proje hastahanesiydi. Bu özelliği sebebiyle
de halkı için birçok hayır kurumları yapan Sultan
Abdülhamid bu hastaneye büyük önem veriyordu.
Yapımından işletmesine, doktorların seçiminden,
kullanılacak cihazların son teknoloji ürünü olmasına kadar birçok hususla yakından ilgilenmişti.
Onun bu yakın ilgisi sebebiyle hastahaneyi ziyaret
eden Madam Voleti gibi gazeteciler, “Türkiye’de
mevcut hastanelerinin en mükemmeli olan bu
müessese, Avrupa beldelerindeki benzeri kurumlardan noksansız haldedir” diye yazıyorlardı.

Voleti, maden suyu kaynaklarının İstanbul’a
epey uzak olmalarına dikkat çekerek, şunları
belirtiyordu: “Bu senelere gelinceye kadar Türkiye’ye ithal edilmiş maden suları memleketten birçok paralar çıkarmış olmakla beraber bu
menbalardan istifade olunamamakta idi. Suyun
alınması, şişelere konulması için özel tertibatın
tatbiki terakki üzeredir. Ve Anadolu Şimendifer
Kumpanyası bila-nul ve resm (boş ve vergisiz)
naklini taahhüt eylemiştir.”

İlaç ve tedavi ücretsiz olacak; Gelir ceyb-i
hümâyûn ve Karahisar Suyu’ndan olacak

Maden Suyunun
gelirinin Etfal
Hastahanesine
tahsisiyle, vakıf
geleneğinde olduğu
gibi hastanenin
düzenli bir
gelir kaynağına
kavuşturulması
ve ücretsiz
muayene ve tedavi
hizmeti vermesi
amaçlanmıştı.

Tahlil sonucu:
Berrak, saf, leziz kokusuz ve gazlı

Sultan II. Abdülhamid’in büyük önem verdiği hastahanenin masraflarının karşılanması
için her sene 75.000 Osmanlı Lirası’nı ceyb-i
hümâyûnlarından (özel hazinesinden) karşılıyordu. Bu şekilde giderlerini karşıladığı hastahane için Abdülhamid Han, çok açık iki temel ilke
koymuştu: “İlaç eczanesinden ücretsiz verilir. Padişahın kati iradeleriyle hastaneye gelen bir hastadan hiçbir suretle para istenilmesi yasaktır.”
Yani ücretsiz muayene, ücretsiz ilaç… Aslında
Etfal Hastahanesi ile Karahisar Maden Suyu arasında bir ilişki kurulması da bu yüzdendi. Böylece hastahanenin Osmanlı vakıf geleneğinde
olduğu gibi bir gelir kaynağına kavuşturulması
ve ücretsiz hizmetini sürdürmesini amaçlamıştı.
Sultan’ın bu asil davranışından övgüyle bahseden Madam Voleti, Medikal Journal’in 16 Nisan
1904 tarihli nüshasında yayınladığı haberde,

Bu bilgileri verdikten sonra maden suyunun
tahlilini ve özelliklerini de kaydeden Madem Voleti’nin yayınladığı tahil şöyleydi:
“Suyun tahlil edilmiş hali ve özelliği şudur:
Doğal özellikleri berrak, safi, içimi leziz, kokudan arî, boşaltıcı ve gazlı.
Yoğunluğu: 1,0030
Menbaında harareti: 17 Santigrat derece
Bir litresinde:
Bi karbonat: 3,1410 gram
Bi karbonat kalsiyum: 0,2780 gram
Bi karbonat magnezyum: 0,581 gram
Klorid potasyum: 0,3340
Klorid Lityum: Asar
Alümina: 0,110
Oksit de fer: 0,0110
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tanbul’daki birçok hastanelerde başarıyla tecrübe ve tayin eylemiş; velhasıl Karahisar Suyu’nun
birçok halde emsali meşhur sulara nispetle daha
seri tedaviye sebep olduğu ortaya çıkmış imiş.
Dolayısıyla yaygınlaştığı takdirde Karahisar menbaları, hastane için pek kıymetli menba-ı varidat
(gelir kaynağı) olacaktır ki bu ihsanlarıyla (lütuflarıyla) Abdülhamid Han’ın yaptırdığı bu hayır
binası ile cömertliğinin derecesi ortaya çıkar.

Salsiyum: 0,0200
Toplam: 3,8430
Serbest asit karbonik: 1,0555”
Madam Voleti, yazısında, Karihasar Maden
Suyu’nun teknik özelliklerinin de ortaya koyduğu gibi “Emi, Kishoylar, Vichy, Vals” gibi serbest
karbonik asit, bar karbonat sodyumu içeren sular
arasında sayılabilceğine dikkat çekerek, içinde
kükürt tuzu olmadığından sınırsız zaman zarfından bozulmayacağını, kükürt kokusunun bulunmadığını, hatta aynı niteliklere sahip birçok
sudan daha üstün olduğunu ifade ediyor.

Hamidiye Etfal Hastanesi’nin Dördüncü Salnamesi, Müessesenin Müdürü İbrahim Paşa yönetimindeki ilerleme ve başarıyı ilan etmektedir.
İbrahim Paşa Almanya’da tahsil etmiş, muktedir
bir bakteriyolog, ilmî ilerleme işindeki mesai ve
gayreti pek geniştir. Sözkonusu salname İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe birçok evrak ve
bahisleri ve güzel resimleri içerir. Biz de bu hayır
müessesesinin hak ettiği muvaffakiyet ve mükemmeliyetin gerçekleşmesini temenni eyleriz.”

Menba-ı Karahisar: Menba-ı Varidat
“İddia edildiğine nazaran hassa-i tedaviyi (tedavi edici özelliğe) de haizmiş” diye yazan Madam Voleti, şunları yazıyordu:
“Su, hazım ve bevl hastalıkları ve cilt ve göğüs
hastalıklarının çoğunda faydalı ve bu özelliği İs-

Madam Voleti:
“Karahisar
menbaları, hastane
için pek kıymetli
menba-ı varidat
(gelir kaynağı)
olacaktır ki bu
ihsanlarıyla
(lütuflarıyla)
Abdülhamid
Han’ın yaptırdığı
bu hayır binası
ile cömertliğinin
derecesi ortaya
çıkar.”
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1904’te Konulan Hedef: İhracat
Hazine-i Hassa, Hamidiye Hastanesi’ne verilen maden suyu için önemli bir hedef
koymuştu: Yabancı memleketlere ihraç etmek ve bu suretle yıllık beş bin lira kadar gelir
elde edilmesini temin etmek.
Daha çok satış için 1 milyon şişe satın
alınıyor

bu konu, kapsamlı şekilde ele alındı. Karahisar-ı
Sahib Maden Suyu’nun değeri ve sürümünün
temin edilmesi hasebiyle her taraftan gösterilen
rağbet günden güne artıyor, hastane masraflarının büyük bir kısmı su hasılatından karşılanıyordu. Bundan dolayı suyun satışlarının artırılarak
devamının nasıl sağlanacağı ve daha fazla gelir
elde edileceği konusu Komisyonca enine boyuna değerlendirilmişti. Ülkenin her noktasıyla
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Fransa gibi
yabancı memleketler ile hariçten maden suyu ithal eden Londra gibi şehirlere Karahisar Maden
Suyu’nun ihracatı hususu müzakere edildi.

Hanedana ait gelir getirici mülk ve tesisleri
işletmekle görevli bulunan Hazine-i Hassa, Hamidiye Hastanesi’ne verilen maden suyu için
önemli bir hedef koymuştu: Yabancı memleketlere ihraç etmek ve bu suretle yıllık beş bin lira
kadar gelir elde edilmesini temin etmek. Hamidiye Etfal Hastanesi bünyesinde Karahisar Maden
Suyu idaresi için oluşturulan heyet, suyun yurt
dışına ihraç edilmesi ile ilgili de çalışmalar yaptı. Bu bağlamda 14 Nisan 1904 tarihli toplantıda

Görüşmeler sonrasında
Mart 1904’te bir
mukavele imzalandı.
Bir tarafta Hamidiye
Etfal Hastanesinde
müteşekkil maden
suları komisyon
heyeti, diğer tarafta
Avusturya’nın (Prag)
şehrinde müessis (Le
Fişman Mahdumları)
nam şişe fabrikası
sahibi ve müdürü
Avusturya tebaasından
Mösyö (Le Fişman’ın)
hazır bulunup
imzaladığı sözleşme, 13
maddeyi içeriyordu ve
Türkçe-Fransızca olarak
iki nüsha olarak tanzim
edilmişti.
BOA. Y.MTV. 258/21,
Lef-1
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Maden suyu idaresi
bir milyon şişe
alıp, elde edilecek
gelirle şişelerin
maliyetini karşılamayı
planlıyordu.
BOA, Y.MTV. 260/190.

Elbet bunun için gerekli altyapıyı hazırlamak
gerekiyordu. Kaynağın olduğu yere gerekli bina
yapılıp gereçler konulmuştu. Şimdi suyun niteliğine uygun bir şekilde sunulması önemliydi. Bu
amaçla tedarik edilmesi gereken gereçlerin başında bir milyon şişe ile mantar ve kapsül etiketleri geliyordu. Konuyla ilgili olarak Avusturyalı
bir şirket ile görüşüldü. Görüşmeler sonrasında
da Mart 1904’te bir mukavele imzalandı. Bir
tarafta Hamidiye Etfal Hastanesinde müteşekkil maden suları komisyon heyeti, diğer tarafta
Avusturya’nın (Prag) şehrinde müessis (Le Fişman Mahdumları) nam şişe fabrikası sahibi ve

müdürü Avusturya tebaasından Mösyö (Le Fişman’ın) hazır bulunup imzaladığı sözleşme, 13
maddeyi içeriyordu ve Türkçe-Fransızca olarak
iki nüsha olarak tanzim edilmişti.129
Mukavele taraflar arasında imzalandıktan
sonra konu Hazine-i Hassa Nezareti’nde etraflıca değerlendirildi. Bu malzemeler taksitle satın
alınmak zorundaydı. Ne var ki maden suyundan
elde edilen gelir, ilk taksitleri ödemede yetersiz
kaldığı için, gerekli finansmanı temin etmek için
Osmanlı Bankası’nda üç bin liralık cari hesap
açılması gerekiyordu. Hesap açma talebi, Hamidiye Hastahanesi ve Karahisar Maden Suyu ile
ilgili gelişmeleri bizzat takip edip yönlendiren
Sultan II. Abdülhamid’e şu şekilde arz edildi:
Eğer hesap açılmaz ve şişelerin bedeli doğrudan doğruya su bedelinden ödenecek olursa bu
gelir, bir milyon şişe satın alınması imkânını hâsıl etmiyordu. Oradan gelen parayla ancak 200
bin şişe alınabiliyordu. Bu ise şu anlama geliyordu: 200 bin şişeyle senelik ancak 500-600 liralık
bir gelir elde edilebilir. Bu takdir yine yıllık 4.500
liralık bir istifade imkânı heba edilmiş oluyordu.
Dolayısıyla Maden Suyu İdaresi, maden suyunun hasılatını karşılık göstererek, ilk taksitleri
temin etmek için Osmanlı Bankası’nda üç bin
liralık bir cari hesap açabilirdi. Böylece bir milyon şişenin bedeli 15 ay içinde ödenebilirdi. Elde
edilecek bir milyon şişeyle ise yıllık 5.000 liralık
gelir sağlanabilirdi.130
Değerlendirilen bir başka husus da bir önceki
dönem ne kadar maden suyu satıldığıydı. Buna
göre geçen 1319 senesinin son altı ayı zarfında
yalnız İstanbul’da 120.000 şişe maden suyu satılarak, 60.000 kuruşluk kâr elde edildi. İstanbul’da altı ay içinde bu rakama ulaşıldığına göre
12 ayda ulaşılacak oran 200 bini aşkın olacaktı.
Dolayısıyla heyet, Osmanlı memleketlerinde
ve yabancı memleketlerde 800.000 şişe kadar
ihracat yapılabileceğini değerlendirdi. İhracat
değerlendirmeleri kabul edilmese bile, sadece
İstanbul’da 200 bin şişe maden suyu satılacağı
ve 500-600 lira kadar bir hasılat elde edileceği
aşikârdı. Bu konu, nasıl takdir ederlerse öyle hareket edileceği beyanıyla Hazine-i Hassa Nezareti’ne arz edildi.131 Hazine-i Hassa Nazırı Ohannes
Efendi de, 30 Nisan 1904 tarihinde konuyu, padişaha sundu.132
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“Yunanistan’a ihracat çok zor”

tu için daha başka yollara tevessül edilmesinin
lüzumunu Hamidiye Etfal Hastanesi’ne bildirdim”133 deniliyordu.

Karahisar Maden Suyu’nun Yunanistan’da
piyasaya sürülmesi için araştırma yapma görevi Atina Seferati’ne verilmişti. Ancak sefaretten
gelen cevap, ümit verici değildi. Sefaret, 1906 tarihli yazısında, Karihasar Maden Suyu’na Yunan
gümrüğünde daha ziyade rüsum alınacağı, daha
az rüsum alınmasının özel bir kanun çıkartılmasıyla mümkün olduğu ve Yunan Hükümeti’nin
bu yola gitmeyeceğinin açık olduğu, Türkiye dışındaki diğer ülkelerin en ziyade mazhar-ı müsaade olan millet muamelesini haiz olduklarından
vergi indirimlerinden yararlanacakları anlatılarak, “Karahisar Maden Suyu burada yabancı
memleket maden sularından daha ehven satılamayacaktır. Bundan dolayı bendeniz Karahisar
Maden Suyu’nun Yunanistan’da temin ve füruh-

“Her ay bir sandığı sadaka için dağıtın”
Karahisar Maden Suyu için zaman zaman ilginç bazı teklifler de alınıyordu. Bunlardan biri
de Sofya’dan Ali Ferruh Bey isimli bir zattan 30
Mayıs 1904’te geldi. Ali Ferruh Bey, Hamidiye
Etfal Hastahanesi Müdüriyeti ve Hazine-i Hassa
Nezareti’ne gönderdiği dilekçede, suyun Sofya
ve civar vilayetlerde de yaygınlaştırılmasını, bunun önemli bir maddî istifadeye sebep olacağını
belirterek, ayrıca her ay bir sandık maden suyunun padişahın sadakası olarak eyaletteki Müslüman ahali için dağıtılmasını istirham ediyordu.134
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Yunanistan Sefareti’nden
1906’da gelen yazıda,
Karahisar Maden
Suyu’nun Yunanistan’da
normal yollarla
satılmasının zor olduğu
ve başka yollar aranması
gerektiği bildiriliyordu.
(alt solda)
BOA, HR. İD. 2085/82
Sofya’dan gelen Ai Ferruh
ismli bir zat ise 30 Mayıs
1904’te suyun Sofya’da
yaygınlaştırılmasını talep
ediyordu. Ayrıca her ay
bir sandık suyun sadaka
olarak dağıtılmasını
istiyordu. (alt sağda)
BOA, HR. SFR.04., 791/2
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Karahisar Maarifi, Maden Suyunu Geri İstiyor
II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Karahisar Maarifi suyu geri istiyordu. Sadaret makamı
konuyu Maarif ile Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretlerine sormuş, suyun hastahane
uhdesinde kalmasına karar vermişti.
İlk yazı, bağlı bulunulan valilikten

“Gereken muameleyi yapın”

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden bir süre sonra Sultan II. Abdülhamid’in iktidardan uzaklaştırılmasıyla, Karahisar Maden Suyu’nun Şişli Etfal
Hastanesi’nden alınması için girişimler başladı.
Bu çerçevede Hüdavendigar Vilayeti,11 Mart 1909
tarihinde Maarif Nezareti’ne başvurarak, “Karahisar İlkokullarına ait iken Hamidiye Etfal Hastahanesi Sertabibi İbrahim Paşa tarafından zabt edilen
maden suyunun mahalli eğitime geri verilip ihaleye konulmasını” talep etti. Bu mahallin çocuklarının yaşadığı topraklardan çıkan maden suyunun
onların istifade etmesinden uzun süre mahrum
bırakılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Valilik, bu konuda gerekli takibatı yapmak ve ihale
edilmesiyle ilgili gerekli teşebbüslerde bulunmak
üzere Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Efendi’nin
yetkilendirildiğini bildiriyordu.135

Bursa Valiliğinin müracaatı Sadaret Makamı’na ulaşınca, Sadaret’ten Maarif Nezareti’nden
konuya ilişkin gelen dosya ile birlikte Orman ve
Maadin Nezareti’ne bir yazı gönderilir. Bu yazıda,
Sultan’ın maden suyunun gelirini ilk önce Karahisar Sancağı’ndaki ilkokulların masraflarına harcanmasına ilişkin bir irade verdiği, ancak bu kararın Şişli Etfal Hastahanesi Başhekimliği’nin isteği
üzerine değiştirildiği, 1909’da yeniden ihaleye
çıkarılacak olması sebebiyle elde edilen gelirin
mahallî maarif dışında bir yere harcanmasının
münasip olmayacağı ifade edilerek, anılan maden
suyunun Maarif’e terki için gerekli muamelenin
yapılması konusunda mütalaası isteniyordu.136

İki farklı görüş
Saderet Makamı’nın görüşünü sorduğu iki bakanlıktan Maarif Nezareti, 9 Haziran 1909 tarihli
yazısıyla ısrarla maden suyunun gelirinin hastaneye tahsisinin münasip olamayacağından kendisine
terki için gerekli muamelenin mümkün olduğunca
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini arz ediyordu.137

Bursa Valiliğinin
müracaatı Sadaret
Makamına ulaşınca,
Sadaret makamı Maarif
Vekaleti ile Orman ve
Maadin Nezaretinden
görüş istemişti.
BOA, BEO.
3545/265868.

Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti ise
farklı fikirdeydi. Orman Nezareti’ne göre her
ne kadar sözkonusu su daha evvel mahallî maarifin ihyasına terk ve tahsis edilmiş olsa dahi,
hasta çocukların ve yaralı gazilerin tedavisinde
önemli hizmetler yerine getiren Etfal Hastahanesi’nin emrinde olması hastanenin varlığını devam ettirebilmek için gerekli geliri sağlayacaktı.
Bu amaçla Şehremaneti’nde bir komisyon dahi
teşkil edildiğine dikkat çeken Nezaret, maarif işlerinden ziyade, anılan müessesenin uhdesinde
bırakılmasının daha münasip mütalaa edilmiş
olduğunu cevaben bildiriyordu.138
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Hüdavendigar Vilayeti,
11 Mart 1909 tarihinde
Maarif Nezareti’ne
başvurarak Karahisar
Maden Suyu’nun Maarife
verilmesi gerektiği
konusunda teşebbüste
bulunmasını istiyordu.
BOA, MF. MKT. 1114/22
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Hastane yönetimi
belediye’ye geçiyor

Şura-yı Devlet,
“anılan maden
suyunun masrafları
güvence altına
alınmış olan
Maariften ziyade
hastane uhdesinde
bırakılmasının daha
münasip olacağına”
karar verdi.

Son noktayı Şura-yı Devlet koyuyor:
“Maden suyunun hastane uhdesinde
olması daha münasip”

1909 yılında Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin
adı Osmanlı Etfal Hastahanesi olarak değiştirildi
ve hastane de Şehremaneti’ne devredildi. Böylece hastaneye mahsus olan Karahisar Maden
Suyu’nun gelir ve masrafları da Şehremaneti›ne
geçmişti. Dolayısıyla menbada bulunan görevli bekçilerin maaşlarını belediye veriyordu. Bu
arada gerek menbada gerekse Haydarpaşa’daki
depoda bulunan su sandıklarıyla, eşya ve diğer
levazımatın ve buna dair olan hesap evraklarının
devren ve hızlı bir şekilde Şehremaneti tarafından alınması istenmişti.139

Nihayetinde sorun, Şura-yı Devlet’e havale
edildi ve 30 Haziran 1909 tarihli Nafia ve Maarif
Dairesi’nde okunarak, etraflıca ele alındı. Maarif
Nezareti, her zamanki gibi maden suyunun yeryüzüne çıkartılması, tahlil edilmesi gibi çalışmalara
bir hayli masraf edildiğini, gelirinin Karahisar’ın
mahallî ilkokulların masraflarının karşılanmasına ayrıldığını, bu yönde özel bir nizamnamesi bile
olduğunu, bu sebeplerden dolayı maden suyunun
ihalesinin İstanbul Belediyesi’ne (Şehremaneti’ne) devredilen Etfal Hastanesi’ne naklinin doğru bir işlem olmadığını, eski haline iade edilerek
mahalli maarife terk edilmesini istiyordu. Ancak
Şura-yı Devlet, karar aşamasında, maden suyunun gelirinin ait olduğu Osmanlı Etfal Hastahanesi’nin hasta çocuklara bakan bir hayır müessese
olmasını ve yaralı gazi askerleri tedavi etmesini
göz önünde bulundurarak, “anılan maden suyunun masrafları güvence altına alınmış olan Maariften ziyade hastane uhdesinde bırakılmasının
daha münasip olacağına”141 karar verdi.

Sadaret Makamı da yukarıda belirtilen iki
farklı görüşten Orman Nezareti’nin fikrine uyup
maden suyunun Etfal Hastahanesi’nde kalmasını uygun görmüştü. Ancak Maarif Nezareti, bu
işin peşini bırakmadı. Nazır Bey, Sadrazam’a
Karahisar’da mevcut bir suyun, üstelik geliri oradaki ilkokul maaş ve masraflarına ayrılmışken,
İstanbul’da bulunan Şehremaneti tarafından yönetilen Etfal Hastahanesi’ne tahsisinin doğru olmayacağını savunmaya devam ediyordu.140
1909 tarihinde Hamidiye
Etfal Hastahanesi’nin
adı Osmanlı Etfal
Hastahanesi
olarak değiştirilip
Şehremaneti’ne
devredildi
BOA, DH. MKT. 2849/69
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Karahisar Mebusu Kamil Bey devrede:
Mahallî gelirin mahalline bırakılması
Meşrutiyetin gereği

Heyet-i Vükela 10 Ekim
1912 tarihinde verdiği
kararla Karahisar
Suyu’nun Etfal
Hastahanesi’ne tevdi
edilmesine karar verdi.

Ancak Karahisarlı yönetciler ile Maarif mensupları, Hüdavengidar (Bursa) Vilayeti Valisi’ni142
yanlarına alarak, maden suyunun gelirini mahallî
okullara tahsis edilmesi yolundaki gayretlerini
sürdürürler. Sonunda bu olayda, Meclis-i Mebusan da devreye girmişti. Meclis’te Karahisar Mebusu olarak bulunan Kamil Bey, 15 Mart 1910
tarihinde Sadaret Makamı’na bir mektup yazarak, bilinen gerekçeleri tekrarladıktan sonra, çok
önemli bir gerekçe daha öne sürüyordu. “Osmanlı sınırlarında bulunan Çitli, Kisarna ve Sarıkız
gibi bütün maden suları mahallî maarif ya da belediye lehinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla başkalarına verilmesinin uygun olmayacağı aşikardır” diye yazıyordu Kamil Bey. Aslında bir başka
ilginç nokta daha vardı. O da Kamil Bey’in de dile
getirdiği gibi, Şura-yı Devlet’in maden suyunun
gelirinin hastanede kalmasına karar vermesinde,
bağlı bulunduğu Şehremaneti’nin gelirinin kendi
aslî hizmetlerini ifa etmesine bile yetmemesiydi.
Ama Kamil Bey, Sadaret Makamı’na ihtarda bulunarak, bunun gibi gelir kaynaklarının mahallerine terkinin meşrutî idarenin (yani Meşrutiyet’in)
gereği olduğunu hatırlatıyordu. Bundan dolayı da
Karahisar İl Genel Meclisi’nin aldığı karara uyulmasını, bu kararın gereğinin Sadaret Makamınca
bir an evvel uygulanmasını istiyordu.143

BOA, MV. 169/81, Lef-1.

yaralı askerleri tedavi etmek gerekçelerinin öne
sürülmesinden yakınıyorlardı. Mebuslar, “Özel
gelirlerin mahallerine bırakılması Meşrutiyet’in
gereklerindendir” ilkesinin altını çiziyorlar ve
“Nazır Bey, ahali bu meseledeki haksızlıktan
müteessirdir. Lütfen şu meselenin bir de Heyet-i
Vükelaca tetkikiyle mahallî maarife bırakılmasına tevessül buyurulması için Nezaret Makamı’na
müracaat ediyoruz” diye yazıyorlardı.144 Heyet-i
Vükela, yani Bakanlar Kurulu’na, Karahisar mebuslarından gelen bu talebi 10 Ekim 1912 tarihinde değerlendirerek, “Mazbatada belirtildiği üzere
zikredilen maden suyu imtiyazının ahiren beyan
edildiği gibi Etfal Hastahanesine tevdi edilmesi
kararlaştırılarak icabı, icra kılınmış olduğundan
kararın tağyirine (değiştirilmesine) mahal görülmemiştir.”145 Bakanlar Kurulu’nun bu kararı,
gereği için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiş, İçişleri Bakanlığı da Karahisar’ın bağlı bulunduğu
Hüdavendigar (Bursa) Vilayetine gönderdiği yazılarda, “Karahisar-ı Sahib kasabasında imtiyazı
Maarif İdaresi’nde iken Etfal Hastanesine verilmiş olan maden suyuna livaca müdahalenin caiz
olmadığı”, “Karahisar ve Kütahya’nın ihtiyacı
nispetinde maden suyu bulundurulmasının teminat altına alındığı”146 bildiriliyordu.

Karahisar mebuslarının 3 yıl süren
mücadelesi
Mebusların baskısı artarak devam ediyordu.
Bu kez Karahisar Mebuslarından üçü, Salim,
Rıza ve Kamil Beyler Heyet-i Vükela’ya (Bakanlar Kurulu’na) 17 Ağustos 1911 tarihli bir dilekçe
daha göndererek, Karahisar Maden Suyu’nun
bölgedeki okullar için harcanmasını talep ettiler.
Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılından itibaren geçen üç yıl boyunca sürekli yanlış kararın
düzeltilmesini istediklerini, Karahisar Maden
Suyu’nun Etfal Hastahanesi’nden alınıp mahallî
maarife verilmesini defalarca yazdıklarını belirten mebuslar, bu suyun “ahere”, başkasına verilmesinin uygun olmadığını, üç yıl içinde yaptıkları bütün müracaatların Şura-yı Devlet’e havale
olunduğunu, oranın da Etfal Hastahenisi lehinde
karar vermesinden ve hasta çocuklara bakmak,
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“Osmanlı
sınırlarında bulunan
Çitli, Kisarna ve
Sarıkız gibi bütün
maden suları
mahallî maarif ya
da belediye lehinde
kullanılmaktadır.
Dolayısıyla
başkalarına
verilmesinin
uygun olmayacağı
aşikardır.”

Üçüncü Bölüm

Cumhuriyet
Döneminde Karahisar
Maden Suyu
Dr. Şefik Memiş
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Osmanlı Hilâl-i Ahmeri ile
Başlayan Büyük Yolculuk
Osmanlı Hilâl-i Ahmer’inin Karahisar Maden Suyu ile ilgili sürecini başlatan ilk hareket,
11 Mart 1920 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Başkanlığına gönderilen bir yazı oldu.
en zengin yardım örgütü olarak kabul ediliyordu.

Kızılay’ın Karahisar Maden Suyu’na ilgisi
daha Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına sahip
olduğu dönemde, yani Cumhuriyet’in ilanından
önce Millî Mücadele döneminde başladı. I. Dünya
Savaşı’nın ardından yaşanan Mütareke Dönemi,
yardım cemiyetlerinin sorumluluklarının fazla,
imkânlarının ise kıt olduğu yıllardı. Bu dönemde
bir hayır cemiyeti olarak Osmanlı Hilâl-i Ahmer’inin para kaynaklarını artıracak formüller üzerinde duruluyordu. Bu formüllerden biri de dünyada
benzer örnekleri görüldüğü üzere maden suyu
işletmeciliğiydi. Aslında o dönemde özellikle Avrupa ülkelerindeki Kızılhaç örgütleri, maden suyu
üretimi yapıyorlardı. Bunlardan biri de Sırbistan
Kızılhaçı idi ve bu işletmecilik sebebiyle dünyanın

Bu bağlamda Osmanlı Hilâl-i Ahmer’inin Karahisar Maden Suyu ile ilgili sürecini başlatan ilk
hareket, 11 Mart 1920 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Başkanlığına gönderilen bir yazıyla başladı. Bu
yazı, artık geri dönülmez bir şekilde Karahisar
Maden Suyu’nu Hilâl-i Ahmer’in gündemine sokacaktı. Aslında bu yazının Tıp Fakültesi’nden
gelmesi normaldi, çünkü Osmanlı döneminde
tıp fakültesi yöneticileri aynı zamanda Hilâl-i Ahmer’de de yönetici olarak bulunuyorlardı. Böylesine bir ilişkinin de yardımıyla Tıp Fakültesi Genel Sekreteri tarafından Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne gönderilen yazı, aynen şöyleydi:

Dersaadet Darülfünunu
(İstanbul Üniversitesi)
Tıp Fakültesi Genel
Sekreteri tarafından
Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne gönderilen
yazı (yan sayfada).

Savaş yıllarında
cephedeki askerlerimize
yardım amacıyla Hilâl-i
Ahmer kokartı satışı
yapan görevliler.
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mıyla maruf maden suyu”nun beş sene müddetle
talibine verileceği, bu müddet zarfında müteahhidin suyun idaresini, sevk ve naklini temin için
kullanacağı memurların iskân ve ikametlerine
mahsus binayı inşa edebileceği, halen orada bulunan ve Özel İdare’ye ait olan binalar ile iki tıpa
makinesi ve etiketlerin kendisine ücretsiz devir
ve teslim edileceği beyan ediliyordu.148
Müteahhidin ihale tarihinden itibaren beş sene
sonuna kadar kira bedeline mahsuben her seneye
isabet eden miktarı iki taksitle Haziran ve Eylül
aylarında Özel İdare’ye ödeyeceğinin belirtildiği
şartnamede, ihaleye katılmak isteyenlerin 100 lira
depozito verecekleri, ihaleyi alanın ise taahhütlerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu göstermek için kira bedelinin yüzde 10’unu Özel İdare
adına bir bankaya yatıracağı beyan ediliyordu.
Şartname ayrıca, “İhaleyi kazanan, herhangi
bir taksiti ödemediği takdirde ihtarname ve protestoya hacet kalmaksızın Özel İdare, zarar ve ziyanı müteahhide ait olmak üzere, maden suyunu
diğer bir müteahhide ihaleyle verme yetkisine
sahip olacak” hükmünü getiriyordu.

Köylülere ücretsiz su izni şartı
1920’de ihale edilecek
Karahisar Maden Suyu
için oldukça kapsamlı bir
şartname yayınlandı.

Bu şartnamedeki en ilginç maddelerden biri
ise hamama girmek için gelenler ile etraftaki
köylülerin belirli vakitlerde günde iki defa kaplarıyla bu sudan mahallinde içecekleri su için
para alınmayacağı idi. Ancak her şahsın bir gün
içinde ücretsiz alacağı kap sayısı, bir şişe ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca Özel İdare’ye şişeleri
iade edilmek şartıyla birer kiloluk maden suyu
ücretsiz verilecek, benzer şekilde Karahisar’da
satacağı suyun fiyatı, şişesi iade olunmak üzere
5 kuruştan fazla olmayacaktı.

“On sene evvel (Şişli) Etfal Hastanesi menfaatine olarak piyasaya sevk edilip satılarak meşhur
olmuş olan Karahisar-ı Sahib Sancağı’nda ve merkeze bir saat mesafede ve şimendüfer güzergâhında doğan Gazlıgöl, nam-ı diğer Karahisar-ı Sahib
Maden Suyu’nun beş senelik kiralanması ihaleye
konulmuş ve seneliği 500 liradan 5 seneliği 2.500
liraya talibi uhdesinde bulunmuştur. Bu şartnamelerden birkaç basılmış nüsha Karahisar-ı Sahib
Mutasarrıflığı’ndan makamımıza gönderilmiş olduğundan bunlardan birkaçı makam-ı alilerine takdim edilmiş olmakla şartlara göre talip bulunup bulunmadığı hususunun tarafımıza bildirilmesi…”147

Müteahhit firma, kiralama süresi bitince kendisine teslim edilen binayı teslim edildiği şekilde,
kendi kurduğu tesisleri de bedelsiz olarak Özel
İdare’ye devredecek, suyun miktarını artırmak
için çalışma yapılması gerekli görüldüğünde ya da
Özel İdare’nin malı olup kendisine teslim edilen
binada tamir gerektiğinde Özel İdare’yi haberdar
edecek ve izin belgesi alarak tamir işlerini ifa edecekti. Bunun için gerekli masraflar ise kendisine
ait olacaktı; “fakat bilirkişi raporu ve Liva Encümen kararı alınmadıkça suyun kaybolma ihtimali
olan ameliyatlara girişmek caiz olmayacaktı.”149

1920 tarihli şartname
O dönem maden sularının bazı hastalıklarının tedavisinde önerilmesi, Karahisar-ı Sahip
Mutasarrıflığı’nın sermayenin merkezi olan İstanbul’a ihaleyi duyurmak için neden Tıp Fakültesi’ni seçtiğini de açıklıyordu. Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne gönderilen ihale şartnamesinde, “Gazlıgöl Hamamı civarında Ekşi Su na92
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Dr. Adnan Bey’den Yardım Talebi
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı, Dr. Adnan (Adıvar) Bey’e bir dilekçe
yazarak, Çitli ve Karahisar Maden Suları’nın Hilâl-i Ahmer tarafından işletilmesi için
himmet ve desteklerini istedi.
Daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce hükümetlerin henüz TBMM Hükümeti ismini taşıdığı
dönemde, Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İkinci
Başkanı, TBMM Hükümeti’nin ilk sağlık bakanı
olan Hariciye Vekaleti İstanbul Murahhası Dr.
Adnan (Adıvar) Bey’e bir dilekçe yazarak, Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin çalışmalarını başarıyla devam ettirebilmesinin düzenli ve güvenli kaynak
ve gelirlere bağlı olduğunun altı çizdi ve bu konuda bazı özel şahıslar veya şirketler tarafından
işletilen Çitli ve Karahisar Maden Suları’nın
Hilâl-i Ahmer tarafından işletilmesi için himmet
ve desteklerini istedi.
10 Mart 1923 tarihli dilekçede, bu maden sularının neden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından
işletilmesi gerektiği dört başlık altında ifade ediliyordu:
1-Hilâl-i Ahmer gibi bir müessese tarafından
işletilecek bu maden suları, fennî ve sıhhî şartlara göre doldurulmuş olacağından genel sağlığa
hizmet edecektir.
2- Memleketteki bu maden sularının yaygınlaştırılmasına ve yayılmasına vesile olmak suretiyle memleket ekonomisinin gelişmesine hizmet
edilecektir.
3- Hilâl-i Ahmer’e daimî bir gelir kaynağı sağlanarak, Cemiyetin hayatını devam ettirmesi temin edilecektir.
4- Son olarak bu teşebbüs Hilâl-i Ahmer fikrinin yayılması hususunda mühim bir propagandaya vasıta olabilecektir.150

Dr. Adnan Adıvar’a
sunulan 10 Mart 1923
tarihli dilekçe.

Bunların yanı sıra Cemiyet, mahallî hükümet
ve belediyelerin kaynak suları işleten hususî şahıs ya da şirketlerden alacağı rüsum ve diğer mükellefiyetleri de kabul eyliyordu. Bu hususları,
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
Dr. Adnan Bey’in
himmetlerinin işe
yarayacağına inanıyordu
(yandaki foto: Dr. Adnan
Bey).

Talip olanların Afyon Karahisar Livası
Encümeni’ne veya Vilayet-i Emlak-ı
Emiriye Müdüriyeti’ne müracaat
etmeleri isteniyordu.151

dönemin idarecileri üzerinde etkinliğe
sahip Dr. Adnan Bey’e yazan İkinci
Başkan, böylece onun gücünden
istifade ederek, Hilâl-i Ahmer’e
kalıcı bir gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyordu. Hatta eski Sağlık Bakanı ve Hariciye Vekâleti
Murahhası sıfatıyla, Cemiyetin
bu istirhamının mahallî hükümetlere iletilip sözkonusu maden sularının alınması konusunda “yüce girişim ve yardımlarını”
beklediklerini bildiriyordu.

Karahisar Maden Suyu’nun
ihalesiyle ilgilenen Hilâl-i Ahmer Genel Merkezi, 27 Mart
1923 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Emlak-ı Emiriye Müdiriyeti’ne bir yazı göndererek, ihale hakkında bilgi talep ediyordu.
Müdür Ahmed tarafından, 2 Nisan
1923 tarihinde verilen cevapta, “Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti hesabına aylık 3.000 kuruş
bedel ile kiralamaya talip bulunduğu bildirilen
Karahisar-ı Sahib Maden Suyu’nun ihale müddeti olan 26 Mart 1339 tarihinde 20.050 kuruş kira
bedeli şerhiyle talibine ihale edildiği Karahisar
Mutasarrıflığı’ndan bildirildiği”152 haberi veriliyordu.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi, Karahisar Maden Suyu ile ilgili gelişmeleri hiç atlamadan takip ediyordu. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti genel merkezinin yazışmasına
göre Karahisar Maden Suyu aylık 2.600 kuruş
ücretle talibine ihale edilmesi kararlaştırılmış, 17
Mart 1923 tarihinden itibaren tatil günleri müstesna olmak üzere 10 gün süreyle ertelenmişti.

Karahisar
Maden Suyu’nun
ihalesiyle ilgilenen
Hilâl-i Ahmer
Genel Merkezi,
27 Mart 1923
tarihinde İstanbul
Defterdarlığı
Emlak-ı Emiriye
Müdiriyeti’ne bir
yazı göndererek,
ihale hakkında bilgi
talep ediyordu.
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Hilâl-i Ahmer’e Sunulan İlk Karahisar
Maden Suyu Raporu
Kızılay’a sunulan ilk kapsamlı raporu Mülga Hayır Sağlık Müesseseleri Merkez Depo
Müdürü ve Karahisar Maden Suyu Memur-ı Sabıkı Eczacı Nizameddin Süleyman Bey
hazırlamıştı. “Karahisar Maden Suyu” başlıklı rapor, bölümler halinde yazılmıştı.
Genel Merkezin isteği üzerine kaynakta yapılan araştırmalar üzerine, Kızılay’a sunulan ilk
kapsamlı rapor ortaya çıkıyordu. Raporun hazırlanma tarihi ise 1923 idi. Hazırlayan kişi ise
oldukça yetkin ve konuyu yakından bilen bir
isimdi. Raporun altında yer alan unvanına göre
bu kişi Mülga Hayır Sağlık Müesseseleri Merkez Depo Müdürü ve Karahisar Maden Suyu
Memur-ı Sabıkı Eczacı Nizameddin Süleyman
Bey idi. Sözkonusu maden suyu kaynaklarını,
çalıştığı dönemlerde en iyi bilen isimlerden biri
olan Nizameddin Süleyman’ın “Karahisar Maden
Suyu” başlıklı raporu, bölümler halinde yazılmıştı. Bu bölümler, “mevkii, dolum mevsimi, miktarı,
doldurma şekli ve sevkiyat” isimlerini taşıyordu.
Son bölüm diğerlerine nazaran daha uzun ve
menba hakkında genel görüşleri ihtiva ediyordu.
Nizameddin Bey’in raporu tam olarak şöyleydi.

“Hamam İstasyonu’ndan 1800 metre mesafede”
“Mevkii: Karahisar şehrinin kuzey doğusunda
Gazlıgöl Ovası kenarında dağ eteğinde (Resim
No-1) demiryolu güzergâhında ve Karahisar’dan
23,5, Eskişehir’den 140 km ve Hamam İstasyonu’ndan 1800 metre mesafede hafif bir meyilli
yüzeyde doğar. Etrafı volkanik ve silisli arazi
olup 20-30 bin metre dâhilinde sıcak ve soğuk
birçok maden sularını içeren bilhassa Hamam
İstasyonu’nda 50 derece sıcaklıkta karbonat tuzlarını havi bir ılıca ve hamamdan menbaa kadar
olan mesafe dâhilinde daha birçok sıcak ve soğuk ufak menbalar mevcut olup, kükürtlü olarak
doğal halde akan bir tanesi ahali arasında Uyuz
Hamamı namıyla maruftur.
95

Hayra Akan Su

Karahisar Maden Suyu
işletmesi bir yandan
yeni gelişmeleri de takip
ediyordu.
Alman markası, F.
Otto Schulze’nin 1925
yılı katoloğundaki bu
şişeleme makinesi
işaretlenmiş ve üzerine
notlar alınmıştı.

menba inşa edildiği surette her zaman doldurma
mümkün olur.)

Menba karbonat sudlu (sodyumlu) ve serbest
hamız karbonu (Serbest Karbonik asiti) havi soğuk maden suları cinsinden olup derununda
manganez lityin, hamız-ı fosfor (fosforit asit) bulunup Avrupa vesair mahallerdeki emsalinden
fazla olarak münhal bir halde demiri havidir.
Mevkiinin irtifaı 1090 olması hasebiyle hararet
derecesi +40 ve kışın 30 derece arasında değişir.

“İlk inşasında
24 saatte
4.000 litre
olduğu kayıtlı
ise de 19101913 yılları
arasındaki
memuriyetim
esnasında
dakikada
bir şişe,
24 saatte
1.500 litre su
akmakta idi.”

“Dakikada bir şişe dolar”
Miktar: İlk inşasında 24 saatte 4.000 litre olduğu kayıtlı ise de 1910-1913 yılları arasındaki memuriyetim esnasında dakikada bir şişe, 24 saatte
1.500 litre su akmakta idi ki bu miktar o zaman
menbada mevcut musluktan akan miktardır. Su,
aşağıdaki maruzatımdan anlaşılacağı veçhile
pek çok miktardadır.

“Lodosta su çok, gazı az; poyrazda su az,
gazı çoktur”
Suyun sıcaklık derecesi 14 santigrattır. Su yaz
ve kış akar. Suyun tabiatı yaz ve kış aynı olup yalnız tazyikinin az ve çok olmasına göre lodos havalarda su çok ve gazı az, poyraz havalarda su az
ve gazı çok olarak akmaktadır.

Menba binasının haricinde ve kapının 200
metre kadar gerisinde bir su daha bulunup (Resim-5) iptidaî bir surette menba binası dâhiline
alınmıştır. 24 saatte 44.000 litre akmakta ve bununla şişeler yıkanmaktadır. Derununda menba
suyundaki tuzlar mevcut ise de gazlı değildir (Resim-6).

Dolum Mevsimi: Ayrıca bir zamanı olmayıp mevkiinin irtifaı hasebiyle kışın soğuğun fazlalığından şişelerin patlaması ve yazın sıcaklık derecesinin yüksek olduğu zamanlarda doldurulur iken
gazını zayi etmesi sebebiyle ilk ve son bahar imla
edilir ise muvafıktır. (Bu hal menbaın iptidaî halde ve sathî olmasındandır. Fennî bir surette bir

“Elle doldurulur, mantarla kapatılır,
kontrol edilip sandıklara yüklenir”
Doldurma Şekli: Menba binası (Resim-3) kapısı yanındaki fıçılara akan gazsız sudan şişeler
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muhtelif fırça makineleri ile yıkandıktan sonra
binanın diğer ucunda (Resim-6) özel mahallinde
istif edilir. Menba musluğu önünde bulunan bir
amele yanındaki kovada bulunacak bir suda şişeyi bir kere daha çalkaladıktan sonra doldurur
ve hemen yanındaki mantar makinesine verir.
Mantarlar evvelce ayıklanmış ve temiz kaplarda
ıslatılmış olarak yanında hazır bulunur. Kapanan şişe yukarıdaki sed üzerine verilir. 24 saatte
bir memur tarafından dolu şişeler birer birer muayene dilerek, etiket ve kapsül mahalline sevk
edilir. Muayeneden maksat şişeler derununda
toz, mantar parçası ve şişe parçası bulunmamak
içindir. Suyun kapalı halinde derununda ufak
bazı tortular görülür ise de bunlar suyun havi olduğu demirin hava ile temasıyla çözülmesinden
ileri gelmektedir. Bu husus hakkında Ali Rıza
Bey merhumun bir raporu olup bu rapor etiket
şeklinde şişelerin boğazına yapıştırılarak ahaliye
ilan edilmektedir.

pılmaktadır. (Resim-8) Mezkur istasyonun civarında Muhacir Köyü’nde mevcut öküz arabaları
boşlarını menbaya ve dolularını istasyona nakil
için kullanılır.153 Bir vagon 50 büyük şişelik sandıklardan 149-150 tane almaktadır. Demiryolu
şirketi bir vagona 32 lira ücret talep etmekte iken
Hayır Kurumları Müdürlüğü’nce o zaman yapılan teşebbüs neticesinde boş sandıkları menbaya
meccanen (karşılıksız) götürmek üzere bir dolu
vagonu Haydarpaşa’ya yarım ücret alarak 16 liraya nakleder idi. Ayrıca suyun dolum ve sevki
muntazaman devam ettiği takdirde daha birçok
kolaylıklar vaat etmiş idi. Ezcümle menba ile hattın arasındaki mesafe 250 metre olduğundan oraya ufak bir hat uzatılması istenildiği, oraya boş vagon bırakıp dolduğu zaman alacak idi (Resim 4).
Menba tabir edilen esas mahal, suyun çıktığı
mahal olmayıp bir damardır. Çünkü (Resim-1)
arkadaki dağdan demiryoluna kadar dikine olan
250 metre mesafede pek az derinlikte su dolu ve
birçok mahallerde suyun ve gazın vazıh bir surette çıktığı görülmekte ve bilhassa (Resim 2)’de (+)
işaret ettiğim mahallerde adeta kapanmaktadır.
Binalardan hatta kadar olan mesafe suyun akması neticesi karbonat emlahı (tuzları) örtülerek
beyaz bir haldedir.

“Bir vagon, 150 sandık alır”
Sevkiyat: Menbaın bulunduğu Hamam İstasyonu’nda makas bulunmadığından Hamam İstasyonu’nun Karahisar istikametine 20 dakika
mesafede Gazlıgöl İstasyonu’ndan sevkiyat ya-

“İstasyonun
civarında Muhacir
Köyü’nde mevcut
öküz arabaları
boşlarını menbaya
ve dolularını
istasyona nakil için
kullanılır.”

Sevkiyatlar
Gazlıgöl
İstasyonu’nundan
yapılmaktaydı.
Bir vagona 150
sandık sığıyordu.
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“Sular iki gümüş oluktan akıyor”

yıkamaya mahsus olan suya kullanılandır) görülen şekilde bir küp konup iki de gümüş oluk konulmuş (Resim 7) ve üzerine bina inşa edilerek
menba kapatılmıştır. Gerek inşa şekli ve gerek
menbadaki diğer su ve gerek 300-400 metre mesafede suyun yoğunlaşması ve tuzları bırakması
ve müteaddit mahallerde kaynaması suyun başka bir mahalde olduğunu veyahut başka müteaddit damarları olduğunu göstermektedir.

Esasen menbaın keşfedilme şekli ve inşası
da bunu teyid eder. 1318 (1902/1903) senesinde
Raporda mevsim ve
rüzgarların etkisinden
kurtulmak için yer
altına galeri inşa
edilmesi önerisi yer
alıyordu.

(Resim 3) işaretli mahalde evvelce mevcuttur.
Büyükçe bir damarın üzerine köylüler tarafından konulan bir arı kovanından taşarak akmakta
iken 1319’da (1903/1904) (Resim 5. Bu resim şişe

Değersiz zannımca ve ilkel bir surette yaptığım müteaddit sondajlara nazaran menba binasının arkasındaki meyille yüzeyin ortasında
mevcut çukur mahal (Resim-1) fennî bir surette
sondaj yapıldığı takdirde çok miktarda gazı havi
pek bol su bulunması düşünülebilir.

“Toprak altına bir galeri inşa edilmeli”
Bu suretle fazla su elde edilir ise esas damar
bulunarak, toprak altında bir galeri inşa ve borular ile harice sevk edilir ve dolum yapılır ise
mevsim ve rüzgârın tesirinden korunmuş, binaenaleyh her zaman aynı nefasette su doldurulması kabil olur.
Menba haricinde yoğunlaşan tuzlar, köylüler
tarafından (Çorak) tabir edilerek çuvallar ile toplanmakta ve sabun yerine kullanılmaktadır ki bu
tuzlar fennî bir surette yoğunlaştırıldığı takdirde
bundan da ayrıca istifade kabildir.
Hamam İstasyonu’ndaki sıcak ve karbonat
tuzları içeren ılıca da maden suyu idaresi ile birleştirilecek ve her iki mahal de iskân bir hale sokulacak ve diğer ufak kükürtler vesair menbalar
da bir idarede birleştirilecek olur ise istifade pek
çok olup bu suretle mahallen edilecek ticaretten
de suyun dolum masrafları eksiltilmiş olur.

“Su büsbütün kaybolabilir”
Menba hakkındaki malumatım 1910-1913
senelerine ait olup mevcut durumundan malumatım yok ise de duyduğuma göre Yunanlılar
tarafından tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Eğer
bina yıkıldı ise menbaın muslukları kapanacağı cihetle suyun kendi tazyiki ile başka mahalle
dağılması akla gelir. Eğer muslukların gümüş olduğunu anlayıp da söktüler ise suyun büsbütün
kaybolmak tehlikesi olduğu arz olunur. 9 Haziran 1923.”154
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ÖZEL İDARE İHALE AÇIYOR
Karahisar Vilayeti Özel İdaresi, Gazlıgöl su kaynaklarını ve kaplıcasını birlikte 30 yıllığına
ihale etmişti. İhaleyi Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne rağmen Mollazade Şükrü Bey kazanmıştı.
Karahisar Vilayeti Özel İdaresi, kendi gelirleri
arasında buluna Gazlıgöl’deki su kaynakları ile
kaplıcalarını, hazırlattığı 13 parça proje ve keşif
raporu doğrultusunda gerekli havuzların, hamam
binalarının, otel ve diğer müştemilat ile zemin
tesviyesi ve mecraların inşası da dâhil bir şekilde
30 yıllığına ihale ediyordu. Bu da ortaya koyuyor
ki, Mollazade Şükrü Bey’in kazandığı ihale bu
şartlar altında yapılan ihaleydi ve bu ihaleyi, açık
olarak belli olmayan bir sebepten dolayı, istekli
olmasına rağmen Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kazanamamıştı. Bu ihalede kaplıca hamam ve maden
suyu birlikte ihale edilmiş, inşa çalışmalarının il
fen heyetinin denetiminde yapılması, inşaata ihale tarihinden itibaren 5 ay içinde başlanıp 2 sene
içinde bitirilmesi, kalan 28 yılın her senesi için
maktu kira bedeli ödenmesi şart koşulmuştu. Mü-

teahhit firma, maden suyunun nefasetini bozmamak şartıyla özel şişelere dolum yapabilecekti,
ancak 6 ay zarfında satışa başlamaya mecburdu.
Ayrıca memleketin hayır kurumları için haftada 10 şişe karşılıksız verilecekti. İnşaat işlerinin
bitimine kadar tanınmış bir bankaya 15.000 lira
depozito yatırılacak, yine muteber bir bankadan
kefalet mektubu getirecekti. Eğer inşaatta bir gecikme olursa, müteahhidin depozito ettiği akçe
hakkında İl Genel Meclisi’nin ve Encümeni’nin
kararı kati olacaktı ve bu konuda müteahhit herhangi bir dava açamayacaktı.155
Kapalı zarf usulüyle yapılan ihale 1 Mart
1924 tarihinde başlayıp 45 gün devam edecek,
bu sürenin bitiminden beş gün sonra ise tarafların katılımıyla İl Genel Meclisi ya da Encümenin huzurunda zarflar açılıp en uygun teklif
kabul edilecekti. 16 Nisan 1924 tarihi zevalî saat
11’den sonra gelen zarflar kabul edilmeyecekti.
Kira süresinin bitiminde her nevi bina ve mekan
tamire muhtaç olmayacak bir şekilde bedelsiz
olarak Özel İdare’ye teslim edilecekti.156

Müteahhit firma,
maden suyunun
nefasetini
bozmamak şartıyla
özel şişelere dolum
yapabilecekti,
ancak 6 ay zarfında
satışa başlamaya
mecburdu.
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MOLLAZADE’DEN HİLÂL-İ AHMER’E
ORTAK İŞLETME TEKLİFİ
Şükrü Efendi, bu yükün altından tek başına kalkamayacağını anlamıştı. Gazete haberleri
vasıtasıyla Hilâl-i Ahmer’in Karahisar Maden Suyu ile ilgilendiğini duyan Şükrü Efendi,
Hilâl-i Ahmer ile ortak yatırımcı olarak hareket edebileceğini düşünmüştü.

Cumhuriyet’in
ilan edilmediği o
günlerde Anadolu
halkı üzerinde
ekonomik bir
gayretin ilk işaret
fişekleri görülmeye
başlanmıştı.

Türkiye, Milli Mücadele zaferle sona erdikten
sonra askerî zaferi ekonomik zaferle pekiştirmek
için yeni bir hamle başlatıyordu. Bu bağlamda 26
Mart 1923 tarihinden itibaren bölgede canlılık görülürken, maden suyu menbaları da Karahisar-ı
Sahib Mutasarrıflığı tarafından ihaleye çıkarılıyordu. Tanin gazetesinde yayınlanan bir haber
henüz isminin başındaki Osmanlı ibaresini muhafaza eden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin, Karahisar
Maden Suyu kaynaklarıyla yakından ilgilendiğini
ortaya koyuyordu. Cumhuriyet’in ilan edilmediği o günlerde Balkan Savaşları’ndan beri devam
eden savaş ortamının Anadolu halkı üzerinde
açtığı yaralar sarılmaya başlanmış, ekonomik bir
gayretin ilk işaret fişekleri görülmeye başlanmıştı.

Tanin’in haberi: Hilâl-i Ahmer ihaleye katıldı
Felaketlerin yanı sıra halk sağlığı ile yakından
ilgilenen Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de savaş yıllarında Yunan askerlerinin büyük tahribatına maruz kalan Gazlıgöl maden suyu ve kaplıcalarını
takibe almıştı. “Afyon Maden Suyu” başlıklı haber aynen şöyleydi: “Afyon Karahisarı Liva Meclisi Afyon Maden Suyu’nun müzayedeye vaz’ıyla
(koyulmasıyla) münasip bir talibe ihalesi keyfiyetini İstanbul Emval-i Metruke Komisyonu’na ha2 Nisan 1923 tarihli
İkdam gazetesinde
Hilâl-i Ahmer’in üç bin
lira depozito ile ihaleye
girdiği bildiriliyordu.

vale eylediğinden Hilâl-i Ahmer, üç bin lira depozito ile bu müzayedeye iştirak eylemiştir.”
Bu haber bize, Afyon Maden Suyu’nun hakkıyla işletecek bir kişiye ihale edilmesi için İstanbul’dan yardım istendiğini, durumdan haberdar
olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ihaleye girmek
için gerekli 3 bin lira depozitoyu yatırdığını gösteriyordu. Ne var ki ihale Afyonlu bir girişimciye aylık yirmi bin elli kuruş bedel ile kiraya
verilmişti. Fakat suyun menbaında mahalli yönetimin haberi dışında herhangi bir hafriyata ve
suyun kaybolmasını gerektirecek inşaata izin verilmiyordu.157 Maden Suyu’nu ihaleyle alan kişi,
Karahisarlı Mollazade Şükrü Efendi idi. Şükrü
Efendi, bu yükün altından tek başına kalkamayacağını anlamıştı. Gazete haberleri vasıtasıyla
Hilâl-i Ahmer’in Karahisar Maden Suyu ile ilgilendiğini duyan Afyonlu girişimci Şükrü Efendi,
savaş yıllarının getirdiği olumsuzlukları gidermek için yapılması gereken yatırımları hesap
ederek bu işte Hilâl-i Ahmer ile ortak yatırımcı
olarak hareket edebileceğini düşünmüştü.

İhaleyi kazanan, Hilâl-i Ahmer’le iletişime
geçiyor
Nihayetinde Mollazade Şükrü Efendi, bir
Hilâl-i Ahmer murahhasının aracılığıyla Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Ankara Heyet-i Murahhasası Hilâl-i Ahmer Umum Müfettişliği’ne
müracaatta bulundu. Aracılık eden üye, Şükrü
Efendi’nin konuya ilişkin bir mektubunu, “Karahisar Maden Suyu’nun mültezimi (kiralayanı)
olduğu anlaşılan Karahisarlı Mollazade Şükrü
Efendi tarafından Hilâl-i Ahmer ile teşrik-i mesai
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ihaleye girmek için 3 bin lira depozito yatırmıştı. İhaleyi
Afyonlu bir girişmci olan Mollazade Şükrü Efendi aylık 20 bin 50 kuruş bedelle
kazanmıştı.
Ancak suyun menbaında mahalli yönetimin haberi dışında herhangi bir hafriyata
izin verilmiyordu. KA, 18.50.
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‘Cemiyet’in 3.000 lira ve depozito koyarak müzayedeye iştirak eyleyeceği” bilgisinin yer aldığını
hatırlatıyordu.
Bu girişten sonra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
faaliyetlerini öven Mollazade, “Milli müesseselerimiz içinde Hilâl-i Ahmer gibi bir müessese ile
haberleşmeye muvaffak olduğumdan dolayı sevincimi saklayamam. (…) İfa eylediği vatanî hizmetlere ve gösterdiği kahramanlığa hayranım”
ifadelerinden sonra niyetini açık ediyordu:
“Binaenaleyh Hilâl-i Ahmerimizin bu maden
suyu işletmesi revacının yüzde yüz tezyidine ve
istikbalinin terhin ve alel-husus fevaid-i hazıra-i
fenniyenin emr eylediği şekilde istihsal ve tedariki arzu buyurulduğu takdirde sürekli teşrik-i
mesai ederek bu hususta icap eden muhabere,
mükâleme ve hatta mukavele akdine âmâde bulunduğumu hürmetle ifade ederim.”160

Hilâl-i Ahmer, Afyon’da araştırma yaptırıyor

Mollazade Şükrü’nün
devir isteğini ileten
21 Nisan 1923 tarihli
Ankara Şubesi’nden
Umum Müffettişliği’ne
gönderilen ön yazı.
Mollazade Şükrü’nün 17
Nisan 1923 tarihinde
kaleme aldığı mektup
ise yan sayfada yer
almaktadır.

ve mukavele akdine amade olduğuna dair varid
olan 17 Nisan 1339 tarihli bir adet mektup aynen ve ekte yüce huzurunuza takdim kılındı”158
ifadelerini taşıyan bir ön yazıyla 21 Nisan 1923
tarihinde Umum Müfettişliği’ne sundu.

Yazışmalardan anlaşıldığına göre Osmanlı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, konuyla yakından ilgilenmeye devam etmiş, Gazlıgöl’deki hamam ve
maden sularının, sürekli bir gelir kaynağı olarak Cemiyet tarafından kiralanmasının yollarını tafsilatıyla araştırmak üzere bir murahhasını
görevlendirmişti. Bu kişi de Afyon’da hem mahalli meclis üyeleri ve yetkililerle, hem de Afyon mebuslarıyla temas ederek, konu üzerinde
müzakerlerde bulunup bir rapor hazırlamıştı. Bu
rapor, 4 Mayıs 1923 tarihli toplantıda okunarak,
görüşmeye açılmıştı.

Karahisarlı Mollazade Şükrü, Ankara Hilâl-i
Ahmer Merkez Heyeti’ne hitaben kaleme aldığı
17 Nisan 1923 tarihli mektubunda, Liva Meclisi’nce Mart 1339’da yapılan ihalenin kati olarak
kendisine kaldığını belirterek, Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin de bu ihaleye katılmak emelinde
bulunduğunu, bu amaçla Karahisar Mutasarrıflığı’na müracaat edildiğini, ancak kati ihalenin
icra edilmiş olmasından dolayı Hilâl-i Ahmer’in
arzusunun yerine getirilmesinin mümkün olmadığı cevabının kendilerine verildiğini öğrendiğini bildiriyordu. Konuya ilişkin bir başka bilgiye
de Tanin gazetesinin 2 Nisan 1923 tarihinde yayınlanan nüshasının ikinci sayfasının son sütununa Cemiyet tarafından verilen ilanla159 vakıf
olduğunu kaydeden Mollazade Şükrü, bu ilanda

Peki, Kızılay delegesinin hazırladığı bu raporda hangi hususlara yer verilmişti? Delege, 4
Nisan 1923 tarihli görevlendirme yazısı üzerine hazırladığı 18 Nisan 1923 tarihli raporuna,
tesislerin yapımına kadar geçerli olmak üzere
isteklisine ihale edilen Karahisar Maden Suyu
ve civarındaki Gazlıgöl Kaplıcaları’nın Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti için sürekli bir gelir teşkil edeceğine işaret ederek başlıyordu. Devamında ise
hayır maksatları için tesislerin, dolum yerlerinin
ve işletmesinin Hilâl-i Ahmer’e ihale edilmesi
hakkında Karahisar mebuslarıyla, ama özellikle
maden suyu ve kaplıcaları yakından tanıyıp ilgilenen Karahisar Mebusu Şükrü Bey ile konuyu
enlemesine ve boylamasına müzakere ettiği bilgisini veriyordu.
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“Hilâl-i Ahmer, Encümene müracaat etsin”

Kızılay delegesi,
kaybedilen
ihale sonrası
maden suyunun
işletilmesinin
alınabilmesi için
Afyon Vilayet
Meclisi’ne
müracaat
edilmesini
öneriyordu.

Delegenin Encümene sunulacak yazıda yer

Bu amaçla öncelikle Liva’nın Daimî Encümeni’ne müracaat etmek gerektiğini belirten delege,
Şükrü Bey’in bunun için memnuniyetle gayret sarf
edeceğini beyan ettiğini, bu amaçla Karahisar’a
geldiğini beyan ediyordu. Ancak delege Şükrü
Bey’in sözkonusu girişimlerini güçlendirmek için
Hilâl-i Ahmer Genel Merkezi tarafından içeriği
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir yazı yazılmasını ve bu yazıyla Liva Daimi Encümeni’ne müracaat edilmesinin münasip olacağını kaydediyordu.

almasını istediği hususlar şunlardı:
1-Demiryolunun İhsaniye İstasyonu’na 10-15
dakika kadar mesafede bulunan Karahisar Maden Suları’nın ve Gazlıgöl Kaplıcaları’nın bulunduğu mevkiinin işgal eylediği tahminen 3-4 bin
dönüm arazinin ağaçlandırılacağının ve kaplıcaların ziyaretçileri celp edecek surette fenni ve
asrî bir hale getirileceği ile lüzumu kadar bina ve
oteller yapılacağının beyan edilmesi.

Hilâl-i Ahmer konuyla
ilgili olarak Afyon’da
araştırma yaptırıyor.
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2- Maden suyu ile kaplıcalar ayrı ayrı ihale
edilmekteyse de özel maksat sebebiyle her ikisinin birlikte deruhte edilmesi.

Hilâl-i Ahmer, araştırma
için, Kütahya’da bulunan
memurlarından Tahsin
Bey’i görevlendiriyordu.

3- İşbu maden suyundan Mahalli İdarece senelik 2-3 bin lira derecesinde bir istifade temin
edilmekte olduğu anlaşıldığından son beş senelik ortalama gelirine göre tespiti ile her sene
Hilâl-i Ahmer tarafından nakden ödenmesi, hasılatın üst tarafının Cemiyete ait olması.

4 Haziran 1923
tarihinde ise sorulardan
bazılarına cevap
geliyordu: Karahisar
Maden Suyu’nda saatte
yaklaşık 130 şişe
doldurulabiliyordu.

4- Tesisat ve inşaat masraflarının miktarına
göre sermaye amortismanının hesap edilerek imtiyaz müddetinin ona göre tayin edilmesi lazım
geldiğinden, bu hususun temini için evvel emirde tarafımızdan keşif muamelesi icra edileceğinden dolayı Avrupa’dan veya İstanbul’dan bir fen
heyetinin teşkil edilip getirilmesi.
5- Keşif yapıldıktan sonra icap ettiği takdirde
Mahallî İdarenin veya Hilâl-i Ahmer’in bu işten
cayma hakkına sahip olup olmadığının sorulması.
6- Hilâl-i Ahmer’in işbu esaslar dairesinde tesisat icrasına talip olduğuna dair vuku bulacak
ilk müracaatı Encümene kabul ettirildiği takdirde keşif vesaire için Hilâl-i Ahmer’in masraflarının şimdiden temin edilmesi.”161

Afyon mebusu Şükrü Bey’in gayreti
Delege bu hususların Mebus Şükrü Bey ile
yapılan müzakare dairesinde ortaya çıktığının
altını çizerek, Cemiyet’in şimdiden gerekli müracaatı yapmasının iyi olacağını belirtiyor ve Şükrü
Bey’in de mahallinde takibatta bulunarak meselenin hallini kolaylaştırıp hızlandıracağını ümit
ettiğini ifade ediyordu.
Daha sonraki gelişmelerden anlaşılıyordu ki,
Karahisar Maden Suyu’nun o tarihlerde Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne geçişi gerçekleşmemişti, bunun için daha 3 yıl bekleyecekti. Ama Hilâl-i Ahmer yetkilileri bu arzularından vazgeçmediler, bu
düşünceyi rafa kaldırmadılar. Tam tersine memleketin o sırada içinde bulunduğu çok önemli olayların sona ermesini gözeterek, en uygun zamanda
Meclis kararıyla kaynaklara sahip olacaktı.

Mollazade’nin devir arzusu
İstanbul’da bulunan Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi, Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhaslığı’na gönderdiği 2 Haziran 1923 tarihli
telgrafta, Karahisar Maden Suyu kiracısının kontratosunu Hilâl-i Ahmer’e devretmek istediğini hatırla-

tarak, şu sorulara cevap istiyordu: “Suyun nefaseti
bozulmuş mudur? 24 saatte kaç şişe doldurulabilecektir ve çalışılacak binası var mıdır? Ayrıca tesisten demiryolu istasyonuna kadar ve trenle de iskeleye kadar kilosu kaç kuruşa nakledilebilecektir?”
Hilâl-i Ahmer Genel Müfettişi imzasıyla gönderilen yazıda, bu soruların cevabının bölgeye
muktedir bir zat gönderilerek araştırılması isteniyordu. Ankara bu telgrafı alır almaz, yani ertesi
gün Kütahya’da bulunan memurlarından Tahsin
Bey’e gereken malumatı verdi.162 4 Haziran 1923
tarihinde ise soruların bir kısmına cevap geliyordu: “Karahisar Maden Suyu’ndan saatte yaklaşık
130 şişe doldurulabiliyordu.”163
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Son Noktayı Koyan Adam: Refik Saydam
Refik Saydam, Sağlık Bakanlığı’nın görev alanıyla Kızılay’ın çalışmaları örtüştüğü için
Derneğin başkanlığını da 15 yıl yürüttü. Dolayısıyla Saydam’ın hem bakan, hem başkan
olması Kızılay ile bütünleşecek bir markanın doğmasına yol açtı.
Dr. Refik Saydam’ın
ilgilenmesiyle 17 Ekim
1926 tarihinde Karahisar
Maden Suyu 60 yıllığına
Kızılay’a devredilmişti.
Sıhhiye Vekili Dr. Refik
Saydam, 7 Eylül 1936
tarihli Cumhuriyet
gazetesine verdiği
beyanatta, “On iki
senedir muntazaman bu
suyu içiyorum” diyor.

Karahisar Maden Suyu için dönüm noktası
Cumhuriyet döneminin Dr. Adnan (Adıvar)
Bey’den sonra ikinci sağlık bakanı olan Dr. Refik
Saydam, sağlık alanında köklü ve kalıcı bir yapılanma gerçekleştirmişti. 1925’ten 1937 yılına
kadar bu görevde kalan Dr. Saydam, Türkiye’de
sağlık işlerini yeniden dizayn etmişti. Milli Mücadele’yi örgütlemek için Anadolu’ya geçiş yaptığı 1919 Mayıs’ından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında bulunan ve sağlığıyla yakından
ilgilenen Saydam, 1905’te Tıbbıye-i Şahane’den
mezun olduktan sonra Almanya’da ihtisas yapmış, Balkan Savaşları üzerine yurda dönerek orduda görev almış, bulaşıcı hastalıklar konusunda
önemli görevler ifa etmişti. Onun vazife aldığı
alanlarda o dönemlerdeki adıyla Hilâl-i Ahmer,
önemli rol oynuyordu. Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam da Kızılay ile yakından ilgileniyordu,
1923 yılında “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”
olan derneğin adı, Cumhuriyet’in kuruluşundan
sonra, 1923’te “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”ne, 1935’te ise Atatürk’ün teklifi ile “Türkiye Kızılay Cemiyeti”ne dönüştürülmüş ve faaliyetleri
hız kazanmıştı.164
Refik Saydam, Sağlık Bakanlığı’nın görev
alanıyla Kızılay’ın çalışmaları örtüştüğü için Derneğin başkanlığını da 15 yıl yürüttü. Dolayısıyla
Saydam’ın hem bakan, hem başkan olması Kızılay ile bütünleşecek bir markanın doğmasına yol
açtı. Daha doğrusu, o güne kadar bir türlü atılamayan adımların atılmasını, bürokratik engellerin ortadan kaldırılıp fikrin hayata geçirilmesini
sağladı. Ayrıca Saydam’ın doktor olması, o dönem mide ve bağırsak hastalıkları başta olmak
üzere bazı hastalıkların tedavisinde maden suyunun kullanılması konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamıştı. Yurt dışında bulunması, özellikle

Almanya, Avusturya ve Fransa’da maden suları
ve kaplıcaların gelişimini, yurt içinde de hayata
geçirme arzusunu doğurmuştu. Afyonkarahisar
Maden Suyu’ndan haberdar olan Saydam, Milli
Mücadele’nin ve sonrasında Ankara’nın zorlu
günlerinde mide rahatsızlıkları yaşamanın önüne işte bu maden suyuyla geçmişti. 1924 yılından itibaren düzenli olarak Karahisar Maden
Suyu içmeye başlayan Saydam, bir taşla iki kuş
vurmak için harekete geçti. Öncelikle Maden Kanunu değiştirildi. Bu değişimle birlikte Karahisar
Maden Suyu’nun Kızılay’a devrinin önü açıldı ve
yapılan bir sözleşme ile devir gerçekleşti. Böylece hem kara gün dostu Kızılay düzenli bir gelire
kavuşmuş olacak, hem de maden suyu düzenli ve
modern tesislere kavuşup yaygınlaşmış olacaktı.
Sağlık Bakanı Refik Saydam, Kızılay Maden
Suyu’na o kadar inanmıştı ki, her ortamda sağlığa faydasını anlatıyordu. Sözgelimi Meclis’te
vekillerle bir araya geldiklerinde, tatilde vekil
arkadaşlarıyla buluştuğunda bir şekilde sözü maden suyuna getiriyordu. Bu konuşmalarından bi-
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rini de İngiltere Kralı Edward’ın Türkiye ziyareti
sırasında İstanbul’da onu gezdirdikleri gemideki
kamarasında sohbet ettiği arkadaşlarına yapmıştı. Milletvekili olan arkadaşlarına Afyon Karahisar Maden Suyu’nun sağlık için ehemmiyetini
anlatan Saydam, şöyle demişti: “On iki senedir
muntazaman bu suyu içiyorum.”165
Maden Kanunu ile bütün doğal kaynakların
devlete geçmesi üzerine, Karahisar Maden Suyu’nun Refik Saydam’ın düşüncesi ve gayretiyle
Kızılay’a devredildiği, Kızılay’a ait bir yayında şu
şekilde ifade ediliyor:
“1926’da Maden kanunu ile devlete geçen
kaynaklar meyanında Karahisar Maden Suyu da
Sayın Dr. Refik Saydam Beyefendi’nin himmet
ve alâkaları ile 17 Teşrinievvel 1926 tarihinde 60
sene için Cemiyetimize devredilmiştir.”166

Devir için önce kanunî altyapı hazırlandı
Karahisar Maden Suyu’nun Kızılay tarafından işletilmesine imkân sağlayan kanun, “Sıcak
ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplı-

calar Tesisatı Hakkında Kanun” adıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 30 Haziran 1926 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kanunun en önemli maddesi birinci maddesiydi.
Çünkü birinci madde, “Elyevm mekşuf sıcak ve
soğuk maden sularının istismarı imtiyazı, Maadin İdaresi Heyet-i Fenniyesi’nce tahdit edilecek
hudut dahilinde olmak üzere 12 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince maadin-i mekşufe misillû
ihale olunur” hükmünü getiriyordu.
Günümüz Türkçesiyle ifade etmek gerekirse,
bu madde şu anlama geliyordu:
“Bugün keşfedilmiş sıcak ve soğuk maden sularının kullanım imtiyazı, Madenler İdaresi Fen
Heyetince belirlenecek sınırlar dâhilinde olmak
üzere 12 Nisan 1925 tarihli kanun gereğince keşfedilmiş madenler gibi ihale olunur.”
Kanun imtiyazı verilen hudut dâhilinde, imtiyaz sahibi tarafından yeniden sıcak ve soğuk
maden suları araştırılabileceğini de hükme bağlıyordu.
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Dr. Refik Saydam’ın
ilgilenmesiyle
Kızılay’a devredilen
Karahisar Maden
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fabrikası, 1932
yılında dualarla
açıldı. Hayırlı
işleri dua ile açma
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Başbakanlık tarafından
hazırlanıp Reis-i Cumhur
Gazi Mustafa Kemal
tarafından 17 Ekim 1926
tarihinde imzalanan devir
kararnamesi.
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Devir Kararnamesini Atatürk İmzaladı
Eski adıyla Karahisar-ı Sahib vilayetindeki maden suyunun imtiyaz hakkının Kızılay
Cemiyeti’ne verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti “Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal”in
imzasıyla oldu.

Eski adıyla Karahisar-ı Sahib vilayetindeki
maden suyunun imtiyaz hakkının Kızılay Cemiyeti’ne verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti “Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal”in imzasıyla oldu.
Atatürk’ün meşhur “mim-kefli” ıslak imzasını taşıyan ve Başbakanlık tarafından hazırlanan 4223
sayılı kararnamede vurgulandığı gibi Kızılay ile
Ticaret Bakanlığı arasındaki görüşmeler bir süredir devam etmiş, bu görüşmeler doğrultusunda
Bakanlık işletme imtiyazının ayrıntısını belirleyen bir sözleşme ile şartname tasarılarını hazırlamıştı. Taraflarca üzerinde mutabık kalınan
şartname ve sözleşme, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüş, Bakanlık’tan Bakanlar Kurulu’na ulaştıktan bir gün sonra da kabul edilip kararname
haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa
Kemal’e sunulmuştu. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun ismi, henüz ‘Atatürk’ soyadını almadığı döneme rastlayan devir işlemiyle
ilgili tüm evraklarda “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal” olarak yer almıştı. Elbette Karahisar
Maden Suyu’nun Kızılay’a devrinde, hükümette
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak bulunan
Dr. Refik Saydam’ın aynı zamanda Kızılay Genel Başkanı olmasının büyük payı vardı. Zaten
maden suyunun gelir getirici bir kaynak olarak
Kızılay’a devri fikrinin ısrala takip edilip uygulanmasında en önemli gayret kendisine aitti, bu
gayret Atatürk tarafından da takdir ve teşvikle
karşılanmıştı.

Kararname 17 Ekim 1926 tarihini taşıyordu
Başbakanlık tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından onayla-

nan, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin ıslak imzalarını taşıyan kararnamenin
Osmanlıca metni şöyleydi:
“Karahisar-ı Sahib vilayetinde nebat eden (doğan) ve Hükümete ait bulunan maden suyunun
12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı Kanunun
Birinci Maddesi mucibince 60 sene müddetle
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti namına ihalesi hakkında
Ticaret Vekâleti’nden 13 Teşrinievvel 1926 tarih
ve 16360/482 numaralı tezkire ile merbut Maadin
Müdiriyet-i Umûmisi’nin 12 Teşrinievvel 1926
tarihli mazbatası ve buna müteferri’ mukavelename ve şartname layihaları İcra Vekilleri Heyeti’nin 17 Teşrinievvel 1926 tarihli içtimaında
mütalaa ve tetkik edilmiş ve mevzubahis maden
suyuna ait ihale muamelesinin Vekâletçe ihzar
olunan mukavele ve şartnamesinde icra-yı tasvip
ve kabul olunmuştur. 17 Teşrinievvel 1926”167

Reis-i Cumhur
Gazi Mustafa Kemal

Kararnamenin günümüz Türkçesine aktarılmış metni ise şu şekildeydi:
“Karahisar-ı Sahib vilayetinde çıkan ve Hükümete ait bulunan maden suyunun 12 Nisan 1925
tarih ve 608 numaralı kanunun Birinci Maddesi
gereğince 60 sene müddetle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti namına ihalesi hakkında Ticaret Vekâleti’nden 13 Ekim 1926 tarih ve 16360/482 numaralı
tezkire ile bağlı Maden Genel Müdürlüğü’nün 12
Ekim 1926 tarihli mazbatası ve buna bağlı mukavelename ve şartname layihaları, Bakanlar
Kurulu’nun 17 Ekim 1926 tarihli toplantısında
mütalaa ve tetkik edilmiş ve mevzubahis maden
suyuna ait ihale muamelesinin Vekaletçe hazırlanan mukavele şartnamesinde onaylanıp kabul
olunmuştur. 17 Ekim 1926”
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Ek kararname ile sınırlar belirlendi
Bu kararnameye ek bir kararname daha birincisinin kabulünden tam iki ay sonra hazırlanarak
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in onayına
sunuldu. 15 Aralık 1926 tarihli kararname ile
şartnamenin maden suyunun işletilmesi için bir
şirket kurulmasına ilişkin bölümü değiştirilmişti.
Bir yıl içinde 50 bin lira sermayeli ve hakim
ortağının Kızılay Cemiyeti olduğu bir Türk Anonim Şirketi kurulmasından “sarf-ı nazar olunduğu” (vazgeçildiği) belirtilen kararnamede, maden
suyu kaynaklarının “12 Nisan 1321 tarih ve 608
numaralı kanunun Birinci Maddesi mucibince
Hükümetle müştereken işletilmesi kararlaştırılmış olduğundan” kararnameye ekli şartnameye
özel bir senet ilave edildiği belirtiliyordu. Bu ek
senedin çıkartılmasının esas nedeni daha önceki
mukavelede yazılı bulunan maden suyu sınırlarının düzeltilmesini kapsıyordu.
Sınırların belirlenmesinde, bakanlık adına
devir işlemlerini yerinde gerçekleştirmek için
gelen Ticaret Vekâleti Maden Heyet-i Fenniyesi
mühendislerinden Nermi Bey’in hazırladığı harita esas alınmış, Kızılay’a verilen 30 dönümlük
arazinin sınırları tespit edilmişti.

Kızılay’a
devredilen
maden suyu
şartnamesinde
değişikliği içeren
4484 sayılı
kararname, Reis-i
Cumhur Gazi
Mustafa Kemal
imzasının yanı
sıra dönemin
Başvekili İsmet
İnönü ve diğer
bakanların
imzasını
taşıyordu.

Kararnamede bu sınırlar, “Adı geçen suyun
Kızılay’a teslimi için gönderilen Ticaret Bakanlığı Maden Tetkik Heyeti mühendislerinden Nermi bey tarafından düzenlenen bölge haritasına
bakılarak güneyde bulunan Çaldere Tepesi’nin
kuzey yönünde 40 derecelik açıda bulunan hat
Batı sınırını meydana getirdiği ve bu hattın geçtiği demir köprüden itibaren Doğuda Çaldere Tepesi’yle taşköprü arasını birleştiren doğru yolun
ve demiryolunu kestiği noktaya kadar ve güney
doğudaki görüş noktasıyla Çaldere Tepesi arasını birleştiren doğru yol ile sınırlı ve 30 dönümden ibaret olduğunun anlaşılmasına binaen sözleşmede yazılmış sınırın o şekilde düzeltilmesi
Ticaret Bakanlığının 12/13 Aralık 1926 tarih ve
167/ 18613 numaralı teklifleri Bakanlar Kurulu’nun 15 Aralık 1926 tarihli oturumunda kabul
edilmiştir” cümleleriyle izah ediliyordu.

rarname, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzasının yanı sıra dönemin Başvekili İsmet İnönü
ve diğer bakanların imzasını taşıyordu. 4233 numaralı kararnameye ilave yapan kararnamenin
tam metni şöyleydi:
“17 Teşrinievvel 1926 tarih ve 4223 numaralı
kararnameye zeyldir:
Bir sene zarfında kendi makamına kaim ve sermayesi 50.000 lira olmak üzere teşkil-i ihtiyari Türk
Anonim Şirketi’ne devir ve ferağ edilmek kaydıyla
imtiyazı 17 Teşrinievvel 1926 tarihli kararname
mucibince 60 sene müddetle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne ihale edilmiş olan mekşuf Karahisar Maden
Suyu’nun cemiyet-i mezkurenin eşhas-ı hakimiyeden olmasına ve mezkur sermayenin vaz-ı esası bi’l
kabul istihdam edilecek müdürün cemiyetin inhası
üzerine Ticaret Vekaleti’nce tayini ve memurîn ve
müstahdemîn kadrosunun takviyesi hususunda ıtlak hasıl edilmesine binaen şirket teşkilinden sarf-ı
nazar olunarak 12 Nisan 1321 tarih ve 608 numaralı kanunun Birinci Maddesi mucibince Hükümet’le
müştereken işletilmesi takarrür etmiş olduğundan
bu cihetle mezkur kararnameye merbut şartnameye
bir bend-i mahsus olarak ilavesi ve mezkur suyun
cemiyet-i mezkure teslimi için i’zam kılınan Ticaret
Vekaleti Maadin Heyet-i Fenniyesi mühendislerinden Nermi Bey tarafından tanzim kılınan harita-i
mevkiiyyesine nazaran cenubda kaim Çaldere Tepesinin şimal istikametiyle 40 derecelik bir zaviye
teşkil eden hat garp hududunu teşkil eylediği ve bu
hattın geçtiği Demirköprü’den itibaren Şarkta Çaldere Tepesi’yle Taşköprü arasını vasl eden hatt-ı
müstakimin ve demiryolunu kat ettiği noktaya kadar ve şark-ı cenubda mezkur telakki noktasıyla
Çaldere Tepesi arasını vasl eden hatt-ı müstakim
ile mahdud ve otuz ceribten ibaret bulunduğu anlaşılmasına mebni mukavelenamede muharrer hududun da ol vecihle tashihi, Ticaret Vekaleti’nin 12/13
Kanunuevvel 1926 tarih ve 167/18613 numaralı
tezkiresiyle vuku bulan teklifi üzerine İcra Vekilleri
Heyeti’nin 15 Kanunuevvel 1926 tarihli içtimaında
tasvip ve kabul olunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Başvekaleti tarafından
hazırlanan ve Kızılay’a devredilen maden suyu
şartnamesinde değişikliği içeren 4484 sayılı ka110
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Reis-i Cumhur
Gazi Mustafa Kemal” 168
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15 Aralık 1926
tarihinde imzalanan
ve 17 Ekim 1926
tarihli kararnameye
ek madde koyan
kararname yine
Atatürk’ün imzasını
taşıyordu.
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Yıllar ilerledikçe,
tesislerde kullanılan
teknoloji de gelişti.
Artık maden suyu dolu
şişelerin konulduğu
sandıklar, elle
taşınmıyor, yürüyen
bantlar üzerinde
depoya ulaşıyor,
sadece istifleme işçiler
tarafından yapılıyordu.

Şartname, kararnameye uyumlu hale
getirildi

Reis-i Cumhur
Gazi Mustafa
Kemal, yokluk
yıllarının sıkıntısına
rağmen maden
suyu tesisleri için
ihtiyaç duyulan
malzemenin
ithaline izin
vermişti.

Kararname ile değiştirilen şartname maddesi, kararnamenin yayınlanışından 20 gün sonra,
yani 5 Ocak 1927 tarihinde Kızılay Genel Başkanı Dr. Refik Saydam, ki aynı zamanda Sıhhiye
ve İçtimaî Muavenet Vekili’ydi, ile Ticaret Vekili
arasında imza altına alınmıştı. Özel madde şöyleydi: “Anılan cemiyet (Kızılay) hükmi şahıslardan olduğu cihetle 50.000 lira sermayenin koyulması esası kabulle istihdam edilecek müdürün
cemiyetin ataması üzerine Ticaret Bakanlığı’nca
onaylanması hususunda iki tarafça anlaşmayla
Şirket teşkilinden vazgeçilerek, anılan suyun 12
Nisan 1925 tarihli ve 608 No.lu Kanun’un Birinci
Maddesi gereğince Hükümet’le müştereken işletilmesi kararlaştırılmış ve vaki olan yetki isteme
talebine cevaben gelen 26 Aralık 1926 tarihli ve
6/5805 No.lu tezkire ile gönderilmiş 15 Aralık
1926 tarihli kararname ile müsaade buyurulmuş
olmakla şerh verildi.”

Scherrer’in malzemeleri için kararname
çıkartıldı
“Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal” imzasını taşıyan 1933 tarihli bir başka kararname, su

kaynaklarının verimli çalıştırılması için gerekli
malzemenin ithaline izin veriyordu. Diğerleri gibi bu kararname de ıslak imzalı değildi ve
kararnamenin ilgili yerine el yazısıyla yazılmış
“Gazi M. Kemal” mührü basılmıştı. Bu kararnameyle, Sıhhiye ve İçtimaî Muavenet Vekili ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Refik Saydam’ın daveti
üzerine Afyon’a gelip maden suyu kaynağında
iyileştirme çalışmalarında bulunan Alman Profesör Scherrer’in ihtiyaç duyduğu malzemelerin
gümrükten girişinde sıkıntıyla karşılaşmadan
girmesi için gerekli talimat veriliyordu. Böylece
Kızılay’ın çalışmalarını yakında takip edip destekleyen Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal,
“Afyonkarahisar maden suyu menbaına yaptırılmakta olan fennî tesisat için lüzumu olup
Hilâliahmer Cemiyeti’nce Almanya’dan getirilmiş olan hususî tertibatlı 2000 Mark kıymetinde
bronz ve süzgeç gibi malzemenin kontenjana
bakmadan memlekete sokulmasına izin verilmesi”169 hükme bağlıyordu. Kararnamenin taşıdığı 13 Kasım 1933 tarihi, Afyon’da çalışmalarda
bulunan Alman ekibinin faaliyetlerinin tam da
ortasına rastlıyordu. Bu da gösteriyordu ki, çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulan malzemeler, hiç
vakit kaybetmeden anında gerekli yazılı talimatlar hazırlanarak temin ediliyordu. Kaldı ki konu
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İktisat Vekilliği tarafından 12 Kasım 1933 tarihli
tezkereyle Bakanlar Kurulu’nun 13 Kasım tarihli
toplantısına sunuluyor, aynı gün kararnamesi yazılarak Atatürk tarafından imzalanıyordu. Böylece başta Atatürk olmak üzere dönemin başbakanı ve bilhassa Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın
konuyla bizzat ilgilendikleri ortaya çıkıyordu.

ödemeLER Atatürk’ün imzasıyla yapıldı
“Karahisar Maden Suyu’nda inceleme ve
araştırmalar yapmak için Almanya’dan getirilen
maden suyu uzmanı Schönebeck a. d. Elbe’de
direktör Rossing’e kaleme aldığı rapor karşılığı
bin dolar ödeme yapılmıştı. Bu ödemenin nasıl
yapılacağı 14 Aralık 1935 tarihli ve “Reis-i Cumhur K. Atatürk” imzalı kararname ile karara bağlanmıştı. Buna göre “Rossing ile yapılan anlaşma
gereğince incelemelerine ait raporu Berlin Büyükelçiliğimiz’e verdikten sonra adı geçen elçilik
vasıtasıyla kendisine verilecek 1.000 dolar mukabili Rayşmark için döviz müsaadesi verilmesinin Kızılay Genel Merkez Başkanlığı tarafından”170 istenilmişti. Bu istek ise Maliye Bakanlığı
tarafından uygun görülerek, “bu paranın Alman

Kıliring B hesabıyla tediyesi” kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu uygun görmüş, Cumhurbaşkanı
Atatürk de onaylamıştı. Afyonkarahisar Maden
Suyu ile ilgili evraklar arasında ilk defa 3591 sayılı bu kararnamede, Soyadı Kanunu’nun kabul
edilmesi sonrasına rastladığı için Atatürk soyadı
kullanılmıştı.
Maden suyu ile ilgili bilimsel çalışmalar bir
süre daha devam etmiştir. Scherrer ile başlayan
süreç bir süre daha devam etmek zorundaydı.
Çünkü su kaynaklarının hoyratça kullanılması
sebebiyle kaybedilmesi gibi ciddi tehlikelerle
karşı karşıya kalınmıştı. 1936 yılında da Türkiye’ye gelip Afyonkarahisar Maden Suyu menbaında fenni incelemelerde bulunmak üzere
Almanya’dan Türkiye’ye gelen uzmanların yol
parası ve diğer zarurî masrafları karşılanıyordu.
Bu bağlamda 1936 yılında Türkiye’ye gelen su
uzmanının masrafları için 2.000 marklık ödeme
çıkartılmıştı.171 O dönem bu gibi ödemeler, Bakanlar Kurulu’nun kararı üzerine çıkartılan kararnameyi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün onaylamasıyla yapılabiliyordu.

Mustafa
Kemal Atatürk,
Kızılay ile ilgili
kararnamelerde
üç farklı imza
kullanmıştı.
Birincisi Osmanlıca
“mim kefli”
imzaydı. İkincisi
1928 Harf
Devrimi’nden
sonraki “Gazi M.
Kemal” imzasıydı.
Üçüncüsü
ise Soyadı
Kanunu’ndan
sonraki “K. Atatürk”
imzasıydı.
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Devir Şartnamesi Kızılay ile İktisat Vekaleti
Arasında İmzalandı
Dört bölümden oluşan devir şartnamesinin birinci bölümü “Kiracının Genel Vazifeleri”; ikinci
bölümü “İhale Müddeti, Müddetin Bitimi – Madenin Terki – İhalenin Feshi”; üçüncü bölüm
“Ahkâm-ı Maliye”; dördüncü bölüm ise “İmtiyazların Özel Şartları” başlığını taşıyordu.
Kızılay Cemiyeti ile İktisat Vekâleti arasında
imzalanan şartnamenin tam adı, “Karahisar-ı
Sahip Maden Suyu’nun Şartnamesi” başlığını taşıyordu. Dört bölümden oluşan şartnamenin birinci bölümü “Mültezimin Vezâifi-i Umûmiyesi /
Kiracının Genel Vazifeleri”; ikinci bölümü “İhale
Müddeti, Müddetin İnkizası (Bitimi) – Madenin
Terki – İhalenin Feshi”; üçüncü bölüm “Ahkâm-ı Maliye”; dördüncü bölüm ise “İmtiyazların
Şerâit-i Husûsiyesi / İmtiyazların Özel Şartları”
başlığını taşıyordu. Ayrıca Şartname’nin sonunda, ikinci bir kararname ile bir şirket kurulmasına gerek olmadığını belirten konunun detayını
belirleyen bir “madde-i mahsusa / özel madde”
yer alıyordu.

50 bin lira sermayeli şirket kurulacak

İkinci bölümde
ihale süresinin
sözleşmenin
yayınını takip eden
senenin Ocak ayının
başında, yani 1
Ocak 1927 tarihinde
başlamak üzere
60 sene olduğu
belirtiliyordu.

Şartnamenin konusu, Birinci Bölüm’ün Birinci Maddesi’nde, “17 Ekim 1926 tarihli kararname
ile belirli sınırları ile ihale olan Karahisar-ı Sahip
Maden Suyu imtiyazının anılan kararnameye
bağlı işbu şartname hükümlerine bağlıdır” şeklinde karara bağlanıyordu. Yine birinci bölüme
göre imtiyaz sahibi, Afyon il sınırları içinde bir
sorumlu müdür gösterecek, bundan İl Valisi ve
Ticaret Bakanlığı haberdar edilecekti. Ayrıca
bir sene zarfında Kızılay Cemiyeti tarafından
50 bin lira sermayeli, Karahisar-ı Sahip Maden
Suyu’nun işletilmesini gerçekleştirecek bir şirket
kurulacaktı. Ancak bu hüküm daha sonra çıkartılan bir kararname gereğince kaldırılıp, Kızılay’ın
hükmi şahsiyete sahip bir dernek olması sebebiyle maden suyu kaynağını Hükümetl’e birlikte
yürüteceği hükme bağlanıyordu.

İkinci maddede ise bu alanda bulunan binalar ile madenin muhafazasına ilişkin lazım gelen
şeylerin en iyi şekilde korunması gerektiği belirtiliyordu. Ayrıca kiracının “maddenin imali için
gerekli milli araziyi bedelsiz işgal ve sahiplerinin
mülkiyetinde bulunan araziyi usulüne uygun satın almakta, kiralamakta veya geçici olarak işgal
eylemekte” serbesttir. Bir başka ifadeyle Kızılay
Cemiyeti maden suyunun üretimi için devlete ait
olan araziyi bedel ödemeden işgal etmenin yanı
sıra özel şahıslara ait arazileri de ticaret kanunlarına uygun şekilde satın almaya, kiralamaya ya
da geçici olarak kullanmaya yetkili oluyordu. Kızılay’ın imzalayacağı kiralama ya da kiraya verme ile elektrik gibi sözleşmeleri, kurumun maden sahasına terk etmesi, ihalenin feshedilmesi
ya da ihale süresinin bitiminde Devletin kiracı
makamına geçmesiyle devam edecekti.

Devrin süresi, 60 yıl
İkinci bölümde ise ihale süresinin sözleşmenin yayınını takip eden senenin Ocak ayının başında, yani 1 Ocak 1927 tarihinde başlamak üzere 60 sene olduğu belirtiliyordu. Ancak ihalenin
bitiminden en az yirmibeş sene önce kiracının talebi ve Maden İdaresi’nin teklifi üzerine Bakanlık, ihalenin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında
bir karar verecek, uzatılmasına karar verirse de
durumu kiracıya tebliğ edecekti. Uzatılma tebliğ
edilmediği takdirde ise ihale bir önceki maddede
belirtilen sürenin bitiminde sona erecekti. [Hatırlanacağı üzere Karahisar Maden Suyu işletme
imtiyazı, 12 Nisan 1925 tarihli ve 608 Sayılı Maadin Nizamnamesi’nin Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanun uyarınca çıkartılan 17 Ekim 1926
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günlü Bakanlar Kurulu kararıyla 60 sene süreyle
Türkiye Kızılay Derneği’ne verilmişti. Bu süre, 4
Eylül 1971 gün ve 7/3109 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 39 yıl daha uzatılarak toplamda 99 yıla
çıkartılacak, böylece Karahisar Maden Suyu’nun
Kızılay’daki imtiyaz süresinin bitimi, 2026 yılına
uzatılmış olacaktı.172]
Bu arada kiracı gerçekleştireceği başlangıç
tesisatı masraflarını kaydetmek üzere bir özel
hesap açacaktı. Bunu hükme bağlayan 5 ve 6.
Madde, kiracı ile Hükümet arasındaki ekonomik
işlerin nasıl olacağını, yatırım harcamalarının
nasıl yapılacağını, gelir paylaşımının ne şekilde
gerçekleşeceğini ayrıntısıyla anlatıyordu.
İkinci bölümde yer alan 7. Madde’de ise imtiyazın geri dönmesinden sonra yüzeyde meydana
gelecek zararların düzenlenmesinde ve tamirinde üçüncü kişilere karşı hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek, buna bir istisna getiriliyordu:
“Şu kadar ki geriye dönüşten itibaren beş sene
zarfında Hükümet anılan zararların tazminini
eski kiracıdan dava edebilir.”

Karşılıksız devredilecek malzemeler
Sekizinci Madde ise Maden Nizamnamesi’nin 82. Maddesi gereğince sözleşme bitiminde karşılıksız olarak Hükümete teslim edilecek
“arazi, bina, inşaat, makine, alet ve edevatı” şu
şekilde açıklıyordu:

ise imtiyazın feshine Bakanlıkça karar verilir. Bu
karar kiracıya tebliğ olunur. Tebliğden itibaren
iki ay zarfında Şura-yı Devlet’e (Danıştay’a) müracaat edilir. Müracaat vukuunda kararın uygulanması ertelenir” hükmünü içeriyordu.
Üçüncü bölüm olan Mali Hükümler kısmında ise vergi oranları, hükümetin alacağı, bunlardan yapılacak kesintiler gibi konular açıklanır.
Ayrıca kiracı, Hükümet’i temsilen görev yapan
maden mühendisinin lüzum görmesi üzerine gerek maden suyuna gerekse satışına ait bilcümle
belge ve kayıtları ibraz etmek mecburiyetindedir. Bunun yanı sıra kiracının ödeme yapacağı
hesaplar Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek
maden mühendisleri ile Maliye Bakanlığı’nca tayin olunacak iki maliye müfettişinden oluşan bir
komisyon tarafından tetkik edilecektir. Kiracının
Şartnamenin 12. Maddesi gereğince ödeyeceği
bedeller Maliye Bakanlığı’na ait olacaktır.

Sağlık Bakanlığı
şişenin üzerine
tahlil raporu, fiyat
ve suyun isminin
yazımını zorunlu
kılıyordu.

Şişenin üzerinde fiyat ve tahlil raporu
olacak
Dördüncü bölümde ise maden suyunun kapları üzerine suyun ismi, Sağlık Bakanlığı tahlil
raporunun sureti ve suyun fiyatını gösteren bir
etiket yapıştırılması mecburiyeti getiriliyordu.

“1- Kiracının madeni işletmek için satın aldığı
arazi,
2- Bina ve diğer sabit inşaatlar,
3- Maden Nizamnamesi’nin Altıncı Maddesi
gereğince demirbaş kabul edilen hayvanlar, maden ihracı, nakil ve temizlik için kullanılmış bütün alet, edevat ve bir senelik levazımat,
4- Maden müstahzaratının satışa çıkarılmazdan evvel tabi tutulduğu sanayi ve ticari çalışmalarda kullanılan bütün tesisat ve levazım.”

“Feshe, Bakanlık karar verir”
Madde 9, 10 ve 11 maddeler, imtiyazın sona
ermesi ya da terki konularını ayrıntılarıyla hükme bağlarken, “Kiracı belirli bir müddet içinde
üzerine düşen sorumlulukların gereğini yerine
getirmez ya da öne sürdüğü özür kabul görmez
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Türkiye Hilâl-i Ahmer
Mecmuası’nın 15
Şubat 1927 tarihinden
itibaren arka kapağında
yer alan ilan. Bu,
Cumhuriyet devrinde
yayınlanan ilk ilan
oluyordu. Ancak bu
ilanda Karahisar’ın
yanısıra Alaşehir
Maden Suyu’nun
da ilanının olması
önemlidir. Çünkü
işletmenin Kızılay’a ait
olduğunu gösterir.
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Karahisar Maden
Suyu’nun devir süresi,
1971 tarihli kararname
ile 99 yıla çıkartıldı.
Böylece maden suyu
2026 yılına kadar
Kızılay tarafından
işletilebilecekti.

Buna göre bu bilgilerin olmadığı kaplar içindeki
maden suları her nerede bulunursa bulunsun el
konulacak ve imha edilecek, bundan dolayı da
imtiyaz sahibinin imtiyaz talebi kabul olunmayacaktı.

Yol yapımı şart koşuluyor
Bu bölümün en önemli maddesi 24. Maddeydi. Çünkü bu maddeyle imtiyaz sahibinin maden
suyundan sıhhî ve fennî şartlar dairesinde istifade etmesi şart koşuluyor, bu amaçla da Sağlık ve
Ticaret Bakanlıkları tarafından ortaklaşa gerekli
olduğu takdir ve tespit edilecek tesisat, inşaat ve
maden suyu imal ve çıkarma ve toplama ile suların şimendüfer veya muntazam şoseye araba ve
otomobil ile her mevsimde nakli için salih (düzgün) bir yol inşasına 50.000 liralık bir sermaye
tahsisine mecbur olduğunun altı çiziliyordu.
Şartnamenin 25. Maddesinde ise bu şartnamenin ilgili hükümlerinin tatbiki dolayısıyla Maden İdaresi ile kiracı arasında meydana gelecek
ihtilafın Şura-yı Devlet (Danıştay) tarafından çözümlenip neticelendirilecekti. Ancak başlangıçta
üç üyeden oluşan bir komisyon tarafından incelemeler yapılacaktı. Bu üyelerden biri Ticaret

Bakanlığı’nca maden mühendisleri arasından
seçilirken, ikinci üye kiracı tarafından tayin olunacak, üçüncü üye de bu iki aza tarafından belirlenecekti. Eğer üçüncü üye bu şekilde belirlenemezse Sağlık Bakanlığı bu üyeyi atayacaktı.
25 maddeden oluşan Şartname Hilâl-i Ahmer
Merkez-i Umûmisi Reisi Dr. Refik (Saydam) ile
Ticaret Vekili Mustafa Rahmi (Köken) arasında
10 Kasım 1926 tarihinde imza altına alınmıştı 5
Ocak 1927 tarihinde ise bu şartnameye bir “madde-i mahsusa” ilave edilmişti.

Şartnamede ilk değişiklik 1971’de
Kızılay ile Hükümet arasında imza edilen
Şartname’nin 5 ve 12. Maddeleri yıllar sonra
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın 3 Ağustos 1971 tarihli yazısı ve Danıştay Üçüncü Dairesi ve Genel Kurulu’nun kararı üzerine Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanan bir
kararname ile değiştirildi.173 5. Madde değişikliği
kiracı ile hükümet arasındaki hesabın ayrıntılarını düzenlerken, 12. madde ile de imtiyaz sahibinin vereceği resim ve kararlaştırılan hususlardan
başka hükümete ödeyeceği kâr hissesi yüzde bir
olarak değiştiriliyordu.174
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Devirden Sonraki İlk Rapor:
“Menba, Alelade Bir Köy Evi İçinde”
9-10 Ekim 1926 tarihlerini taşıyan “Afyonkarahisar Maden Suyu ve Gazlıgöl Kaplıcası
Tetkikatı” başlıklı rapor Birinci Kıta Hilâl-i Ahmer Müfettişi tarafından hazırlanmıştı.

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, devir işlemi gerçekleşir gerçekleşmez, Karahisar Maden
Suyu tesislerine ‘Birinci Kıta Hilâl-i Ahmer Müfettişi’ göndererek, muhasebe departmanı için
bir rapor hazırlamasını istemişti. 9-10 Ekim 1926
tarihlerini taşıyan “Afyonkarahisar Maden Suyu
ve Gazlıgöl Kaplıcası Tetkikatı” başlıklı raporda
maden suyunun bulunduğu yer ile ilgili coğrafi
bilgiler verildikten sonra şunlara yer verilir:

Afyon’da Hilâl-i Ahmer sevinci
“Cemiyetin bu maden suyu imtiyazına sahip
olması herkesi memnun etmektedir” bilgisini aktaran Hilâl-i Ahmer Müfettişi, “Burada tesisine
lüzum görülen bina ile menbaın tamiri; amele

“Yevmiye de hammadde de ucuz”
“Bu menbada yaptığım tetkikat şudur:
Menba alelade eski bir köy evi içindedir. Bu
eski binanın içinde iki kaynak mevcut olup biri
Karahisar Maden Suyu, diğeri şişeleri yıkamaya
yarayan kükürtlü ve içilmeyen bir sudur. Maden
suyunun aktığı kaynak etrafında aynı özellikleri
taşıyan sızıntılar müşahede edildi. Bu sızıntılara
rağmen kaynaktan akan maden suyu yarım kiloluk iki şişeyi bir dakikada doldurmakta ve bu
hesaba göre 24 saatte 2880 şişe doldurulabilmektedir.
Bu civar halkı –hasat zamanı istisna olmak
üzere- geri kalan günlerde işsiz ve güçsüzdür.
Yevmiye ücreti genellikle bu havalide 50 kuruşu geçmez. Burada asri tesisat vücuda getirilerek
demiryolu hattından ufak bir makasla menbaya
kadar gelinecek olursa masraf sınırlandırılmış
olacağı gibi esasen menbaın etrafındaki sızıntıları menba ile birleştirmek ve mazbut bir bina
ile istihdam edilecek olan birkaç amele için aynı
bina dâhilinde yatmaya tahsis edilecek oda ile
maksat hâsıl olacaktır. Bu hesapla 24 saatte 3000
şişenin doldurulacağı muhakkaktır.”175
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İşte, 9-10 Ekim tarihli
raporun Osmanlıca
metni.
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ücretinin azlığı ve hammaddelerinin bu civarda
mebzulen bulunması, nakliye vasıtalarının bilhassa ipek hattı üzerinde olması dolayısıyla çok
ucuz temin edilebilir.”

Kimyager Nazmi Asaf

Senede en azından 30-40 bin lira temin edecek olan böyle bir menbadan elde edilen gelirin
yarısının ilk sene yatırımına ayrılarak işe başlanabileceğinin belirtildiği raporda, “Bu havalide
şişe imaline salih yerlerin ve malzemelerin mevcut olup olmadığı hakkında tetkikatta bulunmaktayım. Afyonkarahisar Hilâl-i Ahmer Merkezi
vasıtasıyla kum mevcut olan mahallerin teşebbüsü için vilayet makamına müracaat edilmiştir.
Anılan mahalle teşebbüs edildikten sonra kumların tahlil ve şişe imaline salih olup olmadığının
ortaya çıkacağı doğaldır”176 ifadelerine yer veriliyordu. Afyon Valisi, şişe imalinin şehirde mümkün olup olmadığını ortaya çıkartacak tahlillerin
kimyager Nazmi Asaf Bey tarafından yapılmasını istemiş ve gerekli yazışmaları yapmıştı.177

İkinci ziyaret ve birinci rapora ek
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Müfettişi, bölgeye
ikinci bir ziyaret daha yaparak, ilk raporuna yeni
ilavelerde bulunur. Bu amaçla, 4 Aralık 1926 gecesi Afyon’a gelen müfettiş, ulaşır ulaşmaz, Hilâl-i
Ahmer Merkezi başkan ve ikinci başkanıyla ile-

tişime geçmişti. Maden Suyu menbaındaki ilk
incelemelerini ise ertesi gün, yani 5 Aralık 1926
tarihinde yapmıştı.178 Genel Merkez’e gönderdiği
ikinci rapor ise 13 Aralık 1926 tarihini taşıyordu.

“Kaplıcayı da alalım”
Hilâl-i Ahmer Müfettişi, kaplıcaların da maden suyu gibi büyük alaka çekeceğini, özellikle
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Akşehir ve
Konya gibi mühim merkezden insanları celbedeceğini düşünüyor ve “Bu iki menbaın birbirine olan mesafesi, 1-2 kilometreyi geçmez. Bütün
vesaitsizliğe rağmen kaplıcanın gördüğü rağbet,
şayan-ı dikkat bir hakikat temin etmekle beraber
buraya gelenlerin sarf ettikleri maden suyu da
mühim bir yekün tutmaktadır” diye yazıyordu.
İdare Muhasebesi’nden elde ettiği bilgiler
doğrultusunda maden suyu ile kaplıcanın kiralanması için 2500 lira cüzi bir para istendiğini,
imtiyaz müddetinin 60 sene olarak kabul edileceğini belirten Hilâl-i Ahmer Müfettişi, şu önemli
bilgileri veriyordu:

Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Müfettişi,
bölgeye ikinci
bir ziyaret daha
yaparak, ilk
raporuna yeni
ilavelerde bulunur.
Genel Merkez’e
gönderdiği ikinci
rapor ise 13 Aralık
1926 tarihini
taşıyordu.
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“Maden suyunu Binbaşı Mukbil Bey’in
kardeşi işletiyor”
“Maden Suyu şu anda İstanbul Mebusu Rıza
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Bey’in kardeşi emekli Binbaşı Mukbil Bey’in kirası altında olup bir sene sonra süresi bitecektir.
Bununla birlikte Mukbil Bey’in anılan maden suyundan istifade edemediği anlaşılmakta ve hatta
zarar ettiği de -sermayesizlikten ve maden suyundan fennî şartlar dâhilinde istifade edemediğinden- Özel Muhasebe Müdürü’nün ifadesinden
anlaşılmaktadır. Halk sağlığıyla alakadar olan bu
meselenin halli müşkil değildir.”179
Ardından raporunda bölgedeki Kızılkilise
Kaplıcası, Gecek Kaplıcası, Ömer Kaplıcası, Hüdai Kaplıcası hakkında bilgi veren Hilâl-i Ahmer
Müfettişi, şöyle devam ediyordu:
“Gazlıgöl Hamamı veya Kaplıcası’nın bulunduğu mahal kışın bu havalideki şiddetine rağmen
oldukça mutedil imiş. Sebebi de kuzey ve kuzey
batısında İhsaniye Tepesi’nin şimal rüzgârlarına
mani olmasıdır.
Önceki raporda belirttiğim gibi buraya Özel
Muhasebe’nin yaptıracağı proje ile tesisler yapılırsa Gazlıgöl Hamamı’ndan kışın dahi istifade
edileceği tabiîdir. Çünkü hamam mevkii istasyona iki dakika mesafede ve otel, gazino ve müştemilatı da hemen istasyon yanında olacağından
ve işbu otelde hamam suları dahi ayrıca banyolarında bulundurulacağından kış mevsiminde de
rağbet olacağı anlaşılıyor.”180

1900’lerin başındaki
Afyonu gösteren bu
fotoğrafta şu Osmanlıca
ibare yer alıyor:
“Karahisar-ı Sahib
şehrinin manzara-i
umumisi”
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Hilâl-i Ahmer ve Diğer Maden Suları
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin maden suyu işletmeciliğiyle ilgilendiğini duyan bazı müteşebbis
kişiler, işlettikleri maden sularını Hilâl-i Ahmer’e teklif etmeye başladılar. Bunlardan biri
de Bursa Keşiş Dağı (Uludağ) Maden Suyu işleticisiydi.
Uludağ Maden Suyu da Hilâl-i Ahmer’e teklif
ediliyor

Keşişdağı Maden Suyu
şişesi etiketi

“İstatistiklere göre
Avrupa’nın en zengin
Salib-i Ahmeri (kızıl
haçı), Sırp Salib-i
Ahmer Cemiyeti’dir.
Sırp Salib-i Ahmer
Cemiyeti’nin bu
serveti kendi namına
bir takım maden
suları işletmekte
olduğundan
dolayıdır.”

Uludağ Maden Suyu
işleticisinin, Kızılay
yönetimine ortak
işletmecilik teklif
ettiği 12 Ağustos
1923 tarihli yazısı
(yanda).

Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adını alan kurumun gazetelerde yayınlanan haberler üzerine
maden sularıyla ilgilendiği duyulunca bazı müteşebbis kişiler, işlettikleri maden sularını Hilâl-i
Ahmer’e teklif etmeye başladılar. Bunlarda biri de
Bursa Keşiş Dağı (Uludağ) Maden Suyu işleticisiydi. İşletici, Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığı’na yazdığı 12 Ağustos 1923 tarihli dilekçesinde, Cemiyet’in belirli süre ve kira bedeli karşılığı
bazı maden sularını işletmek arzusunda olduğunu
haberlerden öğrendiğini, bu nedenle Cemiyet’e
imtiyaz sahibi olduğu Keşiş Dağı Maden Suyu’nu
beraber işletmeyi teklif ettiğini belirtiyordu.

Dünyanın en zengin Kızılhaçı,
maden suyu işletiyor

de müştereken işletmek arzusundayım” diyordu.

“Bizzat gelip bilgi arz ederim”
Yabancı maden sularını gümrük vergileri sebebiyle ithal etmenin çok zor olacağını ifade eden
İşletici, “Memleketimizde zaten faaliyet halinde
bir-iki maden suyundan başka maden suyu bulunmadığından işbu teklifimin kabul olacağını ümit
etmekteyim. Bilumum işletmeye ait gerekli olan
şeyleri inşa edip tamamladığını ve dört aydan beri
kendi namına işletmekte olduğunu” kaydeden işletici, maden suyunun resmî kimyevî tahlillerini
havi bir etiketi de dilekçenin ekinde sunduğunu
yazıyordu. Dilekçe, teklifin Hilâl-i Ahmerce kabul
görmesi halinde bizzat gelip şişeler, sevkiyat, ambalaj vesaire için malumat vereceği ve bu bağlamda gerekli muameleye girişmek için Cemiyet’in
bildirimini beklediğini ifadesiyle son buluyordu.

“İstatistiklere göre Avrupa’nın en zengin Salib-i
Ahmeri (kızıl haçı), Sırp Salib-i Ahmer Cemiyeti’dir. Sırp Salib-i Ahmer Cemiyeti’nin bu serveti
kendi namına bir takım maden suları işletmekte
olduğundan dolayıdır. Binaenaleyh Hilâl-i Ahmerimizin kendi namına maden suları işletmek hakkındaki kararı doğru olup bundan ciddi istifadeler
edileceği şüphesizdir”181 bilgisinin yer aldığı dilekçede, Cemiyet’in işletmek istediği maden sularının
mesafe itibariyle uzakta bulunduğu, sahiplerine
ücret vermek ve kaynak üzerinde yeni binalar inşa
etmek mecburiyetinde olduğuna dikkat çekiliyordu. Keşiş Dağı işleticisi, bu nedenlerden dolayı
kendi maden suyunun emsallerinden üstün olduğunu, 60 sene süreyle kendisine ihale edildiğini,
halen de kendisi tarafından işletildiğine işaret ederek, “Bursa’nın Keşişdağı Maden Suyu’nu Cemiyet namına ve en ziyade istifade edilebilecek şekil120
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KIZILAY, ÇİTLİ SUYUNU DA ALMAK İSTEDİ
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Çitli Maden Suyu ile ilgilenmişti. Ancak Hüdavendigar (Bursa)
Vilayeti ile Ertuğrul Vilayeti arasında mülkiyet anlaşmazlığı bulunuyordu.
Çitli’nin mülkiyeti kime ait?

Şubeler satışı artırmak için çalışıyor

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Çitli Maden Suyu
ile ilgilenmiş, o zamanki adı Ertuğrul Vilayeti
olan Bilecik Valiliği’ne müracaat ederek, talip
olduğunu bildirmişti. Ertuğrul Valisi’nin gönderdiği 28 Haziran 1924 tarihli yazı, sorunun esas
kaynağının, Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti ile
Ertuğrul Vilayeti arasındaki mülkiyeti hakkındaki anlaşmazlık olduğunu ortaya koyuyordu.
Ertuğrul Valisi, Çitli Maden Suyu’nun sahibinin
hangi il olduğu konusunda en son kararı Dâhiliye Vekâleti’nin vereceğini, bu karar verilinceye
kadar da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Çitli Maden
Suyu’nun ihalesiyle ilgili müracaatına olumlu cevap veremeyeceklerini bildiriyordu.182

Diğer taraftan Hilâl-i Ahmer’in Dördüncü
Mıntıka Müfettişi, Karahisar Suyu’nun kendi
bölgesinde satışını artırmak için çalışmalar yürütüyordu. Anılan müfettişin Genel Merkez’e
gönderdiği yazıdan anlaşıldığına göre Hilâl-i Ahmer Yönetimi, suyun yönetimini deruhte ettiği
(üstlendiği) andan itibaren tüm şubelerine satışın arttırılması için gerekli çalışmaları yapmaları
talimatı vermişti. Dördüncü Mıntıka Müfettişi
de “mıntıkası dâhilindeki yerlerde biraz maden
suyu sarfiyatı ile alakadar olduğunu, meslektaşlarıyla tüketimi artırmak için görüştüğünü, sarfiyatın henüz talep edilen dereceye ulaşmadığını,
6 ay evvel gönderilen iki sandık şişeden ancak

Çitli Maden Suyu şişesi
ve üzerindeki etiketi.

Hilâl-i Ahmer’in
Dördüncü Mıntıka
Müfettişi’nin mektubuna
göre Hilâl-i Ahmer
Yönetimi, suyun
yönetimini deruhte
ettiği (üstlendiği) andan
itibaren tüm şubelerine
satışın arttırılması
için gerekli çalışmaları
yapmaları talimatı
vermişti.
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25 şişe sarf olunduğunu, aslında bu kaza için bu
miktarın hiç mesabesinde bulunduğunu, tüketimi artırmaya yönelik sebepleri temin etmeye çalıştığını, bir sonuç elde ederse bildireceğini, ancak satışın arttırılmasında esas Genel Merkez’in
alacağı tedbirlerin etkin olacağını yazıyordu.183

“Çitli ihale ediliyor, katılacak mısınız?”
Geleceğin İstanbul
Belediye Reisi olacak
olan Dr. Emin Bey, Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin
Bursa başkanlığı
görevini yürütüyordu.

Hilâl-i Ahmer Bursa Merkezi Reisi, Genel
Merkez’e gönderdiği bir telgrafla Çitli Maden
Suyu’nun ihale edilmek üzere olduğunu, kat’i
ihalenin de 21 Şubat 1924 tarihinde yapılacağını, eğer Genel Merkez bu suyun işletilmesiyle
ilgileniyorsa bir an önce gereğinin icrasını bildiriyordu. Bursa’dan gelen bu bilgi, anında gereği
için Edhem Pertev Bey’e yollanıyordu.184

Pertev Bey olumlu görüş bildiriyor
Ethem Pertev Bey ise Hilâl-i Ahmer yönetimine
verdiği 19 Şubat 1924 tarihli değerlendirmesinde
şunları söylüyordu: “Çitli Maden Suyu Türkiye
dâhilinde çıkan maden sularının en mükemmeli
olup Hilâl-i Ahmerce işletildiği takdirde büyük istifade edileceği düşünülmektedir. Ancak bu suyun
bulunduğu mahaldeki bina Yunanlılar tarafından
yakıldığından ilk iş olarak suyun mevcut genel du-

rumunun, ihale şartları ve hududunun tayini gibi
hususların tebliği iktiza eder mütalaasındayım.”185
Pertev Bey’in bu değerlendirmesi, gereği için
Fen Komisyonu’na havale edilmişti.

“Çitli için muhatap, Dâhiliye Vekâleti”
O sıralarda henüz İstanbul’da bulunan Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi’ne Bursa Şubesinden gönderilen 14 Şubat 1924 tarihli bir yazıda Bursa Başkanı Emin Bey, Çitli Maden Suyu
hakkında Edhem Pertev’in gönderdiği mektubu
aldığını vurguluyordu. Edhem Pertev, Bursa Şubesi’nin bu yöndeki talebini tetkik etmekle görevlendirilmişti. Pertev, Çitli maden suyu için ne
gibi şartlar alınması gerektiğini, sözleşme imzalanmak için hangi makamın muhatap alınacağını
soruyordu. Bunun üzerine Bursa Şube Başkanı,
Çitli suyunun İtalyan mühendis Baci tarafından
mükemmel surette tamir edildiğini, eski şifa verici özelliklerini kazandığını belirterek, “Bursa Özel İdaresi tarafından 15 sene müddetle ve
600 lira kira bedeliyle Doktor Nazmi Bey’e ihale
edilmek üzere iken Bursa veya Bilecik’e aidiyeti
henüz tespit edilemediğinden bahisle Dâhiliye
Vekâleti’nce ihalesinin tehir edildiğini” ifade ediyor ve bu durum karşısında ihale işini Dâhiliye
Vekâleti ile halletmenin uygun olacağını kayde-

Çitli Maden Suyu
hakkında Dr. Emin
Bey ile Eczacı Pertev
Bey arasındaki
yazışmalardan örnekler
(yanda).
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diyordu. Şube Başkanı Op. Dr. Emin Bey, menba
üzerinde önceki binalar yıkılmış olduğundan tesisat namına bir şey olmadığının altını çiziyordu.186

Kızılay, ihaleye katılacağını bildiriyor
Genel Merkez, bu bilgi üzerine Dâhiliye Vekâleti’ne ve Bursa Başkanı Op. Dr. Emin Bey’e telgraf çekerek, Hilâl-i Ahmer’in bu su ile alakadar
olduğunu, bu nedenle ihalenin bir hafta süreyle
ertelenmesinin sağlanmasını rica etti.187
Çekilen telgraf tek cümleydi: “Cemiyet, Çitli
Maden Suyu’yla alakadardır. İhalenin bir hafta
müddetle tehiri esbabının temini rica olunur.
Hilâl-i Ahmer Reisi namına Dr. Hikmet”188
Genel Merkez’den 21 Nisan 1924 tarihinde
telgrafla gelen talimat üzerine Bursa Şubesi, Bilecik Valiliği’ne müracaatla Çitli Maden Suyu ihalesine katılacağını bildirdi.189

olunan kati ihale müddetinden bir gün evvel işbu
müzayedeye iştirak edildiği halde bir emr-i vaki
ihdas olunarak Mollazade Sırrı Bey’in üzerinde
kalan Karahisar Maden Suyu ihalesi kanunen
de uygun olamayacağından kanaatimize göre bu
akit geçerli değildir.”
Liva Meclisi’nce kati ihale tarihinin Mart’ın kaçıncı günü olduğunun bildirilmesini de şüpheli bulan Edhem Pertev, görüşünü şu veciz cümleyle ifade eder: “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bir müteahhit
ile teşrik-i mesai etmesini de uygun bulamam.”190
Bu hükmün ardından ise Karahisar Maden
Suyu ihalesinin kaybedilmesinde yaşanan “ihmalkârlıkların” Çitli Maden Suyu’nda da yaşanmaması için “icap eden muameleye bir an evvel
teşebbüs edilmesini bilhassa tavsiye” ediyordu.

Ünlü Eczacı Edhem Pertev’den uyarı:
“Hilâl-i Ahmer, Karahisar’ın 1923 ihalesini
niye kaybetti? Aynı hatalara Çitli’de
düşülmesin”
Edhem Pertev, hem kremleri, hem kozmetik ürünleri, hem ilaçları ile sektörde kendisine
önemli bir yer edinmiş, gerek Osmanlı gerekse
Cumhuriyet döneminde adından oldukça başarıyla söz ettirmişti. Edhem Pertev, Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin maden suyu ile ilgili çalışmalarını takip ederek rahatsız olduğu konuları Kızılay
Yönetimi’ne 4 Mayıs 1923 tarihli bir mektupla
iletiyordu. Karahisar Maden Suyu’nu kiralayan
Mollazade Sırrı Bey’in bu suyu Hilâl-i Ahmer ile
ortaklaşa idare etmek için yaptığı teklif hakkında
görüşlerini ileten Edhem Pertev, ihalenin Hilâl-i
Ahmer tarafından kaybedilmesi üzerine bazı soruları sormaktan kendini alamıyordu. Bu sorular
şu şekildeydi:
“1- Genel Merkezce kabul ve takdir olunan
karar gereğince işbu müzayedeye Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti iştirak etmiş mi? İştirak etmiş ise hangi
sebeplerden dolayı el çekilmiş?
2- Karahisar Mutasarrıflığı’nca kati ihale icra
edilmiş ve Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin arzusunun
gerçekleşmemesinin sebebi acaba bu müzayedeye vakt ve zamanıyla iştirak edememesinden
midir? Halbuki gazetelerde Liva Meclisi’nce ilan
123

Ünlü Eczacı Pertev
Bey, maden suyu
hakkında Hilâl-i Ahmer’e
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Bursa Şube Başkanı Elmaçayırı’nı öneriyor

Şube Başkanı
Emin Bey, “İnegöl
civarında Cerrah
nahiyesine bağlı
Elmaçayırı adlı
mevkide Çitli
Suyu’na üstün
bir maden suyu”
buldu. Durumu 23
Nisan 1924 tarihli
mektupla Genel
Merkeze bildirdi.

Bursa Şubesi, Hilâl-i Ahmer’e hiçbir mükellefiyet getirmeyecek yeni bir kaynak buldu. Şube
Başkanı Emin Bey’in bizzat araştırması neticesinde “İnegöl civarında Cerrah nahiyesine bağlı
Elmaçayırı adlı mevkide Çitli Suyu’na üstün bir
maden suyu” bulundu. Hatta bu suya kimse mutasarrıf olmadığı için Şube Başkanı kendi adına
imtiyaz talep etmeyi bile düşündü. Nihayetinde
fikrini değiştirerek, Çitli’den feragatla bu suya
talip olunmasını Genel Merkez’e önerdi. Çünkü
yeni suya sahip olmak için Maden Araştırma Nizamnamesi’ne göre hiçbir ücret ödemeye gerek
yoktu. Şube Başkanı 23 Nisan 1924 tarihli mektupla haberdar ettiği Genel Merkez’den talimat
beklediğini bildiriyordu.191

Genel Merkez, bu bilgiyi de çok güvendiği
Edhem Pertev’e gereğini yapmak üzere havale
etti. Aslında mevcut Nizamname’nin şartlarına
uygun olan suyu işletmeyi Bursa Şubesi kabul
etmişti, ancak yine de durumu Genel Merkez’e
arz etmeyi uygun görmüştü. Pertev Bey’in 7 Mayıs 1924 tarihli görüşü ise bir cümleydi ve “Gerek
doktorlarımızın ve gerek halkımızın senelerden
beri tecrübeleriyle şöhret kazanmış olan Çitli
Maden Suyu varken, Bursa Hilâl-i Ahmer Reisi
Doktor Emin Beyin keşf etmiş olduğu ve tavsiyede bulunduğu suya kanaatime göre ihtiyaç yoktur zannederim”192 diyordu.

Elmaçayırı’na tahlil talebi
Bursa Şubesi’nin verdiği bilgi üzerine Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti, İnegöl’ün Elmaçayırı mevkiindeki maden suyunu ilgi alanına dahil etmişti.
Elmaçayır Suyu’ndan 15-20 şişe numune alınarak Bursa Sağlık Müdürlüğü’ne ve Bilecik’e gönderilmişti.193 16 Haziran 1924 tarihinde Bursa
Valiliği’ne gönderdiği bir yazıyla su hakkında
kimyasal tetkik yapılmasını talep ediyordu. Ancak Bursa Valiliği Sağlık ve Sosyal Müdürlüğü
de verdiği 12 Temmuz 1924 tarihli cevapta, su
mahallinin Bilecik Vilayeti’ne bağlı olan İnegöl
kaza merkezinden bir-iki saat daha ötede bulunduğunu, zarurî masrafları ile yevmiyesi Cemiyet
tarafından verildiği takdirde numuneleri bizzat
almak üzere Bursa Hastanesi bakteriyoloğunun
menbaa kadar gönderilmesinin mümkün olduğunu, tahlillerin Bursa’da yapılamayacağından
numuneleri buzlu sandıklar içinde acilen kendilerine gönderebileceklerini kaydediyordu. Bursa
Valiliğinden gelen yazı, Edhem Pertev ile Fen
Komisyonu’na havale ediliyordu.194
Nihayet bu amaçla Doktor İbrahim Edhem
Bey Elmaçayırı civarında çıkan maden suyuna
numune almak üzere görevlendirildi. 30 Ağustos 1924 Cumartesi günü Elmaçayırı Köyü’ne bir
kilometre uzaklıkta olan maden suyu kaynağına
varan Doktor İbrahim Edhem Bey su ile ilgili gerekli inceleme ve tetkikleri yapmıştı. Raporunda,
kaynaktan günde 5-6 bin şişe maden suyu doldurulabileceğini görmüş ve adeta büyük bir servetin boşa aktığını belirten Edhem, Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin bu maden suyu ile ilgilenmesini
şiddetle tavsiye etmişti.195
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İki ayyıldız arasında
“Kisarna Maden Suyu”
yazısı, üstte ise “Mide
ve kum hastalıklarının
yegane müessir ve tıbbi
ilacı. Trabzon” ifadesi
bulunuyordu.

Karahisar alınırken Kisarna da alınmıştı
Ticaret Vekâleti’ne yazılan 28 Ağustos 1926
tarihli bir yazı Kızılay’ın kanun değişikliğinden
sonra sadece Karahisar Maden Suyu’nu değil
Kisarna Maden Suyu’nun işletmesini de devir
alacağını gösteriyor. Bu belgede aynen şunlar yazılıydı: “10 Haziran 1926 tarihli “Sıcak ve Soğuk
Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı
Hakkında Kanununa” göre “Karahisar” ve “Kisarna” maden sularının imtiyazının 1 Nisan 1924
tarihli kanunun 1. maddesi gereğince şahsiyet-i
külliyeyi haiz olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
itası (verilmesi) hakkında gerekli işlemin yapılmasına Vekâletiniz emir ve izinlerinin istirham
buyrulmasıyla hürmetlerimi teyit ederim.”197

Sarıkız’ı İzmir Hilâl-i Ahmeri işletiyordu
28 Ocak 1926 tarihli bir belge bize gösteriyor
ki, Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti sadece genel
merkez olarak değil, şubeler eliyle de maden
suyu işletmeye başlamıştı. Bu çerçevede İzmir
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Alaşehir’deki Sarıkız
Maden Suyu’nun işletme imtiyazını almış ve
satışlara başlamıştı. Ancak bu kez de piyasadaki diğer maden sularıyla özellikle henüz geçiş
işlemi tamamlanmayan Afyon Maden Suyu ile
Kisarna Maden suyu’na karşı rekabet edebilmesi
için fiyatı kırmak lazım geliyordu. Hilâl-i Ahmer
İstanbul Merkez Heyeti, ana pazarın bulunduğu
İstanbul’da satışları artırmak için yapılması gerekenleri Genel Merkez’e bildiriyordu. Buna göre
Kisarna gibi maden sularıyla rekabet etmek için
şişelerin ağızlarına mantar ya da mantar üzerine kalaydan hıraf konulmalıydı. Bunun yanı
sıra muhteviyatı bozulmuş olanlar geri alınmalı; fiyatlandırmada büyük şişeler için 20 kuruş,
küçük şişeler için 12 kuruş esas alınmalıydı. En
önemli öneri ise kuvvetli reklam yapılmasıydı.
Eğer bunlar yapılırsa muvaffakıyetin elde edileceği yapılan tetkiklerden anlaşılmıştı.196

Bu belge de ortaya koyuyor ki, aslında 1926
yılında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne iki maden suyunun geçişi birlikte yapılacaktı. Muhtemelen,
Bakanlık yetkilileri öncelikle Karahisar Maden
Suyu’nun verilmesini, burada başarılı olunup
olunmayacağının görülmesini istemişlerdi. Bu
nedenle de daha uzak mesafede olan Trabzon’da
bulunan ve ulaşımın zor olduğu Kisarna Maden
Suyu’nu daha sonra bırakmışlardı.
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1926 yılında
Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne
Karahisar Maden
Suyu ile birlikte
Kisarna da
verilmişti.
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Sarıkız’ın Hilâl-i Ahmer’e Ait Olduğunu
Gösteren Belge
Alaşehir Sarıkız Maden Suyu’nun Kızılay’a ait olduğunu gösteren görsel bir delil ise maden
suyunun etiketiydi. Etiketin üzerinde “Alaşehir Sarıkız Maden Suyu / Geliri Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne Aittir” ifadesi bulunuyordu.
Etiketin sağ tarafında ise Alaşehir Maden
Suyu’nun kimyasal terkibi hakkında bilgi veriliyordu: “Alaşehir Maden Suyunun Terkib-i Kimyevisi / Mide, karaciğer, nekr, mesane, böbrek ve
karaciğer kumları, sinir zafiyeti ve fakr’ud-dem
(kansızlık) gibi hastalıklarda ve alelade sıhhatin
muhafazası için vezaif-i hayatiyyeyi (hayatî faaliyetleri) radyum faaliyetiyle uyanık bulundurmak
hususunda amil-i müessirdir (etkilidir).”
Sol tarafta ise bir litre maden suyunda bulunan kimyasalların oranları hakkında bilgi sunuluyordu:
Etiketin alt ortasındaki
yazıda ise toptan satın
alımlar için İzmir Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne
müracaat edilmesi
isteniyordu.

Bakkal Rasim’in sipariş
yazısında yer alan
“3.9.940” tarihi, Sarıkız
Maden Suyu’nun 40’lı
yıllarda da Kızılay
tarafından işletildiğini
gösteriyor.

Kızılay’ın arşivinde bulunan ve Alaşehir (Sarıkız) Maden Suyu’nun Kızılay’a ait olduğunu
gösteren bir diğer belge ise satışa sunulan şişelerin üzerinde yer alan etiketlerin bizatihi kendileriydi. Renkli basılan şişe etiketinin ortasında
Alaşehir dağlarında doğan bir derenin yeşillikler
içinde akışını resmeden çalışma mevcuttu. Üzerinde ise Osmanlıca “Alaşehir Sarıkız Maden
Suyu / Menafii (Yararları-gelirleri) Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne Aittir” ifadeleri ile Fransızca “Alaşehir Madensuyu”yazısı yer alıyordu.
Etiketin dört bir kenarında bulanan çerçevenin alt çizgisinin ortasında ise “Toptan iştira
edecekler (satın
alacaklar) için
mahall-i müracaat (müracaat
yeri) İzmir Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’dir” ibaresi yazıyordu.

Bir litre maden suyunda

1,910

Hamız karbon

0,0127

Tek karbonit potas

0,0179

Sani fahmiyyet sud

3494

Sani fahmiyyet silis

1238

Sani fahmiyyet müteferri

0247

sani fahmiyyet-i hadid

0,0151

kibrit sud (soda)

0,6152

klor sodyum

0,102

silis

0,0030

eser-i mevadd-ı uzviye

Bu etiketin arkasında Bakkal Rasim’in el
yazısıyla yazdığı notta bulunan “3.9.940” tarihi
bize Alaşehir Maden Suyu’nun bu tarihte,
Kızılay tarafından işletilmeye devam ettiğini
gösteriyor: Bakkal Rabim Şimşirli’in özel
notunda ise şöyle deniliyordu: “Bay Fahreddin /
Gönderdiğim Hamala Eder marka potasdan bir
varil teslim edersiniz. / Bakkal Rasim Şimşirli.”
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İlk Müdürden İlk Talep:
Acil Soba, Lamba, Bayrak İstiyorum
Yeni müdür sandık imalinde kullanılmak üzere 10 sandık çivinin acilen Afyon’a sevki
için emir verilmesini istiyordu. Ayrıca kalınacak mahalde kullanılmak üzere, “soba, hilal
bayrağı, lamba, gaz vesairenin de acilen sevki”ni rica ediyordu.
Karahisar Maden Suyu, 1926 yılında Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne geçer geçmez oraya “Afyon
Karahisar Maden Suyu Müdürü” unvanıyla bir
yetkili atandı. İstanbul’dan yola çıkıp Afyon’a gidecek olan sözkonusu kişi, gitmeden önce Genel
Merkez’e bir dilekçe göndererek, bazı hususların
açıklığa kavuşturulmasını istedi. Kuşkusuz aydınlatılması gereken ilk konu, orada gerçekleştirilecek hizmet sırasında hangi nam ve unvanın
kullanılacağıydı. Bu yüzden 25 Aralık 1926 tarihli dilekçede kullanılacak unvan için bir mühür yaptırılıp gerekli matbu evrak ve defterlerle
gönderilmesi isteniyordu. Ayrıca civar vilayet,
kaza, nahiye ve köylerden su doldurmak isteyenler, beher şişesine 100 para vermek üzere müracaatlar ile demiryolu şirketinin birçok memuru
tarafından benzer talepler olduğunda neler yapılacağının bir talimatname suretinde müdürlük
makamına tebliği talep ediliyordu. O dönem şişeler sandık içlerine yerleştirilip satış mahallerine
gönderildiğinden, sandık imalinde kullanılmak

üzere 10 sandık çivinin acilen Afyon’a sevki için
Kızılay’ın merkez ambarına emir verilmesi isteniyordu. Bunun yanı sıra dilekçede, Afyon’daki
zorlu kış şartları düşünülerek, kalınacak mahalde kullanılmak üzere, “soba, hilal bayrağı, lamba,
gaz vesairenin de acilen sevki” rica ediliyordu.198

İlk kamyonet yola çıkıyor
İşbaşı yapan Maden Suyu Müdürü, ilk iş
olarak işletme içinde sandıkların taşınması için
kullanılacak bir araç almak için İstanbul’a gitti.
Burada yaptığı araştırmalar sonucunda bir lokomobil buldu. Ancak (yanmış) Çırağan Sarayı
depolarında bulunan bu araç üzerinde güvenilir bir ustaya yaptırdığı tetkik ve tecrübeler, kış
mevsiminin zorlu şartlarında Afyon Maden Suyu
tesislerine gönderilmesinin mümkün olmayacağını göstermişti. Bunun üzerine Maden Suyu
Müdürü, Genel Merkez’e “Şimdilik doğruca Eskişehir’e sevki münasip görülmüştür efendim”
bilgisini verdi.

Yeni müdürün 25 Aralık
1926 tarihli dilekçesi

Maden Suyu
Müdürü, ilk
iş olarak
işletme içinde
sandıkların
taşınması için
kullanılacak bir
araç almak için
İstanbul’a gitti.
Burada (yanmış)
Çırağan Sarayı
depolarında
lokomobil
buldu.
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Ancak işletme müdürü eli boş dönmemiş,
Fiyat marka kamyoneti teslim almak üzere gayretli, namuslu ve şerefli bir kişi olarak tanınan
Emin Efendi’yle, kamyoneti Ocak başında Eskişehir’e getirmesi üzerine anlaşmıştı. Kamyonet orada kendisi tarafından teslim alınacak ve
Gazlıgöl İstasyonu’na götürülecekti. Müdür Bey,
Genel Merkez’e gönderdiği 29 Aralık 1926 tarihli
yazıyla, kamyonet için 12 teneke benzin ile kâfi
miktarda vakum yağı gönderilmesi için izin istiyordu.199
29 Aralık 1926 tarihli
yazıyla, kamyonet için
12 teneke benzin ile kâfi
miktarda vakum yağı
isteniyordu.

İki memur ve gerekli malzeme gönderiliyor
Maden Suyu Müdürü’nün ivedilikle talep ettiği memurlar ile malzemeler vardı. Genel Merkez
tarafından ilk aşamada Hüsnü ve Murat adında
iki kişi istihdam edilerek Gazlıgöl’e gönderildi.
Bu memurların vazifelerini yerine getirebilmeleri için Eskişehir ambarından Müdür Bey’in talep
ettiği şu malzemelerin çıkışının yapılması isteniyordu: “4 adet şömine soba, 40 adet soba borusu,
8 adet dirsek, 4 adet tepelik, 5 adet gece feneri
(fitilleriyle beraber), 2 adet Hilâl-i Ahmer bayrağı, 3 adet barakanın içini örtecek kaplama kâğıdı.

Karahisar Maden Suyu İşletmesi’nin İlk
Talimatnamesi
Karahisar Maden Suyu İşletmesi için ilk talimatname, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından hazırlandı. İdare Heyeti’nin 15 Ocak
1927 tarihli toplantısında alınan 5424 numaralı
kararla belirlenen talimatname, işletmenin en iyi
şekilde çalışmasını amaçlıyordu. 13 maddeden
oluşan talimatnamenin içeriği şöyleydi:

Karahisar Maden
Suyu İşletmesi için
ilk talimatname,
Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından
hazırlandı. 15
Ocak 1927 tarihli
talimatname
13 maddeden
oluşuyordu.

“1- Afyon Karahisar Maden Suyu işleri Başkanlık Makamı’nın nezaret ve murakabesi altında Genel Merkez Müdürü vasıtasıyla idare edilir.
Yalnız şartnamenin Mali Hükümler’e ait 12-13.
maddeleriyle mukavelenin 3-4. maddeleri hükümleri muhasebece icra edilecektir.
2- Genel Merkez Müdürü suyun işletilmesine
ait muamelatta sorumlu su müdürü ile resen haberleşmeye salahiyettardır. Bundan başka suyun
işletilmesi için gereken diğer gereçlerin vakt ü
zamanıyla celp ve tedarikine ve su taleplerine ait
işler Muhaberat Müdürü tarafından icra edilir.
Suyun revacını temin için yapılacak reklam işleri
doğrudan müdür tarafından yönetilir.

3- Suya ait olmakla beraber yukarıdaki maddede gösterilenlerden başka halde vaki olacak muhaberat, esas nizamnameye uygun olarak icra edilir.
4- Maden suyunun muayyen bir müddet zarfında verilmesi taahhüdünü içerecek şekilde
yapılacak mukavelelerin imzalanması ve teatisi
veya herhangi mahal satışı tekel hakkının verilmesi Genel Merkez namına olur. Gerek bu taahhütler, gerekse işletmek için tesisat veya diğer
toptan gereçlerin alımları, İdare Heyeti’nin onayına sunulmalıdır.
5- Genel Merkez Müdürü, 500 liradan fazla
su sarfiyatı gerektiren işlerde Başkanlık Makamı’nın uygunluğunu alır. Memurların değiştirilmesi usulü dairesinde icra olunur.
6- Müdür her ay nihayetinde suya ilişkin
umumi vaziyeti bir raporla başkanlığa bildireceği gibi, her üç ayda bir bilanço tanzim ve ita eder.
7- Sorumlu Müdür, maden suyunun Cemiyet’in
çıkarlarına muvafık surette işletilmesine ait mahalli işlemlerden ve sevkiyatının intizam ve selametinden mesuldür. Bundan başka kendisine tevdi
edilmiş eşya vesairenin güzelce muhafazasıyla ve
hayatın usulü dairesinde tanzimi ile mükelleftir.
8- Su Mesul Müdürü, Genel Merkez Müdürü
tarafından işletme ve sevkiyata ait her nevi tebligatı vakt ü zamanıyla icra eder.
9- Menbada şişe getirilerek alınan suların litresinden 100 para alınır ve mukabilinde şefkat
yolu şişeye yapıştırılır.
10- Menbada çıkartmaya hazır, etiketli ve
kapsüllü büyük şişelerin fiyatı 20 ve küçük şişelerin fiyatı 16 kuruştur.
11- Su Mesul Müdürü, kendisine işletme ve
nakliyat için verilecek paraların ve menbadaki
satışın hesabını usulüne uygun tutar ve her ay nihayetinde Genel Merkez Müdürlüğüne gönderir.
Bundan başka Mesul Müdürü numunesi bağlı 1,
2, A, B, S cetvellerini tanzim ile her ay nihayetinde Müdüriyete göndermekle mükelleftir.
12- Menbadan gayri mahaller için yapılacak
su satışı, İdare Heyeti’nce teşebbüs edilen fiyat
üzerine icra edilir.
13- Menbada çalışan sair memurlar, müdür
tarafından verilen emirleri icra ile mükelleftirler.
Bunların mesai saatleri sınırlı olmayıp işin icabına göre çalışırlar.”200
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İlk Binanın Projesini FrItz ScHmIed Hazırladı
İnşaat, 1928’de Başladı
30 Ocak 1928 tarihini taşıyan bir belgeye göre Mühendis Fritz Schmied imzasıyla
Karahisar Maden Suyu menbaları için yeni bir proje hazırlanmış ve binaların dış
cephelerinde “Türk Tarzı” bir üslup kullanılmıştı.
Kunt’un tetkik için
getirilmesiyli ilgili Viyana
Büyükelçiliği’ne gönderilen
yazı (üstte).

Kaynakları ilk tetkik eden adam:
Mösyö Kunt

larda, Kunt’un taleplerini şöyle sıralıyordu:

Karahisar Maden Suyu Kaynakları’nın yönetimi, Kızılay’a geçince buradaki sözde tesisleri
modernize etme adına ciddi projeler de uygulamaya konuldu. Bu çerçevede Haziran 1927’de
Viyana Büyükelçiliği vasıtasıyla Su Mühendisi
Mösyö Kunt’un mahallinde tetkik ve muayene
için Gazlıgöl’e gelmesi için girişimler başlatıldı,
yazışmalar yapıldı.201 Büyükelçilik, bu yazışma-

“Viyana’dan Afyon Karahisar’a gitmek ve
tekrar Viyana’ya dönmek için teklif eylediği 70
İngiliz Lirası harcırahın Viyana’ya hareketinden
önce kendisine ödenmesini talep etmektedir. Gidip gelmek için hesap eylediği 6 seyahat yevmiyesi için 900 şilin istemekte ve bu meblağın da
harcırahla birlikte ödenmesini talep etmektedir.
Afyon Karahisar’da suyun menbaında icra edeceği tetkikat için maktuen 4600 şilin istemekte-

Kızılay, Karahisar
menbalarının
işletmesini alınca
ilk iş olarak,
Su Mühendisi
Mösyö Kunt’un
mahallinde tetkik
ve muayene
için Gazlıgöl’e
gelmesi için
girişimleri
başlattı.
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dir. İş bu tetkikatın 20 günden fazla ve 12 günden
eksik olmayacağını beyan etmektedir. Anılan
meblağın dörtte birinin, yani 1150 şilinin bazı
alet ve levazımatın satın alınması ve bir muavin
tutmak için buradan hareketinden önce ödenmesini talep etmektedir. Aynı meblağın yarısının,
yani 2300 şilinin ise Viyana’dan hareketten evvel
Viyana’da bir banka namına yatırılmasını talep
eylemektedir. Viyana’ya avdetini müteakip iş bu
depozito parayı tahsil eyleyecektir.
Tetkikata rağmen suyun menbaında 20 günden fazla mesaide bulunmağa mecburiyet olur
veyahut diğer bazı ekspertizler icrası hususu
kendisine teklif edilirse mezkur müddeti tecavüz edecek günler için kendisine günlük 508
İngiliz Lirası ödenmesini istemektedir. Gerek
kendisinin ve gerek beraberinde getireceği muavininin yeme ve konaklamasının teminini ve
icap eyleyeceği takdirde bir emniyet memurunun kendilerine refakat etmesini talep eylemektedir. Tetkikat icrası için beraberinde getireceği
fenni alet ve edevatların nakli hususunda kendisine azami kolaylık gösterilmesini talep eylemektedir.”202

Proje, 1928’de hazırlandı ve inşaata
başlandı
Bu görüşmeleri takip eden sene, yani 30 Ocak
1928 tarihini taşıyan bir belgeye göre Mühendis
Frıtz Schmied imzasıyla Karahisar Maden Suyu
menbaları için yeni bir proje hazırlanmış ve tesislerin teferruatlı bir şekilde çağdaş bir hale kavuşturulması için ilk adım atılmıştı. Kızılay Maden
Suyu tesislerinin genişletilmesini amaçlayan bu
projeyle yapılacak binaların iç donanımları zamanına göre en modern bir şekilde planlanmıştı.
Teknik binaların yanında idarî lojmanların da
düşünüldüğü projede, binaların dış cephelerinde
“Türk Tarzı” bir üslup kullanılmıştı.203
Genişletme projesinin amacı, Maden sularını
çağdaş bir şekle büründürmek, hamam istasyonu civarında bulunan imla (dolum) istasyonuna
ulaştırılacak suyun naklini ucuzlatarak halkın
istifadesini temin etmekti. Bu amaçla ilk olarak
menba sularını toplayıp suyu borularla tren istasyonunun karşısında inşa olunacak imla (dolum)
istasyonuna, yani 1950 metre mesafeye taşıma
çalışmalarına başlanacaktı.
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projenin kağıt üzerindeki
görünümü (altta) ve
hayata geçirilmmiş hali
(yan sayfada).

Hayra Akan Su

Projeyle menba alanı canlandırılıyor

Günlük 25 bin şişelik üretim hedefi

Maden suyu tesislerini canlı bir hale getirmenin en önemli yolu bölgede gece gündüz yaşamı
sağlamakla mümkün olabilecekti. Bunun yolu ise
işletmede çalışacak olanlara lojman yapmakla
mümkündü. Proje öncesinde çalışanların Hamam
İstasyonu civarında ve menba bölgesinde hiçbir
ikametgâhları bulunmuyordu. İlk kez bu projeyle
işletme müdürü için ayrı bir ikametgâh, evli memurlar için ayrı bir ikametgâh düşünülmüştü.
Projenin vaziyet-i
umumiye taksim planı
1/2000 ölçüsünde
yapılmıştı.

Projenin vaziyeti umumiye taksim planı
1/2000 ölçüsünde yapılmıştı.204 Maden suyunun
tasarruf edilmesi gerektiği durumlarda ise projede D harfiyle gösterilen menba dikkate alınmayarak diğer bir isale suyu devreye girecekti.
Bu menba diğerine göre daha alçak seviyede
olduğundan 100 mm çapındaki borular yerine
70 mm çapındaki borular kullanılabildiğinden
tasarruf sağlanmış olacaktı. Bu suretle elde edilen tesisatın aktarma kapasitesi saniyede 2.5 litre
iken, saniyede 1.25- 1.5 litreye düşecek veyahut
günde 200 metreküp su yerine 100-120 metreküp
su elde edilmiş olacaktı. Bu suretle elde edilecek
meblağ ise 8.576 Türk Lirası olacaktı.
Bu tertibatı yürütmek mümkün olmaz ise hattın diğer tarafında veyahut hattan uzak bir noktada çalışılabilecekti. Fakat bu durum da maden
suyunun ne şekilde taşınacağı sorunuyla birlikte
taşıma masraflarını, sandıklarla gelen boş şişelerin taşıma zorluğunu ve donma tehlikesini gündeme getirecekti.

Hazırlanan bu çalışma günü birlik ihtiyaçlara
cevap verebilmenin yanında uzun vadeli ihtiyaçlar düşünülerek planlanmıştı. Bu doğrultuda otomatik nakil tertibatı düşünülmüş, fakat bu tesisatın bugüne nazaran üretimin daha fazla olacağı
dönemlerde dikkate alınabileceği belirtilmişti.
Hali hazırda ise günlük 25.000 şişe sarf olunacağı
zamana kadar nakliyatın el arabalarıyla yapılmasının uygun olduğu ifade edilmişti. Aynı zamanda dolum odası ile kiler arasında el ile çalışan
500 kg kapasiteli basit bir asansör bulunacaktı.
Bu şekilde 50-60 bin şişe muhafaza edilebilecekti. Bu projede tesislerin girişleri tren hattının
ters istikametinde planlanmıştı. Bu bölgede aynı
zamanda 6-7 numaralı binalarda gösterilen eski
ikamet binaları ile bahçe için ayrılan bir bölge
bulunmaktaydı. Bu binalar gerektiği halde civar
tepelerden biri üzerine inşa edilebilecekti.

Plan, hamam ve çevresini de kapsıyordu
Diğer taraftan Hamam İstasyonu civarındaki
ve hattın diğer tarafındaki mahal, emlak sahipleri
tarafından banyo binası inşası için tahsis olunmuştu. Konuyla alakalı etüt çalışmaları mahallinde yapılmıştı. İki farklı tertibatın birlikte ele alınarak kurgulandığı bu projede iki yeni banyo binası,
bir otel, bir gazino, inşa olunacaktı. Esas binanın
cephesi arzu edildiği takdirde Türk veya Alman
üslubu üzerine yapılacak, icabında çatı lamel sistemiyle kâmilen yekpare yapılar ve sandıklar elde

İlk kez bu
projeyle
işletme müdürü
için ayrı bir
ikametgâh,
evli memurlar
için ayrı bir
ikametgâh
düşünülmüştü.
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edilebilmiş olacaktı. Bunun yanında 2 numaralı
planda su yolu ve köşe ayrıntılarının hesaplanarak gayet dikkatli bir surette tefriş olunmasından
bahsediliyordu. Havuz kaynağı ile diğer havuzun
daimî olarak eşit tazyik altında bulundurulması
ve otomatik bir hava tertibatının bulunması planın ana hususlarını teşkil ediliyordu

Esas amaç, kaynakları korumaktı
Bu projede menbaların korunmasına ve taşıyıcı demir boruların sıhhatine azami dikkat edilmekteydi. Çünkü uzmanlar, menba da yapılacak
her hasarın bu menbaın kurumasını dahi doğuracağını özellikle vurguluyorlardı. Menba havuzlarındaki demir borunun toprağa gayet iyi bir surette gömdürülmesine, menbaların dengelerinin
hiçbir vakit bozulmamasına özellikle vurgu yapılmaktaydı. Bu konudaki sorumluluk ise müteahhide yüklenerek, yanlış bir hareketten dolayı
meydana gelecek hasardan o mesul tutuluyordu.
Menbalar dikkatli bir surette açıldığı halde daha
derinde diğer menbalara rastlanıp bu menbaların sularının taşarak birbirlerine karışmasına
fevkalade dikkat olunması tavsiye olunan projede, maden suyunun safiyetinin bozulmamasına
özellikle dikkat edilmişti.

Suyun saflığını muhafaza için yapılanlar
Maden suyunun safiyetinin bozulması sadece menbalardaki karışmalardan dolayı olmazdı.
Suyun aktarılma malzemelerindeki bozulmalar
da bozulmaya tesir edebiliyordu. Bu çerçevede
demirlerin paslanarak hasara uğramaları ve suya
tesir etmemeleri için su ile temas eden bütün
demir aksam iki kat kaynar asfaltla tecrit edilerek korumaya alınmıştı. Ayrıca projede, sudaki
mevcut demiri ayrıştırma ile yine mevcut olan

çamurları temizlemek için demir kapaklar kullanılmasına özen gösterilmişti.
Maden suyunun belli bir tazyikle aktarılması
ancak meydana getirilecek havuzlarda toplanmasıyla mümkün olacağından bu yerlerin temizliği
de önem arz etmekteydi. Bu anlamda oluşturulacak havuzların temizliği ve suyun temiz olarak
saklanması önem taşıyordu. Söz konusu projede
bu konu üzerinde de hassasiyetle durulmuştu. Bu
yüzden oluşturulacak havuzların tabanlarından
dışarıya kadar betonla doldurulması, ağır olan karbonik asitin dışarıya bu şekilde atılması, haşarat ve
bir takım hayvanların kuyulara inmesini engellemek için tel kafeslerle muhafazaya alınması, menbaların ayrı ayrı temizlenmesi, her menbadan ayrı
bir numune alınarak gerekli analizlerinin yapılması dikkat çekilen önemli konular arasındaydı.

Karahisar Maden Suyu
işletmesi binaları ve
personel lojmanları (en
sağdaki bina işletme
müdürünün lojmanı).

Her şey ayrıntılı düşünülmüştü
Proje içeriği sadece maden suyu kaynaklarının
korunması ve en sağlıklı haliyle ulaştırılmasıyla
sınırlı tutulmamıştı. Bu süreçte meydana getirilecek binaların bütün aksamına en ince detaylarına
varıncaya kadar müdahale edilmişti. Buna göre
inşaatta kullanılan malzemeler birinci sınıf ve kusursuz olmalıydı. Özellikle projede listelenen şartlara ve özelliklere uygun olmalıydı. Projeye uygun
olmayan malzemelerin müşteri tarafından reddedileceği hassaten belirtilmişti. Buna göre kullanılması istenen malzemeler, özellikleri ve ne şekilde
temin edilecekleri detaylı bir şekilde yazılmıştı.

Patlama yapmak yasak
İnşaat aşamasında öncelik menba suyu ve kaplıcaların zarar görmemesi üzerine oluşturulduğundan maden suyu menbaları ve kaplıcalar civarında
patlatma yoluyla kırma taş elde etmek kesinlikle
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çalışanlara
ve alınan
malzemelere
ödenen
bedeller tek tek
belgelenmişti.
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yasaklanmıştı.205 Bölgede iklim şartlarının sert olmasından dolayı tercih edilecek kırma taşlarında
aranan en önemli şart, dona karşı mukavemetli
olmasıydı. Maden suyuna zarar vermeme adına
özellikle yapılması istenenlerden biri de taşları
kırmak için 300 metrelik alan içerisinde taşları kıracak ayrı bir ortamın meydana getirilmesiydi.206

tuğlaların iyi pişmiş ve hafif 23/11/6.5 normal
formatında, kiremitlerin iyi pişmiş Marsilya cinsi
dalgalı olması istenmişti.208 Çatı ve döşemelerde
kullanılacak kerestelerin ise kurutulmuş, sağlam
ve çıralı cinsten, kirişlerin ise keskin köşeli olmasına dikkat edilmişti.

Menbalarda kullanılan demirde aranan
şartlar

Alman yönetmeliğine uygunluk şartı
Gazlıgöl’e yapılan bina,
sadece Karahisar’ın
değil Kütahya’nın
da ekonomisini
canlandırmıştı. “İnşaat
Malzemesi Türk Limitet
Şirketi Kütahya Fenni
Tuğla ve Avrupa
Kiremitleri Fabrikası”
adını taşıyan tesisten,
Kütahya Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti namına Doktor
Sabahattin Bey Efendi’ye
100.000 tuğla satılmış,
bedeline mahsuben ise
yalnız 400 Türk Lirası
alınarak, 25 Eylül 1928
tarihli makbuz verilmişti.

Projede beton için kullanılacak malzemelerin
ve özeliklerinin ayrıntılı şekilde tespit edildiği
görülmekteydi. İnşaata memur edilmiş kontrol
memurları tarafından kum ve çakılın nereden
alınabileceğinin gösterilmesinin istenmesi bu
konudaki hassasiyetin göstergesiydi.207 Özellikle
betonda harç yapımı için kum ve çakılların keskin ve köşeli olmalarına dikkat edilmesi betonun
mukavemetini sağlama amacına yönelik olmalıydı. Mukavemeti sağlayacak malzemelerden olan
çimentonun tanınmış bir fabrikanın Portland çimentosu olmasına dikkat edilmişti. Aynı zamanda bu çimentonun belli standartları sağlaması
istenmiş ve bu doğrultuda Alman Mühendisleri Birliği’nin Portland çimentosu şartnamesine
uygun olması zorunluluğu getirilmişti. İnşaatta
kullanılacak kirecin iyi yanmış olmasına, toz halinde bulunup parçalı halde inşaata nakil edilmesine ve orada söndürülmesine dikkat edilmişti.
Harçta kullanılacak kirecin kullanımdan en az
iki hafta evvel, badana kirecinin ise taze söndürülmüş olması belirtilmişti. Bunların dışında

Demirin kullanıldığı malzemelerde Alman
yönetmeliklerine uygun 4000 kg. gerilme mukavemeti, 1200 kg.’lık statik yük için izin verilenlerden olması standardı getirilmişti. Döküm
demirin kullanıldığı menba kuyuları ile menbalarda kullanılacak olan diğer malzemelerde ise
Alman ve Fransız numunelerine uygunluk şartı
getirilmişti. Bu malzemelerin %1’den fazla fosfor
içermemesi, %10 atmosforik basınca mukavemeti olması ve aynı zamanda tazyik testinden sonra kaynar asfaltla iki defa boyanması ve nemli
boruların kullanılmaması istenmişti. Emaye borularda da benzer şartlar aranmış, Alman veyahut Fransız numuneleri standardı getirilmişti.
Bu boruların dikişsiz çelik boru veyahut dikişsiz
demir boru şeklinde olması ve 10 atmosfer basıncına kadar tazyike tabi tutulacağı belirtilirken, iç
renginin beyaz veya sair renklerde olabilmesine
karışılmamıştı. Bina dâhilindeki demir boruların
galvanizli olmasına, muslukların pirinçten yapılmasına, boruların 5 atmosfer basıncıyla kontrol
edilmesine özen gösterilmişti.

Çimento için Alman
Mühendisleri
Birliği’nin Portland
çimentosu
şartnamesine
uygun olması
zorunluluğu
getirilmişti. Ayrıca
tuğlaların iyi pişmiş
ve hafif 23/11/6.5
normal formatında,
kiremitlerin iyi
pişmiş Marsilya
cinsi dalgalı olması
istenmişti.
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Üretim binasında aranan şartlar
Projede demir aksamın bağlantı parçaları ve
sızdırmazlığı konusuna da yer verilmiş, uygulama ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Bu amaçla kullanılacak olan kenevirin iyi ve asitsiz katranla
yoğurulmuş olması, iplerin kullanılmadan iyice
kurutulması, katransız kullanılacak olan kendir
iplerinin temiz ve uzun olması özellikle belirtilmişti. Sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılacak olan kurşunun ise gayet temiz ve %1’den
ziyade antimon veyahut demir içermemesi, iki
defa rafine edilmiş, parlak oksitlenmemiş malzemeden oluşması istenmişti.209 Bağlantı parçalarında Alman normları aranırken, otomatik hava
menfezlerinin ise (vayda) sisteminde ve cam kafesli olması talep edilmişti.
Kapı, pencere aksamının sağlam ve temiz olması şart koşulurken; kapılarda pirinç tokmak
takımı, emniyet kilitleri, menteşe ve sürgüleri,
kapı ve camekânlarda kullanılacak camlarda ise
çift katlı ve kabarcıksız olma özelliği aranmıştı.
Macunların dağ üstübeci veya keten yağından
üretilmiş olması; ahşap aksamın boyanmasında
kullanılacak yağlı boyaların ise kaliteli şeffaf madeni boyalardan ve en iyi neft yağı ve keten bezirinden üretilmesi ve ahşap yüzeylere en az iki
kere uygulanması istenmişti.

Kullanılacak malzemelerin fiyatları da
belirlenmişti
Proje çerçevesinde yapılacak inşaatın çeşidi-

ne göre rakam belirlenmişti. Buna göre çimento
(60 lira) ve parçalanmış kireçte (40 lira) ton hesabından, tuğlada 22/12/4.5 ebatlı tane hesabından (1000 tane- 15 lira), kerestede ise metreküp
hesabından (metreküp başına – 52 lira) fiyatlandırma yapılmıştı.210 Kum, çakıl ve kırma taşta ise
mesafeye göre (300m.-500m.-800m) fiyat belirlemesi (2.50 TL-3 lira- 3.60 lira) yapılmıştı. Amele
hizmetleri ise ağır (100-120 kuruş), acemi (60-80
kuruş) ve yardımcı (40-50 kuruş) olarak sınıflandırılmış; yardımcı hizmetlerde bayan elemanlardan da istifade edilmişti.211
İnşaat malzemelerinin taşınması ise, 10 tonluk vagonlarla Karahisar’dan Hamam İstasyonu’na (35 lira), mevsime bağlı ulaşım araçları
ile (5-10 lira) ve çift manda arabası ile (350-400
kuruş)212 olmak üzere üç kategoride ele alınmıştı.
Hafriyat işlerinin rakamlandırılmasında işin inceliği, toprak derinliği etkili olmuş metreküp olarak (1.30 lira-3.30 lira) fiyatlandırma yapılmıştı.
İnşaatın kargir kısmında ise atılacak çimentonun
oranlarına dahi müdahale edilerek sınıflandırmalar dâhilinde fiyat belirlemesi yapılmıştı. Bu
çerçevede maden suyu dâhilinde, temel betonu
metreküp birim (27 lira), duvar inşaatı (38 lira),
iç beton (65 lira), kuru taş duvar (30 lira), tuğla
duvar (24 -40 lira), yığma harç (36-45 lira) vs. fiyatları belirlenmişti. Aynı şekilde inşaatın diğer
işlerinden olan boru aksam, marangoz ve boya
badana, cam vs. işleri en ince detaylarına varıncaya kadar belirlenerek fiyatlandırılmıştı.
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“Türkiye Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Afyon
Karahisar Maden Suyu
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Teşrin-i Evvelinin yedinci
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Kızılay Önce Fennî Tesisat Kurdu
Kızılay Yönetimi kaynakların yönetimini alır almaz modernleştirme çalışmalarına başladı.
1929 yılı itibariyle maden suyunun fennî surette üretimi için gerekli dolum, temizleme ve
filtre makinelerinin konulması için ihtiyaç duyulan tesisatın inşasına başlanmıştı.
Hilali Ahmer
Mecmuası’nda yer
alan “Afyon Karahisar
Maden Suyu Menbaında
Yapılacak Tesisat”
başlıklı haber.

1929 yılında üretim
136.831 adet
bir litrelik şişe
ve 46.970 adet
de yarım litrelik
şişe olmak üzere
toplam 183.801
adet şişe olarak
gerçekleşmişti.

Bu kere Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi tarafından mahall-i mezkurde (anılan yerde) mevzubahis tesisatın inşasına başlanmıştır.”213

İki satış deposu, Ankara ve İstanbul’daydı

Karahisar Maden Suyu’nun Kızılay’a geçmesinden hemen sonra başlayan tanıtım atağı 1928
yılında büyük ivme kazandı. Bu bağlamda Hilâl-i
Ahmer Mecmuası da (Kızılay Dergisi) aktif olarak kullanıldı. “Afyon Karahisar Maden Suyu
Menbaında Yapılacak Tesisat” başlıklı haber,
Kızılay Yönetimi’nin kaynakların yönetimini alır
almaz modernleştirme çalışmalarına başladığını,
burada bilimsel esaslara göre çalışacak bir tesisatın inşasına start verdiğini belirtiyordu:
“İmtiyazı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti uhdesinde
bulunup bizzat Cemiyet tarafından işletilen ve
memleketimizde pek ziyade revaç bulunduğundan dolayı sarf ve istihlakı (tüketimi) fazlalaşan
Afyon Karahisar Maden Suyu menbında asrî
(modern) ve fenni (bilimsel) tesisat vücuda getirilmesi Merkez-i Umûmice takarrür etmişti (kararlaştırılmıştı).

Kızılay’ın yönetimi devralması, üretime küçük de olsa bir canlılık getirmişti. 1929 yılında
Kızılay Genel Kurulu’na sunulan “Afyonkarahisar Maden Suyu İdaresi” başlıklı yıllık rapordan
anlaşıldığına göre o dönem tesis, bir müdür ve bir
kâtiple yönetilirken; senelik üretim de 136.831
adet bir litrelik şişe ve 46.970 adet de yarım litrelik şişe olmak üzere toplam 183.801 adet şişe
olarak gerçekleşmişti. Üretimin önemli bir kısmı
İstanbul ve Ankara satış depolarına gönderilirken, bir kısmı da diğer yerlere sevk ediliyordu.
Bu durum raporda, “Şimdiki halde Ankara ve İstanbul’da iki satış depomuz mevcut bulunduğu
gibi talep vukuunda gerek menbadan, gerek depolardan her tarafa gönderilmektedir” şeklinde
ifade ediliyordu.

Tesis için ihale 1929’da açıldı
1929 yılı itibariyle Kızılay yönetimi tarafından maden suyunun fennî surette üretimi için
gerekli dolum, temizleme ve filtre makinelerinin
konulması için ihtiyaç duyulan tesisatın inşasına
başlanmıştı. Yaklaşık 50 bin lira tutan bu tesisat
için keşif yaptırılarak ihale açılmış, inşaat için talipli olan firmalardan teklifleri alınmış ve Kızılay
Cemiyeti tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmuştu. Ancak bu tekliflerden hiçbir 1929 Dünya
Buhranı’nın başladığı bu yıllarda kurum çıkarlarına uygun bulunmayarak, reddedilmişti. Yönetim, ihale usulü yerine yeni bir yöntem uygulayıp uzman bir mühendis nezaretinde inşaatın
gerçekleştirilmesini tensip eylemişti (uygun gör-
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müştü). İnşaat çalışmalarının 1930 yılı baharında
bitmesi, ardından da makinelerin mahalline konularak, bilimsel esaslara uygun üretime geçilip
üretim miktarının arttırılması planlanıyordu.
Maden suyu kaynaklarının Kızılay yönetimine geçtiği tarihten 1929 yılına kadar 160.546
adet bir litrelik şişe ve 87.590 adet yarım litrelik
şişe olmak üzere toplam 248.136 şişe su satılmış;
bütün bu satışlardan ise 5.409.707 kuruş gelir
elde edilmişti. Bu bilgileri takiben raporda, “Cemiyetimiz için iyi bir varidat menbaı olmak üzere suyun gelecekteki vaziyeti çok ümit vericidir”
deniliyordu.

Ankara’da tüketimde müthiş artış
Raporda Afyonkarahisar Maden Suyu’nun
her tarafta revaç görmekte olduğu, özellikle Ankara’da günlük ihtiyacı karşılamak için mebzulen tüketildiği, artan tüketimi karşılayabilmek
için rekor sayıda boş şişe satın alındığı bilgisi veriliyordu. 1928 yılında 200.000 adet bir litrelik ve
100.000 adet yarım litrelik olmak üzere 300.000
adet şişe satın alındığına işaret edilen raporda,
“Bu şişeler, Cemiyete şimdiye kadar yapılan bilumum şişe satışlarından daha ucuz bir fiyatla mal
edilmiştir” deniliyordu. Şişelerin tamamı Afyonkarahisar kaynağına sevk olunmuş, ayrıca muhafazası için özel bir hangar tesis edilmişti.214

İstanbul’da ilk merkez; Nur Han
Karahisar Maden Suyu, İstanbul dağıtım için
Sirkeci’yi merkez olarak seçmişti. 1930 yılına kadar dağıtımın merkezi, yani depo buradaki Nur
Han’dı.215 Aynı yılın Eylül ayına gelince İstanbul dağıtım merkezi, Nur Han’dan Yeni Postane
karşısındaki Eski Zaptiye Sokağı 20 numaraya
taşındı.216 Bu da gösteriyordu ki, İstanbul pazarındaki genişlemenin zorunlu bir sonucu olarak
satış deposu daha geniş bir yere taşınmak zorunda kalmıştı.

Sirkeci’deki ilk satış
deposu, Nur Han’daydı
(üstte). Ayrıca, 1928
yılına ait bir ilan yer
alıyor (üstte solda).

Tesisler için 7 yılda 94 bin lira harcandı
Karahisar Kaynak Suları’nın Kızılay’a devredilmesini müteakiben, maden sularının bulunduğu araziye döneminin en büyük üretim binası
inşa edildi. Günümüzde üretim yapılmayan, ancak içinde eski makinelerin bir kısmının muhafaza edildiği bu bina, iki kattan oluşuyordu. İlk
yıllarda bu binanın alt katında dolum da yapılıyordu. A Kaynağından gelen su, burada doğrudan doğruya şişelere dolduruluyordu. Daha
sonraki yıllarda aşama aşama yeni cihaz ve makineler geldi, böylece önce şişelerin yıkanması,
sonra da doldurulması otomatikleştirildi.
1926 yılı Ekim ayından 1933 yılına kadar
Karahisar Maden Suyu alanında suyun kaptajı,
dolum fabrikası ve diğer gereken binaların inşası
gibi yapımlar için toplam 94.323 lira sarf edilmişti. Bu tesisatların kurulmasıyla tamamen “fenne
muvafık” üretim yapılmış, hatta fenne uygunluğunun kontrol ettirmek için Almanya’da Bad
Ems Kaplıcaları’nda mühendis olarak görevli,
maden suları kaptaj mütehassısı mühendisi Mösyö Arnold Scherrer getirtilmişti. Onun yaptığı
tetkikler de Karahisar Maden Suyu’nun dünyanın en iyi ve yüksek özellikli maden sularından
biri olduğunu teyit etmiş, gerekli gördüğü bazı
ilave ve tadilat çalışmaları da yapılmıştı.217
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Eski İşletmecinin Talepleri
Kızılay yönetimi, Karahisar Maden Suyu kaynaklarının işletmesini üstlendiğinde Karahisar
Özel İdaresi’nden maden suyu kaynağını 1925 yılında kiralayıp işletmekte olan bir kiracı
mevcuttu.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Karahisar Maden
Suyu’nu işletme hakkında kanun değişikliğini
takiben hükümetin aldığı karar üzerine hak kazanmıştı. Halbuki bu sırada Karahisar Özel İdaresi’nden maden suyu kaynağını 1925 yılında
kiralayıp işletmekte olan bir kiracı mevcuttu. İşte
bu kiracı, Hilâl-i Ahmer’e bir dilekçeyle müracaat ederek, Özel İdare ile üç senelik sözleşme
imzaladığını, bu sözleşme gereğince 1.5 seneden
beri Karahisar Maden Suyu’nu işletmekte olduğunu, senelerden beri metruk olan su üzerinde
yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul ve Batı

Anadolu’da suyun rağbet gördüğünü, bu süreçte
şişelerin etiketine ve dolum kaplarına özel önem
gösterdiğini, böylece Türkiye’de Avrupa ve diğer
yerli suların kazandığı rağbeti kırmağa muvaffak
olduğunu aktardı.
Kiracı, bu bilgileri verdikten sonra “Sözleşme
gereğince 1928 senesi Şubatına kadar bu suyun
işletilmesi bendenize ait bir kazanılmış hak olduğundan Karahisar-ı Sahib Özel İdaresi’ne senelik
verdiğim gelir payını Hilalıahmer Cemiyeti’ne
vermeye hazırım”218 diyordu. Bu teklifin kabul
görülmemesi durumunda ise; elindeki bütün

1.5 senedir
Karahisar
Maden Suyu’nu
işlettiğini belirten
kiracı, verdiği
reklamlarla
suyun İstanbul ve
Batı Anadolu’da
rağbet bulmasını
sağladığını
ileri sürüyordu
(yanda).
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şişeler ile Karahisar’da yaptığı masraflar ve İstanbul’daki kiraladığı depoların ücretleri bağlamında 1.5 senelik zarar ve ziyanın 1.200 liraya
ulaştığını, buna kalan 1.5 senelik zarar da ilave
edilince oluşan 2.500 lira zararının ödenmesini
istiyordu.
Kiracı Mukbil Bey’in istekleri bitmiyordu.
Dilekçesinde zarar ve ziyanının kısmen de olsa
hafifletilebilmesi için maden suyunun 5 senelik
Türkiye bayiliğini kabule de bazı şartlar dâhilinde hazır olduğunu beyan ediyordu.

litreliklerde 1.5 kuruş müteahhide verilecekti. Bu
suretle Pendik veya Haydarpaşa’da vagonda teslim şartıyla bir litrelik şişeler müteahhide 23 ve
yarım litrelikler 16 kuruşa ve sandık 120 kuruşa
müteahhide satılacaktı. İade edilen her sandık
için Cemiyet, yükleniciye 100 kuruş verecekti.
Bir senelik olarak imza edilen sözleşme, bitiminden 15 gün evvel bir tebliği olmadıkça aynı şartlarla bir sene daha uzayacaktı.220

İlk İstanbul Bayisi: Ahmed Mukbil Bey
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, kendisinden önce
maden suyunun işletmesini elinde tutan Binbaşı
Mukbil Bey’in kardeşini mağdur etmemiş, Ahmed Mukbil Bey’e 1927 ve 1928 yıllarını kapsayan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak, İstanbul
dağıtımını vermişti. O zaman İstanbul sınırını
İstanbul Şehremaneti (Büyükşehir Belediyesi)
sınırları oluşturuyordu, ilaveten o dönem sayfiye kasabaları olan Anadolu yakasındaki Pendik
demir yolu hattına kadar olan kısımdaki tren
istasyonları ve civarı da buna dâhil ediliyordu.
Ahmed Mukbil Bey ile imzalanan sözleşme, “perakende satışı kapsıyor, bir litrelik şişenin 30 ve
yarım litrelik şişe 20 kuruşa satılacağı; asgari 50
büyük ve 100 küçük şişe satın alanlara depoda
teslim şartıyla bir litrelikleri 27 ve yarım litrelikleri 17,5 kuruşa satılacağı, bir litrelik şişelerde müteahhide satış fiyatı üzerinden yüzde 15,
yarım litreliklerde maktuan 1,5 kuruş verileceği,
bu suretle Pendik ve Haydarpaşa’da vagonda teslim şartıyla bir litrelik şişelerin müteahhide, 23,5
ve yarım litrelikler 16 kuruşa ve sandıkların da
100 kuruşa satılacağı” hükme bağlanıyordu. Müteahhidin iade ettiği her sandık için kendisine
100 kuruş ödeneceği kararlaştırılan sözleşmede,
ödemelerin nasıl yapılacağı ayrıntısıyla anlatıyordu.219
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi, İstanbul bayiliğine talip olan Mukbil Bey’in bu talebini 25 Ocak 1927 tarihli kararıyla kabul etti. Bu
karar doğrultusunda İstanbul’da perakende olarak bir litrelik şişeyi 30 kuruştan, yarım litrelik
şişe 20 kuruştan; depoda teslim şartıyla bir litrelik 27 kuruştan ve yarım litrelik şişeyi 17.5 kuruştan satacaktı. Bir litrelik şişelerde 4 kuruş, yarım
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti,
kaynakların daha
önceki işleticisi
Ahmet Mukbil Bey’e
İstanbul’un 2 yıllık
dağıtım hakkını vererek
mağdur etmedi.
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İlk YıllarIN Satış Rakamları ve Masrafları
İstanbul’da maden suları arasında rekabetin daha sert olduğunu hesaba katan Hilâl-i
Ahmer yönetimi, bu şehir için farklı fiyatlar belirlemişti.
Litrelik şişede 25 kuruşa satılıyordu

İstanbul’da maden suları arasında rekabetin

1928 yılı itibariyle Karahisar Menbaında maden suyu, şişesi yüz paraya satılıyordu. Karahisar Bayii Akosmanzade Ticarethanesi’nde de bir
litrelik şişesi 25 kuruştan satılırken, iade edilen
her şişe başına 15 kuruş iade ediliyordu. Umumi depodan ise 50 tane bir litrelik şişe içeren bir
sandık, bir şişesi 28 kuruştan olmak üzere sandığı 1400 kuruştan; yarım litrelik 100 şişenin sığdığı sandık ise şişesi 18 kuruştan olmak üzere 1800
kuruşa satılıyordu. Boş şişeler 5, boş sandıklar
için ise 50 kuruş iade ediliyordu. Boş şişe ve sandıklar, Karahisar’daki işletmeye tren idaresi tarafından ücretsiz taşınıyordu. İmtiyaz sözleşmesi
gereğince Hilâl-i Ahmer’e mensup kişilere ise bir
litrelik şişe 19 kuruştan, yarım litrelik şişedeki
maden suyu 12 kuruştan veriliyordu.

daha sert olduğunu hesaba katan Hilâl-i Ahmer
yönetimi, bu şehir için farklı fiyatlar belirlemişti. Buna göre İstanbul’da bir litrelik maden suyu
25 kuruştan, 50 şişelik sandık ise 1250 kuruştan;
yarım litrelik 100 şişeyi içeren maden suyu ise
1600 kuruştan satılıyordu. Boş şişelerin büyükleri 5 kuruştan, küçükleri 3 kuruş tan iade olarak alınırken, sandıkları ise 50 kuruştan iade
alınıyordu. Boş şişeler ve sandıklar, Ankara’da
olduğu gibi ücretsiz olarak Karahisar işletmesine getiriliyordu. Menbada günlük ortalama 1000
litre maden suyu üretilirken, gerektiğinde geceli gündüzlü çalışmak ve amele çoğaltmak üzere
günlük 3000 litre maden suyu doldurulabilecek
nitelikteydi.221

Menbada günlük
ortalama 1000
litre maden
suyu üretilirken,
gerektiğinde
geceli gündüzlü
çalışmak ve amele
çoğaltmak üzere
günlük 3000 litre
maden suyuna
erişilebiliyordu.
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KA. 1280/166.2
30 Haziran 1928 Tarihli Gelir ve Gider Tablosu:
Hasılat ve Mevcudat

Sarfiyat
Lira

Kuruş

Lira

Kuruş

Milim

Satış Hasılatı

35.710

40

İşletme Masrafı

31.720

39

507

Mevcut Su Bedeli

37.461

32

Makine Tesisatı

8.992

50

572

52.177

26

250

16

329

Makine Tesisatı

8.992

50

Şişe Mubayaası

Bir Litrelik Şişe Mevcudu (40.701 adet)

6.105

15

Nakliyat

Yekûn

Yarım Litrelik Şişe Mevcudu (7.738 adet)

828

97

Etiket Bedeli

3.301

58

Kapsül Bedeli

2.450

9

Kamyonet (2 adet)

1400

Baraka (1 adet)

9.643
102.533

250

Muhtelif Eşya

3.000

Toplam

98.500

Sarfiyat Fazlası

Yekûn

1

3.033

15

102.533

16

KA. 1280/166.3
28 Şubat 1929 Tarihine Kadar Olan Gelir ve Gider Tablosu:
Hasılat ve Mevcudat

Sarfiyat
Lira

Lira

Satış Hasılatı

50.381

İşletme Masrafı

37.718

İstanbul ve Ankara Depolarında Satılmakta Olan Dolmuş Su
Bedeli

48.462

Makine Tesisatı

8.993

Menbada Mevcut Bir Litrelik Şişe Mevcudu

22.341

Şişe mubayaası

87.145

Menbada Mevcut Yarım Litrelik Şişe Mevcudu

9.832

Nakliyat

13.189

Menbada mevcut Etiket

2.766

Yekûn

147.45

Menbada mevcut Kapsül

2.053

Hasılat Fazlası

Kamyonet (2 adet)

1.400

Yekûn

Baraka (1 adet)

1.433
148.478

250

Muhtelif Eşya

2.000

Makine Tesisatı

8.992

Toplam

148.478

KA. 1280/166
1928 Yılı Karahisar Maden Suyu İşletme Çalışanları:
Lira
Menba Müdürü Dr. Bahaeddin Bey

175

Menba Müdürü Muavini Hüseyin Hüsnü Bey

100

Menba Şoförü Refik Efendi

90

Etiketçi Hasan Efendi

50

Bekçi

25

Yekûn

440

*Menbada erkek ameleye 50, kadın ameleye 35 kuruş yevmiye verilmekte ve ortalama olarak ayda 75 lira
amele ücreti ödenmektedir.
Lira

İstanbul Satış Deposu
Depo Kâtibi

60

Bekçi ve Hademe

40

Yekûn

100
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Üretim Artışı ve Teknoloji Yenilenmesi
Devir yılından 1940’lara gelinceye kadar geçen süredeki gelişim oldukça göz
kamaştırıcıydı. Kızılay’ın menbaları devraldığı ilk zamanlar basit ve iptidaî aletlerle günde
800-1000 şişe arasında imalat yapılıyordu.
Dolum dörtlü, kapaklama tekli yapılıyordu

Şişelere el değmeden
maden suyu dolduran
makine, dolumu tek tek
yapıyordu.

İlk yıllarda işletmeye boş olarak gelen şişelerin üzerine Hilâl-i Ahmer Karahisar Maden Suyu
etiketleri elle yapıştırılıyor ve ardından da şişelerin içi kontrol ediliyordu.222 Suyun kaynaktan
gelip fabrikaya ilk girdiği havuz önüne konulan
dört şişelik dolum makinesinde otomatik olarak
doldurulan şişeler, buradan elle alınarak, günümüze göre oldukça ilkel kalan ama o günün
şartlarına göre son teknolojinin ürünü olan tekli
kapak (kapsül) basma makinesine konuluyor ve
burada tek tek kapaklanıyordu.223
Daha sonra işletme binasının üst katındaki
geniş salona üretim bandı olacak şekilde yerleştirilen makineler, el değmeden daha çok maden
suyu üretimini sağladı. Buna göre 1950’li yılların
ortasına gelinince işletmede saatte 6 bin şişeyi el

değmeden yıkayabilen bir yıkama makinesi, yine
saatte 6 bin şişeyi doldurup kapağını koyabilecek
doldurma ve kapak makineleri mevcuttu. O yıllarda otomatik kapak takma işlemine kapsülleme adı veriliyordu.

Günde bin şişeden 20 bin şişeye geçiş
Devir yılından 1940’lara gelinceye kadar geçen süredeki gelişim oldukça göz kamaştırıcıydı. Kızılay’ın menbaları devraldığı ilk zamanlar
basit ve iptidaî aletlerle günde 800-1000 şişe
arasında imalat yapılıyordu. Bu üretim temposu
yavaş yavaş artmış ve nihayet görülen lüzum ve
ihtiyaç üzerine Fransız Shell firmasından getirilip otomatik makineler tesislere monte edilmişti.
Mevcut binanın üst katına monte edilen makineler arasında saatte 6000 şişe yıkayıcı makine ile

Dolum bitince ağzı
kapatılan şişelere
etiketler elle
yapıştırılıyor, sonra da
çıplak gözle içi kontrol
ediliyordu.
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saatte 6000 şişe maden suyu doldurucu makinesi
mevcuttu. Ayrıca Alman Noll firmasından alınan
saatte 4000 şişe soda doldurucu makine ile de
üretim hem sıhhî bir şekilde otomatikleştirilmiş
ve hem de günde 20.000 şişeye yükseltilmişti.224

Atılım, alt kattan üst kata çıkınca geldi
Gazlıgöl’deki maden suyu alanı tasarrufuna
geçtikten sonra, Kızılay buradaki yetersiz, bakımsız ve ihtiyaca cevap vermeyen küçük binanın
yerine o dönem için oldukça büyük sayılabilecek
iki katlı bir tesis inşa etti. İlk yıllarda tesisin alt katında dörtlü bir
dolum makinesiyle dolum gerçekleştirilirken, kapasitenin yetersiz
kalması üzerine yönetim katı olarak kullanılan ikinci kattaki salon,
seri üretim bandına dönüştürüldü.
Böylece yer altında bulunan maden suyu, özel borularla birlikte
ilk olarak burada yeryüzüne çıkıyordu. Gerekli gaz seviyesinin ve
diğer unsurların ayarlanmasından
sonra dolum makinesine geçen
su, bu aşamada yürüyen merdivenler üzerinde ilerleyen şişelere
el değmeden dolduruluyor ve ağzı

kapatılıyordu. Maden suyu doldurulmuş şişeler
hem ağızları kapatılmadan önce, hem de kapatıldıktan sonra floresan ışığından geçiriliyordu.
Böylece içinde yabancı bir madde olup olmadığı,
kalıp kalmadığı tespit ediliyordu. Bu esnada üretim bandına giren maden suyu ve sodaların “tat
ve gaz durumları, devamlı surette özel aletlerle
kontrol” ediliyordu. En son aşamada ise maden
suyu veya soda dolu şişeler son bir kez gözden
geçirildikten sonra, kasalara yerleştirilip sevkiyata hazır hale getiriliyordu.225

1941’de yıkama ve dolum
böyle yapılıyordu
1941 yılında Hilâl-i Ahmer
Mecmuası’nda boş şişe yıkama,
dolum ve kapsulleme aşamaları
şöyle anlatılıyordu:
“Bu maden suyunun vasıflarının bozulmaması için, şişelerin
gayet temiz olması lazımdır. Onun
için, şişelerin sayıları tespit edildikten sonra yıkama dairesine
gönderilir. Şişeler burada muhtelif
yükseklikte hararet taşıyan sularla
yıkanır ve içleri temizleme makine-

1941 yılındaki dolum
işlemleri:
1- Maden Suyu yeryüzüne
ilk burada çıkar.
2- Yürüyen
merdivenlerdeki şişeler el
değmeden doldurulur ve
ağızları kapanır.
3- Şişeler ağızları
kapanmadan önce ve
sonra floresan ışğından
geçer.
4- Maden Suyu ve
sodalarının tadı ve gaz
durumu özel aletlerle
kontrol edilir.

Yandaki fotoğrafta, eski
binanın ikinci katına
kurulan seri üretim bandı
görülüyor.
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Hilâl-i Ahmer’in
Gazlıgöl’deki maden
suyunu işletmeye
başlaması, bölgenin
altyapı hizmetleriyle
imar edilmesini de
sağlamıştı. AfyonGazlıgöl yolu ihaleye
çıkmıştı (sağda).

sinde otomatik fırçalarla son bir defa daha temizlendikten sonra doldurma dairesine gönderilir.
Doldurma dairesinde şişeler musluklar önüne koyulup, el değmeksizin otomatik bir şekilde
doldurulduktan sonra kapsül dairesine gönderilir ve orada yine el değmeksizin, otomatik bir
şekilde ağızları kapatılır.
Doldurma dairesini terk eden bir litrelik, yarım litrelik ve 30 santilitrelik şişeler, dinlenme
dairesine doğru yol alırlar ve bu dairede en aşağı 5 gün dinlendirildikten sonra muayene edilir
ve rüsub (tortu) taşımadıkları görülürse ambalaj
dairesine gönderilerek etiketlenip sevke hazır bir
vaziyete konulur. Bundan sonra da sandık sandık maden suyu şişesi; tren, vapur ve kamyonlarla yurdun dört bir tarafına yayılır.”226

merkezde oturan insanların çalışacağı düşünüldüğünde bu önemli bir sorundu. Afyon Valiliği,
merkez ile Gazlıgöl arasındaki yolun muntazam
hale getirilmesi için üzerine düşeni yaptı ve 1929
Buhranı’nın ekonomik sonuçlarının tüm dün-

Kızılay geldi, yol ihale edildi
Hilâl-i Ahmer’in Gazlıgöl’deki maden suyunu
işletmeye başlaması, bölgenin altyapı hizmetleriyle imar edilmesini de sağlamıştı. Şifalı hamam
ve suları zaten bilinen bölgenin Eskişehir-Afyonkarahisar tren yoluna yakın olması bir avantaj
sağlıyordu. Ancak karayolu, hâlâ sorunluydu.
Otomobillerin rahat bir şekilde gidip gelmesine
müsait değildi. Gazlıgöl’deki tesislerde Afyon

yada hissedildiği bir dönemde, 1931 yılında Afyon-Gazlıgöl arasındaki yolu 24.978 lira keşif bedeliyle ihaleye çıkardı. Valilik ihaleye katılacak
firmalardan 7 Ocak 1931 tarihine kadar tekliflerini Vilayet Encümenliği’ne vermelerini istiyor,
ayrıca her müteahhidin bir fen memuru bulundurmak zorunda olduğunu, sözleşmeye birlikte
imza atacaklarını hatırlatıyordu.227

Üretim yeni binaya
taşındıktan sonra,
eski binayı ziyaret
edenler artık
kullanılmayan
aletlerle birlikte
poz veriyorlar.
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Maden Suyunun Mısır’a İhracı Meselesi
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti sadece Karahisar Maden Suyu’nu değil Alaşehir, Keşişdağı ve
Kisarna’yı da işletme imtiyazını alacağı sular arasına katmıştı.
Çünkü hedefinde ihracat yapmak vardı.
Reklam yayınlandı, talep yağmaya başladı
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, maden suyuna çok
hızlı bir giriş yapmayı planlıyordu. O yüzden de
sadece Karahisar Maden Suyu’nu değil Alaşehir, Keşişdağı ve Kisarna’yı da işletme imtiyazını
alacağı sular arasına katmıştı. Hedefinde sadece
yurt içi piyasaya sunmak değil, ihracat yapmak
da vardı. Bu amaçla daha Karahisar Maden Suyu’nun imtiyazını alır almaz çalışmalara başlamış, hatta bu yöndeki gelişmeler, komşu ülkeler
ile Ortadoğu ülkelerinin bazılarında yayınlanan
gazetelerde haber bile olmuştu. Bu ülkelerden
biri de Mısır’dı. Kasım ayı gibi Mısır gazetelerinde bu yönde bir haber yayınlanması, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Genel Merkezi’ne dağıtıma talip
olanların telgraf göndermelerine sebep olmuştu.
1 Aralık 1926 tarihinde Mısır’dan Mustafa
isimli bir müteşebbis Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
gönderdiği ve “Buranın Arapça gazetelerinde
zat-ı alinizin Mısır’da Sarıkız, Alaşehir, Keşişdağı Bursa ve Karahisar maden sularını satmak için
bir vekil talep ettiğinizi öğrendim” diye başladığı
telgrafında, isteğini şu cümlelerle ifade ediyordu:
“Bendeniz burada pek eskiden yerleşmiş ve ticaretle iştigal eden bir aileye mensubum. Ticaret âleminde şöhretimiz pek büyüktür. Bunu Türkiye’nin
İskenderiye Şehbenderi (konsolosu) Beyefendi
dahi pek iyi bilir ve tasdik eder. Birçok ticarî işlerle
iştigal ettiğim gibi ezcümle azası bulunduğum bir
şirketin sirkülarisini okumanız için mektubumla
gönderiyorum. Tam bir iftiharla milletime hizmet
etmek için talep edilen vekaleti kabul ediyorum.
Şartlarınızı lütfen bildirmenizi rica ederim.”228
Hilâl-i Ahmer yetkilileri ise 26 Aralık 1926
tarihinde bu kişiye, talebinin değerlendirileceği
yönünde bir cevap yazmıştı.

“İnşallah malınızın sürümünü temin ederiz”
Mısır’dan gönderilen ikinci telgraf ise İcadlar Komisyonu İdarehanesi Sahibi ve Müdürü
Frank Rumchi imzası ile 22 Aralık 1926 tarihini
taşıyordu. Bir önceki gibi Türkiye Hilâl-i Ahmer
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1 Aralık 1926 tarihinde
Mısır’dan Mustafa isimli
bir müteşebbisin Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne
gönderdiği ve Mısır
mümessilliğini üstlenmek
istediğini belirttiği
mektubu.
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Mısır’dan İcadlar
Komisyonu
İdarehanesi Sahibi
ve Müdürü Frank
Rumchi imzası ile
22 Aralık 1926
tarihinde gelen
telgrafta, satış
için mutlaka
reklam verilmesi
gerektiğinin altı
çiziliyordu.

Cemiyeti Başkanlığı’na hitaben gönderilen dilekçede, haberi 21 Ekim 1926 tarihli Elyasa gazetesinde gördüğünü belirtilerek, “öteden beri
komisyonculuk ile meşgul olduğu, yazıhanesinin
Kahire’nin en meşhur caddelerinden birinde
bulunduğu” ifade ediliyordu. Satış için Mısır’da
yayınlana İngilizce, Fransızca ve Arapça (Ehram ve Mukattam) gazetelerine reklam verilmesi
gerektiği, masrafların gönderilmesi halinde bu
gazetelerle kendisinin iletişime geçebileceğini

kaydeden Rumchi, ayrıca çok sayıda afiş bastırılıp mühim caddelere astırabileceğini anlatarak
şunları yazıyordu:
“Bize az miktarda maden suyu gönderiniz. Asli
fiyatı, 500 Mısır Lirasını geçmesin. Bunları ticarethanelerde müşterilerimize dağıtalım. Bundan
sonraki muamele talep vuku buldukça gönderilir
ve bedeli hal vaki olunca hesabınıza havale için
bankaya verilir. Bize vereceğiniz komisyon bütün
vaki olacak taleplerden yüzde 5 olacaktır.”229

Frank Rumchi’nin Arapça
olarak gönderdiği
telgraf.
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Rumchi’nin ayrıca, maden sularının kendisinden başkasına gönderilmemesi ve yine kendisinden başkasıyla iletişime geçilmemesi, başkalarıyla olacak bütün haberleşmenin kendisi
üzerinden olması şeklinde şartı da vardı. Maden
sularının fiyatının önceden tayin edilmesini isteyen Rumchi, mektubunu şu temenniyle bitiriyordu: “Sizin istifadeniz için elimizden gelen
her şeyi yaparız ve inşallah malınızın sürümünü
temin eyleriz.”
Kızılay yönetimi, Rumchi’ye de benzer bir cevap yazdı.

Hasan Kuvvet Şurubu bayii de talip
Mısır’dan gelen üçüncü mektup ise İskenderiye’de ticaretle meşgul olan ve meşhur Hasan
Kuvvet Şurupları’nın bayii olan Abdülhamid Ahmed Derviş imzasını taşıyordu. Bu mektubun diğerlerinden farkı, Derviş’in Türkiye tebaasından
olması sebebiyle selis bir Osmanlıcayla yazılmış
olmasıydı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Başkanlığı’na
hitaben yazılan 18 Aralık 1926 tarihli mektupta
Ahmed Derviş kendisini, “Epey müddetten beri
İskenderiye Mısır’ın bütün vilayetlerinde Dersaadet’te biraderim Hasan Ahmed Bey’in Hasan
Kuvvet Şurubu vekaletini ifa eylemekteyim” diye
takdim ediyordu.
Hasan Kuvvet Şurubu bayiliği devam etmek
şartıyla “Alaşehir Sarıkız, Bursa Keşişdağı ve
Karahisar maden suları genel vekaletini kabul
ve satışını deruhte edeceğini” kaydeden Ahmed
Derviş, şu önemli tavsiyelerde bulunuyordu:
“Maden sularının burada satılabilmesinin en
büyük esas şartı, reklamdır. Gazetelere reklam
bildirisi vermek şarttır. Hasan Kuvvet Şurubu
için bütün gazetelerle muamelemiz olduğu gibi
büyük bir hatırımız da vardır. Binaenaleyh yapılacak reklamlara mühim bir faydamız dokunacaktır. Öncelikle maden suları eczahane ve
depolarla büyük otel ve lokantalara emaneten
bırakılması lazımdır. Satıldıktan sonra parası alınacaktır. Hiçbir eczahane veya depolar bedelini
nakden verip de almazlar. Veresiye muamelatını
ve bundan meydana gelecek zarar bana ait olmak üzere bütün mesuliyeti kabul ederim.”
Derviş, İskenderiye’de üstleneceği bayilik süresinin 5 seneden az olmaması gerektiğini, tayin

komisyon miktarını takdir etmekten aciz olduğunu ama aldığı sorumluluğa uygun bir komisyon
oranının belirleneceğinden emin olduğunu ve bu
oranı kabul edeceğini beyan ediyordu. Reklam
bedelinden başka maden sularının konulacağı
4-5 Mısır Lirası kira bedelli bir mağaza kiralanması gerektiğini, bunun yanı sıra istif ve boşaltmak için iki hamala ihtiyaç duyduğunu aktaran
Derviş, tüm bunların bedelinin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne ait olduğunun altını çiziyordu. Derviş,
mektubunu şöyle bitiriyordu:
“Türkiye maden sularının Mısır ve havalisinde terakki ve namının alası için cansiperane hizmet edeceğime kasem eder ve bu hususta olumlu
cevabınızı temenni ederim. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğum gibi her vakit İstanbul
veya Ankara’ya gelebileceğimden vuku bulacak
davete icabet edeceğimi ayrıca arz ederim.”230
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Bir diğer mektup
ise İskenderiye’de
ticaretle meşgul olan
ve meşhur Hasan
Kuvvet Şurupları’nın
bayii olan Abdülhamid
Ahmed Derviş imzasını
taşıyordu.

Maden sularının
burada satılabilmesinin en büyük esas
şartı, reklamdır.
Hasan Kuvvet Şurubu için bütün gazetelerle muamelemiz
olduğu gibi büyük
bir hatırımız da
vardır.

Hayra Akan Su

Maden suyu ihracında tecrübeli firma

“Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin
Mısır’da Anadolu
maden sularının
satışı için vekillere
ihtiyaç duyulduğunu
bildiren ilanını
gördüm.”

Türk-Mısır Şirketi’nden Mehmed Bedri Çerkes’in gönderdiği 25 Aralık 1926 tarihli mektupta ise Mısır gazetelerinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Mısır’da Anadolu maden sularının satışı
için vekillere ihtiyaç duyulduğunu bildiren ilanını gördüğü belirtilerek, 1925 yılında İstanbul’a
gelerek, muteber tüccarlardan Hulusi ve Raif
Beylerle birlikte bir şirket kurduğunun, bu şirketin amacının da “İstanbul maden sularını Mısır’a
götürüp satmak” olduğunun altı çiziliyordu.

diğer cihetten Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne bir hizmet etmiş olabilsin.”231
Türk-Mısır Şirketi’nde Türkler bulunduğu
için bu mektup da Osmanlıca kaleme alınmış ve
Kızılay yönetimi tarafından kendilerine cevap
yazılmıştı.

Dolayısıyla Türk-Mısır Şirketi, maden suyu
ihracını ana iş seçmiş ve bu konuda tecrübe kazanmış bir şirketti. Çerkes, bu konuyu şöyle aktarıyordu:
“Şirketimizin maksadı ise İstanbul maden
sularını Mısır’a götürmek ve satmaktır. Ve şirketimiz akdi tarihinden bu güne kadar bütün
İstanbul maden sularını Mısır’a götürmekteyiz.
Bugün Cemiyetiniz başka maden suları Mısır’da
satmak gayretinde ve satış için Mısır’da vekiller
talep ediyor. Uygun görülür ise bu vekâleti şirketimiz deruhte edebilir ki, her iki maden suları müteahhitleri birbirine rekabet etmesinler ve
bir cihetten satış muamelesi sekteye uğramasın,

İlk dönem, dolum işlemi
4’lü dolum makinesiyle
el değmeden yapılıyor;
sonra kapsülleniyor,
ardından da kasalara
yerleştiriliyordu (yanda).
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Adı Altın Harflerle Yazılacak Adam: Scherrer
Alman su uzmanı Arnold Scherrer, 1931’de Türkiye’ye gelerek Afyon’da maden suyunun
kaynağında iki ay süren tetkiklerde bulundu.

Cumhuriyet, 14.11.1931

Karahisar Maden Suyu için dönüm noktası
sayılacak gelişmelerden biri, 1931 yılının sonlarında yaşandı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Karahisar Maden Suyu’nu tetkik için Almanya’dan bir
uzman getirdi. Konusunda uzman olan bu kişi,
su mühendisi Arnold Scherrer’di. Scherrer, Afyon’da maden suyunun kaynağında iki ay süren
tetkiklerde bulunarak Berlin’e dönmüş ve burada raporunu hazırlayarak, Cemiyet’e göndermişti. Scherrer raporunda, “Karahisar suyu üzerinde
uzun tahliller yaptığını ve suyun dünyada mevcut dört meşhur maden suyu derecesinde bulunduğunu kaydetmektedir.”232

Scherrer, 1932 sonbaharında iş başında
Kızılay Yönetimi, bu rapor üzerine, kaynakta
bazı düzenlemeler yapılmasına karar vererek,
bu iş için Alman mühendis Arnold Scherrer’i
1932 yılının sonlarına doğru Türkiye’ye davet
ediyordu. Böylece 1931 yılı Kasım ayında raporunu hazırlayan mühendis Scherrer, 1932 yılının
sonlarında raporunda belirttiği hususları hayata
geçirmek için tekrar Türkiye’ye gelmiş oluyordu.
Bu davetiyle altı yıl önce devraldığı tesislerde
gerekli modernleşme için en büyük adımı atan
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Scherrer’in gözetiminde
kaptajların zabt-ı rapt altına alınması ile modernleştirme çalışmalarını başlatıyordu. Scherrer,
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Tesislerde gerekli
modernleşme
için en büyük
adım Scherrer’in
gözetiminde
kaptajların zabt-ı
rapt altına alınması
ile atıldı.
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Artan talep üzerine, kısa
süre içinde dolum ve
şişe yıkama kapasitesini
çoğaltabilmek amacıyla
daha yüksek kapasiteli
makineler satın alındı.

gerçekten ehil bir kişiydi. Dalında profesörlük
unvanı almakla kalmamış, aynı zamanda uluslararası bir üne de sahip olmuştu. 15 Eylül 1932
tarihinde su mühendisi olan eşiyle birlikte Türkiye’ye gelen Scherrer, hemen Afyonkarahisar
Gazlıgöl tesislerinde çalışmalarına başlayarak,
zorlu kış mevsimi şartları altında yaklaşık 3 ay
kadar faaliyetlerine devam etti. Bu süre içinde
maden suyunun menbaları temizlenip “asrî bir
şekle” sokuldu. Böylece elde edilen suyun artık
karbonik gazlarıyla diğer madenî özelliklerine
halel gelmeden şişelere doldurulması ve uzun
süre korunması mümkün olabilecekti.

“Buraya, Almanya’daki en son sistemi
uyguladık”

15 Eylül 1932
tarihinde su
mühendisi olan
eşiyle birlikte
Türkiye’ye gelen
Scherrer, hemen
Afyonkarahisar
Gazlıgöl
tesislerinde
çalışmalarına
başlayarak, zorlu
kış mevsimi
şartları altında
yaklaşık 3 ay
kadar faaliyetlerine
devam etti.

Afyonkarahisar Maden Suyu kaynak ve tesislerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetecilere
bilgi veren mühendis Scherrer, şu açıklamada
bulunuyordu:
“Karahisar suyu madenî havas (özellikler) itibariyle böbrekler, karaciğer ve mide hastalıkları
için kullanılan dünyadaki beş büyük maden suyundan birisidir. Almanya ve İsveç’teki en son
menba suları istihsal (üretim) şekillerini aynıyla bu suya tatbik ettim. Bu sayede suyun ‘acide
carbonique’ gazı ve diğer bütün madenî terkibatı
(bileşimleri) kaybolmadan uzun müddet saklanacak vaziyete girmiştir. Daha menbada ikmal
edilecek ufak işler vardır. Fakat derece-i hararet
tahtessıfır (sıcaklı derecesi sıfırın altında) beş
altı dereceye indiği için şimdilik faaliyetimizi

tatil etmek mecburiyetinde kaldık. Şubat’ta tekrar gelerek bir iki ay daha çalışacağız.” Scherrer
bu beyanatından sonra 20 Aralık 1915 tarihinde
Frankfurt’a hareket etmişti. 233

Scherrer’i Saydam davet etti
Refik Saydam’ın gayretiyle, kaptajı bozulan
kaynaklar hakkında çalışma yapmak üzere Arnold Scherrer’in Türkiye’ye getirilmesi çok isabetli bir tercih olmuştu. Daha sonra Scherrer’in
yazdığı rapordan anlaşıldığı üzere Saydam, bu
daveti Kızılay Genel Başkanı sıfatıyla yapmıştı.
Dr. Refik Saydam, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
Vekilliği (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)
döneminde aynı zamanda Bakanlığı’nın yakın
çalışma içinde bulunduğu Kızılay Genel Başkanlığı’nı da üstlenmiş, bu vazifeyi 1925 yılından
1938 yılına kadar, yani İsmet İnönü tarafından
başbakanlığa getirildiği döneme kadar sürdürmüştü. Saydam’ın gelişine öncülük ettiği Scherrer’in tecrübesi, Karahisar Maden Suyu’nun kaynaklarının bilimsel bir disiplinle verimli şekilde
yapılmasını sağlanmıştı.
Scherrer, kaynakları çıkış yerlerine kadar
takip edip mükemmel bir kaptajla ele geçirmiş,
bir başka ifadeyle suların çıkış yerlerini yakalayarak özellikleri bozulmadan toplanmasını sağlayıp dönüm noktası olacak bir çalışmaya imza
atmıştı. Böylece hem suyun miktarını çoğaltan,
hem de dışardan olabilecek muhtemel sızıntıları
önleyen Scherrer, kaynakları sağlık yönünden
muhafaza altına almıştı.234
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Scherrer’in EfsanevÎ Raporu:
DÜNYADAKİ 4 MEŞHUR SUDAN BİRİ
Scherrer’in bu raporu çok önemlidir, çünkü daha sonra gerek akademik gerekse popüler
olarak Afyonkarahisar sıcak suları ve maden suları hakkında yazı kaleme alan herkes,
buradaki bilgileri kullanmıştır.
Scherrer’in Afyon Karahisar Maden Suyu ile
ilgili yaptığı bütün çalışmaları “Die Quellen von
Afyon Karahisar in der Turkei” başlıklı bir makelede toplayarak “International Mineralquellen
Zeitung” dergisinin Berlin ve Viyana’da basılan
1938/3 nüshasında yayınlanmıştı.235
Bu raporda, Türkiye’nin Avrupa’da düşünülenden çok daha zengin ve her türden maden
sularına sahip bulunduğunu belirten Scherrer,
“Kuzey Bohemya ve Taunus bölgesi – ki oralarda
yaşayanlar her köyde bir içmece bulabilir- hiçbir şekilde sözgelimi Afyonkarahisar Vilayeti ve
çevresindeki ılıcalar kadar çok değildir. Burada
gayet iyi durumda 6-7 hamam (sıcak su banyosu)
bulunmaktadır. Bunun yanında bazı içmeler ve
halen işletmede olmayan kaynaklara sahip banyo yerleri vardır” diye yazar.
Scherrer’in bu raporu çok önemlidir, çünkü
daha sonra gerek akademik gerekse popüler olarak Afyonkarahisar sıcak suları ve maden suları
hakkında yazı kaleme alan herkes, buradaki bilgileri kullanmıştır. Bölgenin tarihi anlatılırken ya
da maden sularının özellikleri açıklanırken, hep
Scherrer’den istifade edilmiştir.

İki milyon yıl önce Afyon’daki oluşum
Maden suyu bölgesini anlatırken, “Batıya
doğru bize belirli bir uzaklıkta sık kıvrımlı, granit, mikaşist ve yarı kristal kireçten oluşan dağ
bölgesi bulunmaktadır” ibaresini kullanan Scherrer, “Aşağı yukarı eski Frigya’nın sınırında
daha genç, bilhassa miyokenden oluşan üçüncü
zaman tabakası başlamaktadır. İtiraf etmek gerekir ki, bu üçüncü zaman tortuları, tam kum taşı
karakterinde değil, çoğunlukla mikaşistten az
farkla ayırt edilen ve hemen hemen hiçbir fosili
ihtiva etmeyen durumdadır” açıklamasında bulunur. Zengin maden suyu oluşumunun gerçekleştiği üçüncü zaman günümüzden iki milyon yıl
önce başlayan ve hâlâ sürdüğü varsayılan jeolojik zaman için kullanılır. İklim değişiklikleri, dört
buzul dönem, insan yaşamının başlaması hep bu
dönemde olmuştur. İşte bu dönemde Afyon’un
bu bölgesinde miyoken, güney ve doğuya karşı
uzun çizgilerle parçalanmış ve volkanik taşlarla
bilhassa trahitlerle dolmuştur.236

Scherrer’in raporu “Die
Quellen von Afyon
Karahisar in der Turkei”
başlığıyla “International
Mineralquellen Zeitung”
dergisinde yayınlandı.

“Dere bile maden sularından oluşur”
Bu bölgedek tatlı yeraltı su kaynakları olmadı-

Bölgede yürütülen
çalışmalardan
biri de, araziden
geçen derenin
ıslahıydı.
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Raporun neşredildiği
dergide yer alan hali.

Alman su
mühendisi
Scherrer, maden
suyunu Sultan
Abdülhamid’e
bildirip ihya
edilmesine sebep
olanın Belçikalı bir
doktor olduğunu
yazıyor.

ğını belirten Scherrer, maden suyu alanı ve yapısı hakkında şu ayrıntılı bilgileri verir:

“Meşhur olması, Abdülhamid’le oldu
Ona da Belçikalı bir doktor tavsiye etti”

“Bizim buradaki birkaç kilometrekare büyüklüğündeki kaynak bölgemizde tatlı yeraltı suyu
hemen hemen hiç yoktur. Ovada dışarıda akan
derenin muhteviyatı, konsantre maden sularından oluşmaktadır. Kurak zamanlarında (sıcak
günlerde) zayıf kamış ve sazlıklar derinliklerden
maden sularını çekerler. Bitkilerin gelişmeleri
için suya ihtiyaçları vardır ve tuz (soda) yüzeyde ayrılır. İnsan böylece sap ve kamışların kalın
boğumlarının kristal şekerle dolu olduğunu ileri
sürebilir. Fakat toprak da bilhassa çiy oluştuğu
sıralarda tuzu dışarı atar. Bunlar, dağ köylerinin
köy kadınları tarafından çamaşır yıkamak için
gerekli kül suyunun hazırlanmasını sağlamak
maksadıyla toplanır.”237

Karahisar Maden Suyu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da meşhur olması,
Sultan II. Abdülhamid tarafından bilinmesiyle
olmuştu. Maden suyunu Sultan Abdülhamid’e
bildirenin de Belçikalı bir doktor olduğu belirtilir. Belçikalı doktorun aktarıldığı bilgisinin en
eski yazılı tek kaynağı da yine Scherrer’in bu raporudur. Scherrer, raporunda, “Burasının yeni
tarihi, bir Belçikalı doktorun Sultan Abdülhamid’in böbrek ağrısına bu suyu tavsiye etmesiyle
başlamıştır”239 bilgisi yer almaktadır.

“Bu suyun geçmişi, 60 bin yıl önceye gider”
Maden sularının Afyon’un kaynak bölgesinin kuzey kenarında bulunduğuna işaret eden
Scherrer, “Karahisar’ın maden suları çok eskidir
ve karanlık tarih çağlarından beri daima kullanılagelmiştir. Bugün Türk Kızılay’ına aittir ve Ankara’da Sağlık Bakanlığı denetimindedir” ifadelerini kullanır. Buna göre Karahisar Maden Suyu
kaynaklarının geçmişi, Karanlık Ön Çağlara yani
MÖ 60 bin yıl öncesine kadar gitmektedir.238

Kaynakların isim babası da SCHERRER
1932 yılında Karahisar Maden Suyun’un kaynaklarını elden geçirip bir düzene kavuşturan
Scherrer, buradaki su kaynakları hakkında ilk
ve doğru bilgiyi de verir. Muhtemeldir ki madensuyu kuyularının ilk isimlendirilmeleri de ona
aittir. Çünkü Scherrer, daha sonra bir dergide
neşrettiği raporunda, “A Kaynağı biraz daha düzene konulmuş olup suyu fevkaladedir” tespitini
yapar. A Kaynağından elde edilen maden suyunu Fachingen, Preblau, Bilin ve Vichy Mesdames
suları ile aynı sınıfa konulabileceğini belirten Scherrer, bu suda herhangi bir kül tadı bulunmamasının altını özellikle çizer.240

Scherer, “A Kaynağı
biraz daha düzene
konulmuş olup suyu
fevkaladedir” tespitini
yapar.
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Afyon Müzesi’nde
bulunan çeşitli tarihi
eserler arasında su
koymaya yarayan
eşyalar da yer alıyor.

İşte en eski kaynağın bilinmeyen geçmişi

Rekabet nedeniyle tahrip edilen kaynaklar

A Kaynağının “bir hayli eski” tarihi olduğunu kazı ve yapısal dokümanlara istinaden tespit
eden Scherrer, A Kaynağının geçmişiyle ilgili tezini şu bulgulara dayandırarak anlatır:
“A Kaynağının akıntısından sonra yüzlerce
metre uzunluğundaki kanalın tesisinden aşağı
yukarı 30 metre uzaklıkta ve 2 metre toprak seviyesi altında çok eski bir toplama tesisine rastlamaktayız. Karanlık tarih çağlarında (yani MÖ
60 bin yıldan daha önceki zamanlarda) yumuşak
bir inişle biten bir yokuşun eteğinde birkaç kaynak çıkışı uzun bir havuz içinde birleştirilmişti.
Sığ bir yerde bulunan kayada oyulmuş delik, derenin kenarında çamuru geri tepmek için, birbiri
yanına düzgünce yerleştirilmiş taş levhalarla örtülmüştür. Suyun durdurulup toplanması sırasında gerideki bayır kaymıştır. Bunu tutabilmek için
kuvvetli bir ağaç gövdesi yatay olarak kenardaki
taş levhanın aralığına sıkıştırılmıştır. Ağacın arkasında dayanak noktaları havuzda ağır taşları korumakta olan kalın tahta sırıklar dayandırılmıştır.
Tahtalar bir alet ile değil de ateş ile işlenmiştir. Bu çok eskiden kalma olduğuna bir işarettir.
Buralarda hiç görülmeyen taş levhaların çıktığı
yeri de kullanılabilecek tatlı su ararken çok uzaklarda ova içinde bulduk. Aşağı yukarı 2 metre derinlikte çakıl ve kum yığınları altında idi. Bu da
eskiliğin bir başka işaretiydi.”241

Dünyada çok eski zamanlarda ticarî kıskançlığın mevcut olduğunu hatırlatan Scherrer, bu
kıskançlık yüzünden nasıl Taunus bölgesinde
Aşağı ve Yukarı Selter kaynakları arasındaki ticari rekabetin top gülleleriyle kaynakları tahrip
edildiyse, Gazlıgöl bölgesinde de hamamcılar
arasındaki rekabetin izlerini gördüğünü kaydediyor. “Bizim buradaki” diyor Scherrer, “tarih
öncesi kuyular, komşu hamama nazaran daha az
rahattı. Herhalde kaynağın havuzu daha sonraları aynen hamamda olduğu gibi mavi- siyah balçık
cinsiyle doldurulmuş ve ağır taşlarla örtülmüştür. Böylece hazne yok edilmiş, fakat kaynağa
dokunulmamıştı. Su kanala doğru akmış ve kim
bilir kaç yüzyıl sonra komşu şehir Metropolis’in
(bugünkü Ayasin Köyü’nün) eski sakinleri ve
daha sonraları Romalılar maden sularını taşımışlar ve bir yığın kırık testi (küp) parçaları bırakmışlardı.”242
Scherrer’in bu aktarımları ortaya koyuyordu
ki A Kaynağının varlığı 60 bin yıl öncesine kadar gitmekteydi. Yine A Kaynağı ticarî rekabet
ve başka nedenlerden dolayı tahrip edilmişti.
Ancak bu tahrip su kanalları üzerinde gerçekleşmiş, kaynak sağlam bir şekilde varlığını korumaya devam etmişti. A Kaynağına yakın bir yerde
bulunan Ayasin Köyü’nün su ihtiyacı, buradan
karşılanmıştı. Hatta Romalılar da bu A Kaynağından su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermişler, maden
suyunu içmişlerdi.
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Scherrer raporunda,
A Kaynağının
akıntısından sonra
yüzlerce metre
uzunluğundaki
kanalın tesisinden
aşağı yukarı 30
metre uzaklıkta
ve 2 metre toprak
seviyesi altında çok
eski bir toplama
tesisine rastladığını
kaydeder.
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“LezzetinİN ve Şifalı Oluşunun Nedeni”
Karahisar Maden Suyu için ikinci önemli isim, su mühendisi Memduh Ölçer’dir. Ölçer,
Scherrer’den yaklaşık 20 yıl sonra kaynaklar üzerine geniş bir araştırma yapar ve A
Kaynağının 1955 yılındaki durumunu tespit eder.

Karahisar Maden Suyu
için çığır açan bir isim:
Memduh Ölçer

Amerika’da eğitim görmüş olan su mühendisi
Memduh Ölçer, Scherrer’den yaklaşık 20 yıl sonra kaynaklar üzerine geniş bir araştırma yapar
ve A Kaynağının 1955 yılındaki durumunu tespit
eder. Ölçer A Kaynağını, A Maden Suyu Grubu
diye niteleyerek, burada günlük ortalama 7-10
ton arasında su sarfiyatı olduğunu kaydeder.
Memduh Ölçer, A Maden Suyu Grubu için, “…
bu suyun bol gazlı, radyoaktivitesi 18,2 eman, reaksiyonu 6,8 ve 5000 mg emlahlı, renksiz ve kokusuz, aynı zamanda emlahının ideal bir şekilde

muvazeneli oluşu, gerek lezzet ve gerek şifa bakımından emsaline kıyas kabul etmeyecek üstün
bir vasıfta olmasını tevlit etmiştir (doğurmuştur)”
tespitini yapar. Ne var ki bu kaynak, ona göre,
çok verimli değildir ve günde ancak 30 cl’lik şişelerden 25 bin adet su üretimi yapılabilmektedir.
Ölçer, şifa kaynağı olan sudan ülkenin en çok
şekilde yararlanması ve Kızılay’a da daha çok
gelir temin edilebilmesi ve verimin arttırılması için bazı çareler üzerinde çalışarak yönetime
sunmuştur.243

Kaynağın kaptaj
çalışması yapılan
kısmından bir fotoğraf.
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B Kaynağında Roma izleri

B Kaynağı’nı Abdülhamid tamir ettirdi

Scherrer, bölgedeki kazı ve tadil çalışmaları
sırasında ikinci bir hazne daha bulur. O da tıpkı
A Kaynağı tesisleri gibi “bir hayli eski” zamanlara aitti. B Kaynağının kazılması sırasında bulunan ve 80 metre uzaklıkta bulunan bu hazne,
biraz daha yüksekte yer alıyordu. B Kaynağının
haznesi olarak nitelendirilebilecek bu yapı için
Roma usulüne benzeyen beyaz bir haç kullanılmıştı. Dolayısıyla Romalılar, bölgedeki maden
suyu kaynaklarıyla yakından ilgilenmişler, tamir
etmişler, yeni toplama hazneleri ve su kanalları
da inşa etmişlerdi. Scherrer’in yaptığı kazıdan çıkan sonuçlar bunu gösteriyordu. Ayrıca orada saman ateşinde pişirilmiş topraktan yapılan büyük
bir hazne mevcuttu. Scherrer, bu konuyla ilgili
şunları yazıyordu:

B kaynağında doğal şartlar ve diğer nedenlerle ortaya çıkan tahribat, Sultan II. Abdülhamid
döneminde küçük tamiratlarla giderilmeye çalışıldı. Ancak bu küçük yamalar, yardımcı olmaya
yetmemişti. Daha sonra ise Scherrer’in tabiriyle
“akıllının birisi kaynağa hayli geniş bir boru yerleştirmiş ve böylece gaz bile kaçacak yer bulamamış ve bataklık suyu ile karışarak şöhretini yitirmişti.”246 Scherrer’in verdiği bu bilgi son derece
önemlidir ve Abdülhamid döneminden 1926 yılına kadar süren geçiş döneminde Karahisar
Maden Suyu’nun yaşadığı düşüş trendini açıklamaktadır. Dolayısıyla Karahisar maden suyu
kaynakları 1926’da Kızılay’a devredilinceye kadar hem maden suyu niteliklerinin bozulması,
hem de bu su kaynaklarının layık-ı veçhile korunamaması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı.

Maden suyunu hayvanlar yalaktan içti
“Bu, kaya üzerindeki kaynak çıkışının üzerine sıkıştırılmış olup böylece hemen yanında açık
bırakılmış çamurdan bir delikten suyun dışarı
akması sağlanmıştır. Daha sonra tespit edebildiğim gibi karşı tarafta bulunan dağ uzantıları
bizim maden suyumuzla temasa gelmiş, güneşte
kurumuş ve basit yapılar için kullanılabilen gayet normal bir harç olmuştur.”244
Eski haznenin yerini de bulan Scherrer, bu
haznenin çukurumsu bir yer çöküntüsü içinde,
arkası bir kum ve bataklık olan yerde bulunduğuna işaret ederek, “Taştan drenaj yapılmış fakat drenaj, kuvvetli yağmurlar sonunda toprağa
gömülmüştür. Bundan dolayı haznenin arka
duvarı, dayanak duvarı şeklinde oluşmuştur.
Bu yetmemiş ve daha sonraki kaynak malikleri
(sahipleri) önceleri kireçle, sonraları siyah bir
harçla ve en sonunda çimento ile duvar örmüşlerdir. Tabi, temel gittikçe incelmiştir. Kaynağın
tepesinden kalan artıklar kullanılmış ve sıra ile
önce insanların havuzu, daha sonra da, buraya
uğrayan kervan yolundaki develer için düşünülen hayvan yalağı kullanılmıştır. Böylece kaynağın suyu esaslı olarak bozulmuş” bilgisini veriyor. Bu bilgiler şu açıdan önemlidir ki, B Kaynağı
kervan yolunda bulunduğunu, bu yüzden buraya
yapılan yalaktan hayvanlar da maden suyunu içmişlerdir.245
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B Kaynağına Soda Suyu Denilirdi
Ölçer’in tespitlerine göre B Kaynağından çıkan suyun yaklaşık üç tonu soda imalinde
kullanılırken, kalan sular ise gazı alındıktan sonra boşa akıtılıyordu.
B Kaynağının suyunun daha çok gazlı olması sebebiyle Memduh Ölçer, bu kaynağı B Soda
Suyu Grubu olarak isimlendirir. Günlük üretimin 20-25 ton arasında olduğu B kaynağından tabiî gazlı soda imal ediliyordu. Ancak soda imalı
maden sularına nazaran çok fazla tabiî gaza ihtiyaç duyması sebebiyle, 1955 yılı itibariyle kaynağın kendi gazından ancak 9 bin adet 30 cl’lik şişe
soda üretilebiliyordu. Ölçer’in tespitlerine göre B
Kaynağından çıkan suyun yaklaşık üç tonu soda
imalinde kullanılırken, kalan sular ise gazı alındıktan sonra boşa akıtılıyordu. Ölçer, bu suyun
teknik özelliklerini şu şekilde sıralayıp bir de
öneride bulunuyordu: “Bol gazlı, radyoaktivitesi
ile 6,2 eman, reaksiyonu 6,8 olan ve emlah itibari
ile A Maden Suyu’na çok yakın bulunan bu suyun boşa akan mühim kısmından, muhtevasındaki demir alınmak ve bilahare tebhil edilmek

sureti ile emlahından komprime halinde istifade
edilmesi büyük faideler sağlayacaktır.”

C Kaynağının kükürtlü olması problemdi
Memduh Ölçer, 1955 yılı itibariyle kaleme
aldığı raporunda C Kaynağından da bahsederek,
bu kaynağın günlük 13-18 ton arası üretimiyle
çok verimli bir kaynak olduğunun altını çiziyordu. Ancak, fennî bir şekilde kapte edilip işletmeye sevki için bütün boru tesisatı hazırlanan bu
kaynağın bir dezavantajı vardı. Suyun içeriğinde
H2S, yani kükürtlü hidrojen bulunması sebebiyle
kerih bir kokusu mevcuttu, bu sebepten de üretime katılamıyordu. Ancak işletme yönetimi, bu
suyu değerlendirmek için orta bir yol bulmuş,
suyu işletme binası dışına yapılan bir çeşmeye
bağlayarak ücretsiz olarak halkın kullanımına
sunmuştu.247

Bir zamanlar maden
suyuna giriş yapılan
kısım böyleydi.
Kamyonlar girişin
yanındaki depoya
yanaşıp sandıkları
alırlardı.
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“Sızıntılı ve cilalanmış bir toprak boru”
Scherrer, kaynak sularına müdahale ettiği
1932 yılından önceki durumu anlatırken, A Kaynağına ilişkin ilginç bir aktarımda daha bulunur.
“Eskiden” A ana kaynağının “sızıntılı ve cilalanmış bir toprak boru” ile donatıldığını, bu borunun yerin iki metre altında balçıklanmış toprağa
gömüldüğünü ve dışının da kum ile örtüldüğünü
kaydeden Scherrer, şu önemli bilgileri veriyordu:
“Toprak borunun üst tarafta bir kapağı ve
kaynak sathı seviyesinde basit bir yan borusu
vardı. Artan ihtiyaç karşısında hazne çukurunun
büyütülmesi denenmişti. Bu sırada çamur temel
drenajında kaynak kaybedilmiş, drenaj tekrar
tıkatılmış ve sonunda akıllıca örülmüş dayanak
çıtalarıyla bir tahta ızgara ile kireçten bir sıra yapılarak geçici olarak nispeten sık tutulmuştu. Gayet tabii ki karbonik asit kireci bozmuş ve hemen
akabinde kaynağın tekrar inşa edilmesi gerektiği
görülmüştü.”

‘Tecrübesiz Avrupalı mühendis’in ettiği
kötülük
Karahisar Maden Suyu kaynakları Kızılay’a
devredildikten sonra, su kaynaklarını bakımdan geçirmesi için Avrupalı bir mühendis çağrılmıştı. Bu mühendis, kaynaklar üzerinde öyle
uygulamalara imza atmıştı ki, ondan birkaç yıl
sonra aynı araziye gelip araştırmalar yapan Scherrer, bu kişiden “yaptıklarına bakılırsa maden
suları kaynaklarıyla ilgili hiç tecrübesi olmadığı
veya az tecrübesi olduğu anlaşılan Avrupalı bir
mühendis” diye bahsedecekti. Çünkü bu sözde
mühendis, “bu ince bir kaya tabakası içine birkaç metre derinliğinde kuyu cinsi delikler açmış,
dökme demirden bir metre çapında silindirleri
bu deliklere yerleştirmiş, döküm ceketi ile kuyu
duvarı arasına bataklık çamuru, çayır çimen parçaları, tarla toprağı ve benzerlerini sıkıştırmıştır.
Fakat suyu çıkaran kaya yarıkları ve çatlaklar
suyu süremediği için kaynak akıntısı kuyu duvarının yarısı yüksekliğinde kalmıştır. Suyun iç taraftaki silindire geçmesini sağlamak için tabana
mermer parçaları yerleştirilmiştir. Böylece artık
gerekli şekilde sık olmayan tabaka etkisinin akan
kısmını da yitirmiş su ve gaz en az karşı koyma
istikametinde, çoğunlukla hazne dışına kaçıp akmıştır.”248

Scherrer: “Bu vicdansızlıktır”
Scherrer’in “vicdansızlık” olarak nitelidiği
olay ise şöyle gerçekleşmişti:
“Demir silindirlerin tabakası adi iplerin katran yağı içirtilmesiyle sızmaz hale getirilmişti.
Aynı şey tabansız haznede de yapılmıştı. Su katran kokmuş, haznede ve kaynak silindirlerinde
günlerce beklemiş, bozuşmuş, doldurulmadan
önce iki defa filtreden geçirilmesi gerekli olmuş,
‘şansı yaver giderse’ daha sonra tazyikli hava
ile çalışan bir doldurma aleti ile işlenmiştir. Bu
konuyu bilen her uzman böyle bir Dr. Eisenbarth-Kür’ünün neticesi hakkında hüküm verebilir ve bunu vicdansızlık olarak nitelendirebilir.”

Scherrer, A Kaynağını nasıl kurtardı?
Bölgede ayrıntılı bir inceleme yapan Scherrer,
Sağlık Bakanlığı’nın kaynağın tekrar işletilip işletilemeyeceği sorusuna cevap aradı. Araştırmaları
neticesinde bu soruya olumlu cevap verdi. Bu cevap üzerine gerekli çalışmaları yapmakla görevlendirildi. Scherrer ve ekibi yaklaşık 4 ay süren
bir çalışma neticesinde A Kaynağını verimli hale
getirdiler, öyle ki bir aylık süre içinde bu kaynak
doldu ve sevk yapılabilir hale geldi.
Scherrer, A Kaynağını nasıl kurtarıp tekrar
işler hale getirdiklerini ve maden suyunun biriktirme hazneleri ile özellikleri hakkında şunları
anlatıyordu:
“A Kaynağının bağlanması sırasında, kaynağın meylin eteğinde bulunan kısmının moloz ve
temizlik maddesiyle örtülü olmadığı meydana
çıkmıştı. Kaya burada serbest kalmış ve havanın
etkisiyle, neredeyse tropik derecedeki sıcaklık ve
kuvvetli soğuklar bir yandan, şiddetli yağmurlar
öte yandan burayı tamamen çürütmüştü. Köklerinin çok sıcaklarda su deposu olması sebebiyle
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Su ve gaz toplanan bronzdan hazne

A Kaynağında
karşılaşılan bir
başka sorun da A
Kaynağının işletme
bölgesindeki iyi
düşünülmemiş
demir kazan
haznesiydi. Ayrıca
kayadaki kuyunun
yanında 100 x 150
cm ebadında kırık
bir yer mevcuttu.
Örümcek ağı
şeklindeki çatlaklar
çeşitli istikamete
dağılıyordu.
Scherrer ve ekibi
bu çatlakları kaya
unu ile doldurdu
ve böylece çeşitli
su çıkışlarını
birbirinden ayırdı.

Scherrer, A Kaynağı’nda daha sonra yaptıklarını şöylece özetliyordu:
“Arazide ayrı balçık tarlaları veya ırkları arasında bulunan her su, aynı bileşimi ve aynı ısıyı
gösteriyordu. Araziler arasındaki farklar, sıcaklığın değişmesi ve az da olsa demirin büyük kaynak sıcaklığıyla çoğalması sebebiyle ortaya çıkan
gaz muhteviyatı ile sınırlı kalıyordu. Şunun da
söylenmesi gerekmektedir ki, bölgedeki biriktirilen maden suyu, tek bir karaktere sahiptir ve
doldurma için kullanılan 5 haznenin birleşmesi
en küçük miktarda bile zararlı değildir. Alkalik
devamlı olarak 48’dir. Gaz muhteviyatı gayet iyidir ve suyun berraklığı tamdır.

önemli rol oynayan step bitkileri usulüne uygun
bir infilak patlaması görevini yüklenmişler ve bizim başlangıçta kuvars molozu olarak gördüğümüz, kum fırtınaları yüzünden çürümüş ve kırılmış parçaları görülen taşlardaki kuvars tabakası
idi. Buna benzer genişlemiş yarıklar vasıtasıyla
sıcaklık, maden suyunu incecik damarlar haline
yukarı çekiyor ve burada da buharlaşıp kaybolmasına sebep oluyordu. Böylece bütün bu kısmın
değiştirilmesi, izole edilmesi ve buharlaşmağa
karşı kuvvetli balçık parçalarıyla emniyet altına
alınmasının mecburi olduğu görülüyordu.”249
A Kaynağında karşılaşılan bir başka sorun da
A Kaynağının işletme bölgesindeki iyi düşünülmemiş demir kazan haznesiydi. Ayrıca kayadaki
kuyunun yanında 100 x 150 cm ebadında kırık
bir yer mevcuttu. Örümcek ağı şeklindeki çatlaklar çeşitli istikamete dağılıyordu. Scherrer ve ekibi bu çatlakları kaya unu ile doldurdu ve böylece
çeşitli su çıkışlarını birbirinden ayırdı. Maden
suyunun en fazla bölümünün bu kırık yerden
çıktığını belirten Scherrer, “derin kuyu deliğinin
kırılması esnasında suyun tutulması sebebiyle,
değişik bir sirkülasyon meydana çıkıyordu. Bundan dolayı kaynak oluğu güçlü bir sarı çamurla
örtülü oluyordu ki, bu çamur nihayet ‘derinde
biriktirme’ ile tabiî bir yoldan tekrar atılıp temizlenebilmişti” bilgisini veriyordu.

Hazne tipi üzerinde bir söz söylemek gerekirse,
şunlar yapılan denemelerden sonra öngörülmüştür. Fayans levhaları sık olarak kayaya yapıştırılmıştır. Su ve gaz toplanan ve bunların ortaklaşa
olarak bronzdan yapılma hazneye aktığı tarlada,
bu tarlanın yüzdürme kuvvetinin ana istikametinde olarak dar ve alçak aralıkta bu levhalar yerleştirilmiştir. Böylece büyük ve rahatsız edici gaz
kabarcıkları önlenmiş oluyordu. Diğer bütün satıh,
çimento harcı içinde sert tuğlalarla örüldü ve diğer
kısımlarda da benim anlattığım işler tekrarlandı.
Mevsimlerdeki değişikliği takiben ortaya çıkan temel suyun değişmesine karşı basınç eşitliği
sağlamak için tabiî olarak dış sular da biriktirildi.
Problemin benim bu işimdeki cinsi, yeterli derecede bilinmiş olmaktadır.”250

“B Kaynağı Ön Tarih Zamanında oluştu”
A Kaynağı üzerinde çalışıp onu tekrar sağlıklı bir şekilde su biriktiren hazneleriyle aktif hale
getirmeyi başaran Scherrer, B Kaynağı için de
çalışmalar yapmıştı. Ona göre B Kaynağını oluşturan deprem henüz çakıl ve bataklık bölgelerinin teşekkül ettiği ön tarih zamanında meydana
gelmişti. Bu çalışmalar neticesinde anlaşıldı ki,
B Kaynağı A Kaynağından üç noktada farklılık
gösteriyordu. Birincisi, B Kaynağının bulunduğu
kayada doğal ve büyük satıh drenajı olarak 30-50
santimetre büyüklüğünde ince kuvars kumundan bir tabaka bulunuyordu. Bunun tehlikesi
şuydu: Kum bölgesi hazne dışında büyük miktarda toplanmış maden suyunu almıştı, almaya da
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devam edecekti. Ayrıca dağ yönünden gelen az
miktarda tatlı su, A Kaynağına ve alttaki kaynaklara akıyordu. İkinci olarak bu kum tabakasını
yaklaşık ¾ metre kuvvetinde dağ nemliliğinde
bir bataklık bölgesi takip ediyordu. Bu bataklık
kısım, toprağın üst seviyesine kadar etek molozu,
toprak ve benzerleri ile örtülüydü. Bataklık bölgesi, aşağıdaki suyun buharlaşmasını ve büyük
su miktarlarının açık hava yarıklarına aniden
kaçıp gitmesini önlemekteydi. Scherrer’e göre
bu durum, bütün kaynak bölgesinde eşitleyici bir
rol oynamıştı. Bir başka ifadeyle A ve B kaynaklarındaki temel suyun birikmesini sağlamak ve
doldurma için gerekli gaz muhteviyatını emniyet
altına almak bakımından imkânlar yaratmıştı.
Üçüncü olarak da kaynak alanında nispeten
daha genç iki deprem yarığı bulunmaktaydı. Bu
durum, A ve B kaynakları arasında birleştirici
boru için yarığın kazılması sırasında tespit edilmişti. Yer yer 8-11 santimetre açıklığa ulaşan yarıklar, A Kaynağına yaklaştıkça daralmaktaydı.251
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İlk Yılların Büyük Sıkıntısı: Şişe Tedariki
Yerli fabrikalarda şişe üretimi mümkün olmamış, Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu şişeler
karşılanamamıştı. Bunun üzerine Kızılay’ın ihtiyacı olan 200 bin şişenin ithalatı için
kararname hazırlanıp Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in onayına sunulmuştu.
14 Mayıs 1930 tarihinde
Gazi Mustafa Kemal
imzasıyla yayınlanan
kararnamede,
“İmtiyazı Hilâliahmer
Cemiyeti uhdesinde
(sorumluluğunda)
bulunan Afyonkarahisar
maden suyunun imlâsı
(doldurulması) için
muktazi (gereken)
200,000 adet şişenin
4/12/929 tarihli
kararnameden istisnaen
1183 İngiliz Lirası
mukabilinde hariçten
mübayaasına (satın
alınmasına) izin verilmesi
kararlaştırılıyordu.

Şişe sıkıntısını, Atatürk çözdü
Kızılay, Karahisar Maden Suyu üretimine
başladığı zaman çok önemli bir sorunla karşılaşmıştı: Suyun şişelenmesi. Yerli fabrikalarda
şişe üretimi mümkün olmamış, Kızılay’ın ihtiyaç
duyduğu şişeler karşılanamamıştı. Hükümet ise
1929 Buhranı sebebiyle sıkı bir ekonomik politika takip ediyor, bu kapsamda ithalatı en zorunlu
maddelerle sınırlandırıyordu. Böylesi bir dönemde geliri, o dönem çok ihtiyaç duyulan sosyal
yardımlar için kullanılacak maden suyunun şişesiz bırakılması düşünülemezdi. Konu, Reis-i
Cumhur Gazi Mustafa Kemal’e arz edilmiş, onun
muvafakatiyle Hilâliahmer Cemiyeti, ithalat yasaklarından muaf tutulmuştu. Konuya ilişkin 14
Mayıs 1930 tarihinde Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan kararnamede, “İmtiyazı Hilâliahmer Cemiyeti uhdesinde (sorumluluğunda)
bulunan Afyonkarahisar maden suyunun imlâsı
(doldurulması) için muktazi (gereken) 200,000
adet şişenin 4/12/929 tarihli kararnameden istisnaen 1183 İngiliz Lirası mukabilinde hariçten
mübayaasına (satın alınmasına) izin verilmesi”252
hükme bağlanıyordu. Kızılay’ın 200 bin şişenin
ithalatı için Maliye Bakanlığı’na yaptığı müracaat
Bakanlar Kurulu’na sunularak olumlu yönde karara bağlanmış, sonrasında ise kararname haline
getirilerek Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal’in
onayına sunulmuştu. Kararnamede Başvekil İsmet Paşa’dan başka, aralarında Refik Saydam’ın
da bulunduğu 5 bakanın imzası bulunuyordu.

1939’da 10 milyon şişe ithaline izin verildi
Kızılay Maden Suyu’nun İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaygınlaşıp arandığı
1930’lu yıllarda en büyük sorun, elbette şişe te-

darikiydi. Çünkü maden suyunun dolumu yapılacağı şişe türünden Türkiye sınırları içinde
bir üretim yapılmamaktaydı. Bu nedenle ithalat
yapmak gerekiyordu. II. Dünya Savaşı’nın yeni
başladığı o günlerde ise ekonominin içinde bulunduğu durum, ithalatı oldukça güçleştirmişti.
Buna rağmen Kızılay Cemiyeti Umumî Merkez
Reisliği’nden Hükümete 26 Ekim 1939 tarihli bir
tezkere gönderilerek, “Afyonkarahisar maden
suyu için lüzumu olup 2376 sayılı kanunun talep
ettiği vasıf ve şartlara uygun şişenin memleket
dâhilinde henüz imal edilememekte olması hasebiyle satın alınmasına ihtiyaç görülen muhtelif
hacimde toplam 10 milyon adet maden suyu boş
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şişesinin gümrük resmi ve muamele vergisi verilmeksizin ecnebi memleketlerden ithali hakkında
bir karar verilmesi” isteniyordu.
Bu talepte dikkat çeken iki nokta bulunuyordu. Birincisi o güne kadar yapılan en büyük ithalat
yapılarak 10 milyon boş şişenin ithal edilmesine
izin verilmesi isteniyordu. İkincisi ise bu ithalatın gümrük resmi ile muamele vergisinden muaf
tutulması talep ediliyordu. Bakanlar Kurulu bu
tezkereyi ertesi günkü toplantılarında karara bağlayarak, “memleket dahilinde maden suyu gazına
mütehammil (dayanıklı) şişe imal edilmemekte
olduğu anlaşıldığından; anılan 10 milyon adet şişenin 2376 Sayılı Kanunun birinci maddesine uygun olarak ithaline” izin veriyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet
İnönü de muhtemelen piyasada Kızılay Maden
Suyu bulunmaması gibi nedenleri dikkate alarak,
bu kararı uygun buluyordu.253 Elbette Kızılay’ın
10 milyon adet şişenin vergisiz ithal edilmesi talebinin bir gün sonra Bakanlar Kurulu’nda kara
bağlanıp, Cumhurbaşkanı tarafından da hemen
onaylanmasının ardında Dr. Refik Saydam’ın o
sırada başbakan olmasının büyük etkisi vardı.

Pahalılığın sebebi, ithal şişenin vergiSİydi

şifalı sudan herkesin layıkıyla istifade etmesine
aracılık etmek suretiyle halk sağlığına hizmet
etmek gayesinde” olduğunun altını çiziyordu.
Kızılay yönetimi, fiyatın diğer maden sularıyla
rekabet edebilecek bir seviyeye çekilmesi gerektiğinin farkındaydı. Bunun için de gümrük vergilerinin kaldırılması, nakliyede indirim yapılması
için 1933 yılı itibariyle TBMM nezdinde girişimlerde bulunduğunu açıklıyordu:
“Terkibi (içeriği) itibariyle dünyanın birinci
sınıf maden sularının en iyilerinden olan maden
suyumuzun memleketimizin dahilinde çok ucuza satılması, şifalı hassası (özelliği) takdir olunarak istenmekte olan Mısır, Irak, İngiltere ve saire
gibi ecnebi memleketlerde de diğer maden sularına fiyatça rekabet edebilecek bir şekilde gelebilmesi için bilcümle rüsumdan (vergiden) istisnası ve Hükümetimize bağlı nakil vasıtalarınca
ücret alınmaması veya tatbik olunan tarifenin
tenzili lazımdır. Bu hususların muhterem Büyük
Millet Meclisimizce tetkik edilmekte olduğuna
ve bunun Afyonkarahisar Maden Suyu’na mahsus bir kanun maddesi ile temin edilmek üzere
bulunduğuna Genel Merkezimiz vakıf bulunmakla bahtiyardır.

Maden suyu neden pahalıya satılıyordu? Bu
soru özellikle tüketiciler arasında çokça soruluyordu. Kızılay yönetimine ulaşan bu şikâyetler
üzerine gerekli açıklama yapılmakta gecikilmedi.
Buna göre “maden suyunun nispeten pahalıya
mal olmasının başlıca sebebi, henüz memleketimizde şişe yapılamamasıydı.” Bu yüzden şişeler
Avrupa’dan getirtiliyordu. Avrupa’dan satın alınan şişelerin oradaki fabrikalardan İstanbul’a
gelinceye kadar ödenen nakliye ücretleri fiyatı
yükseltiyor, bunun üzerine bir de gümrük resmi,
dizbarko (deniz giderleri), muamele vergisi gibi
vergiler ekleniyordu. Bu da yetmiyormuş gibi
Haydarpaşa Limanı’na inen şişeler buradan trene
yüklenerek Hamam İstasyonu’na ya da muhtelif
yerlere gönderiliyor, bunun için de kilometresine göre yeni bir nakliye ücreti ödeniyordu. Tüm
bunlar da maden suyunun satış fiyatına yansıdığı
için bedelin yükselmesine yol açıyordu.
Bu açıklamayı yapan Kızılay yönetimi, sağlığa
büyük faydası olan Karahisar Maden Suyu’ndan
maddî bir menfaat beklemediğini belirterek, “bu
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Cemiyetimiz, suyun ucuza mal edilmesi için
sarf ettiği mesaiye desteğini esirgememesini
muhterem Büyük Millet Meclisimiz’den ve onun
yüksek Hükümeti’nden dilemektedir.”254

Kızılay istedi, kanun değiştirildi

Cumhuriyet, 26.12.1933

Her iki bakanlıkça
belirlenen
niteliklere uygun
olmak kaydıyla
“dahilde mümasili
yapılıncaya
kadar hariçten
getirecekleri
menbaa mahsus
soğuk damga
işaretli boş maden
suyu şişelerinden
gümrük resmi ve
muamele vergisi
alınmaz” hükmü
getiriliyordu.
Böylece şişe
yokluğu sebebiyle
piyasada
görülen maden
suyu kıtlığının
önüne geçilmesi
planlanıyordu.

Kızılay’ın yürüttüğü yoğun girişimler sonucunda, Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun’a
28 Aralık 1933 tarihinde yapılan bir ek ile hem
Kızılay’ın hem de diğer maden suyu işletmecilerinin şişe sorununa çözüm getirilmeye çalışıldı.
İktisat ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekaletlerince ortaklaşa sunulan “Sıcak ve Soğuk Maden
Sularının İstismarıyla Kaplıcalar Tesisatı Hakkındaki 10 Haziran 1926 Tarih ve 927 Numaralı Kanuna Müzeyyel (ek) Kanun” başlıklı dört
maddelik kanunda, her iki bakanlıkça belirlenen
niteliklere uygun olmak kaydıyla “dahilde mümasili yapılıncaya kadar hariçten getirecekleri
menbaa mahsus soğuk damga işaretli boş maden
suyu şişelerinden gümrük resmi ve muamele vergisi alınmaz” hükmü getiriliyordu. Böylece şişe
yokluğu sebebiyle piyasada görülen maden suyu
kıtlığının önüne geçilmesi planlanıyordu. Kızılay
Maden Suyu işletmesinin adı zikredilmemesine
rağmen bu kurum için çıkartılan kanunla, hızla
artan maden suyu üretimiyle ihtiyaç duyulan şişenin karşılanması hedeflenmişti. Kanun, ayrıca
bu şişelerin maden suyunun şişeye dolumunun
yapılacağı mahalle sevki ile o mahalden muhtelif
mahallere yapılacak sevkiyatının devlet demir ve
deniz yollarıyla yapılması halinde indirim uygu-

lanacağını belirtiyordu. Öyle ki kanun indirim
oranını belirleme yerine en fazla alınacak ücret
oranını şu ifadeyle kayda bağlıyordu: “Boş şişeler ile dolu şişelerin devlet demir ve deniz yolları
vesaitiyle yapılacak nakliyatından cari tenzilatlı
tarifeler üzerinden azami yüzde elli ücret alınır.”
Ayrıca esnaf tarafından bu su şişelerinin kendi hususi işlerinde kullanılması yasaklanmıştı.
TBMM’nin özel bir kanunla sağladığı bu kolaylıklara gerekçe olarak da “henüz ülke içinde yapılamayan su şişelerinin Avrupa’dan İstanbul’a,
İstanbul’dan su kaynağına nakletmek zarureti
karşısında karşılaşılan fiyatı yükselten maliyeti
indirerek, rekabeti temin etmek” şeklinde açıklanıyordu.255 Dönemin Sağlık Bakanı’nın aynı zamanda Kızılay Genel Başkanı olan Refik Saydam
olduğu düşünülünce Kızılay’a özel böyle bir kanunun ihtiyaç duyulan anda hızla çıkartılmasının
çok normal olduğunu söylemek mümkündür.

Hükümetin hedefi,
maden suyu fiyatını ucuzlatmaktı
Hükümetin maden sularının devlete ait ulaşım vasıtalarında yüzde 50 tenzilatla taşınmasına
karar vermesinde, Karahisar Maden Suyu’nun
satışa sunulduğu illerde pahalı bulunması etkili
olmuştu. Hükümet, birçok hastalığa şifa veren
maden suyunun tüketiciye yüksek fiyatla ulaşmasını önlemek istiyordu. Kuşkusuz Hükümet’in
aldığı tedbirlerin başında maliyetin neredeyse
yarıdan fazlasını oluşturan ithal şişedeki gümrük
vergisinin kaldırılması geliyordu. İkinci önemli
adım da Gazlıgöl’de çıkan maden suyunun hemen yanıbaşından geçen tren yoluyla nakledildiği göz önünde bulundurularak tren taşıma ücretleri ile vapur ücretlerinde yüzde 50 oranında
uygulanacak tenzilattı. Bu yöndeki tedbirleri içeren kanun tasarısı öncelikle Nafıa (Bayındırlık)
Encümeni’nde kabul edilmişti. 1933 yılı itibariyle
bir şişe su, şişe fiyatıyla birlikte Gazlıgöl Hamam
İstasyonu’nda 20,5 kuruşa, Ankara’da 27 kuruşa,
İstanbul’da 28,75 kuruşa, Adana’da 28 kuruşa ve
Mersin’de de 28,25 kuruşa mal oluyordu.256 Maliyeti bu şekilde gerçekleşen maden suyunun satış
fiyatı ise daha yüksek oluyordu. Hükümetin hazırladığı kanun tasarısıyla, yurdun muhtelif yerlerinde farklı fiyatlarla satılan Karahisar Maden
Suyu’nun fiyatının indirilmesi amaçlanmıştı.
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Kızılay’dan Farklı Bir Tanıtım
ve Satış Stratejisi: Büvetler
Kızılay yönetimi ilk iki büfeyi Ankara’da açarken, 1935 yılında da İstanbul’da
Bahçekapı’da bir satış büfesini faaliyete soktu.
“Satışlarımız diğer senelere nazaran
artmıştır”

Kızılay yönetimi satış rakamlarından yola çıkarak yeni pazarlama strateji belirledi. 1930’ların
ilk yıllarında uygulamaya sokulan bu stratejinin
temelini, maden suyunun satışında ana hedef
olarak belirlenen büyük illerde, nüfus yoğunluğunun gün içinde arttığı seçkin semtlerde Kızılay
Maden Suyu Satış Büfelerinin açılması oluşturuyordu. Büfelere o zaman kullanılan Fransızca
tabirle “büvet” deniliyordu. Kızılay yönetimi ilk
iki büfeyi Ankara’da açarken, 1935 yılında da
İstanbul’da Bahçekapı’da bir satış büfesini faaliyete soktu. Bu büfelerde iki önemli yeniliğe imza
atıldı. Birincisi küçük boy şişelerle perakende satış yapıldı; ikinci olarak da soğuk hava tertibatlı
ortamlarda muhafaza edilerek maden suyunun
soğuk olarak satışına başlandı ve bu şekilde içilmesi tavsiye edildi. İlk büfe, Ankara’da Kızılay
yönetim binasının bulunduğu bahçenin bir köşesinde faaliyete sokuldu. Öyle ki Ankaralılar sıcak
yaz akşamlarında Kızılay ve Güven Park’a çıkıp
burada Karahisar Maden Suyu içmeyi değişmez
bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Bir sonraki
aşamada Ankara’daki büfede, kurnalardan bardaklara maden suyu doldurulup satış yapılmaya
bile başlanmıştı.

Kuşkusuz maden suyunun en çok tüketildiği il, İstanbul idi. Bunun üzerine merkezden İstanbul’a gönderilen maden sularını depolayıp
piyasa sunmak ve müşterilerin istedikleri yere
kadar göndermekten sorumlu olan İstanbul Satış
Deposu’nun idaresinde iki büfe açılmasına karar
verildi. Eminönü ve Beyoğlu’nda açılacak iki maden suyu satış büfesinin açılış maksadı ise halkı
maden suyu içmeye alıştırmak olarak belirlenmişti. Aslında Osmanlı döneminde Eminönü’ndeki satış ve dağıtım yerinde bu hizmet bir süre
verilmişti.257 Ancak şimdi içinde soğuk depoların
bulunduğu büfeler şeklinde olması planlanmıştı.
Bu strateji, İstanbul’da kısa zaman içinde başarıya ulaştı. Kızılay yönetimi bu başarıyı, “Halkımız maden suyunun şifaî hassalarını (şifa verici
özelliklerini) bittecrübe (tecrübe ederek) görmüş
ve anlamış olduğundan İstanbul’daki maden
suyu satışımız diğer senelere nazaran artmış ve
gün geçtikçe artmakta bulunmuştur. Büvetlerimizde bardakla satılan maden suyumuzun satışı
da ziyadeleşmiştir”258 cümleleriyle duyuruyordu.
Kızılay yöneticileri, maden suyunun tanıtımı ve
satışında büfelerin etkili olduğunu görünce İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir ve Adana
gibi büyük şehirlerde de açılması yoluna gitti.259
İstanbuldaki büfe, 1938 yılı Haziran ayında
Bektaş Hanı girişindeki yerinden çıkarak, Bahçekapı’da günümüzde İstanbul Ticaret Borsası’nın bulunduğu Hamidiye Medresesi’nin bir parçası olan
Hamidiye Sebili karşısındaki eski Sovyet Ticaret
Bankası’nın bulunduğu yere taşınacak, burada da
büfe için gerekli soğuk hava tertibatı kurulacaktı.260
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İstiklal Caddesi’ndeki
büfe 1 Haziran
1936’da açıldı. Açılışa
gazetecilerin dışında
kimse ilgi göstermemişti.

“Şişesi 5 kuruşa soğuk olarak satılıyor”

1935’te
Bahçekapı’daki
büfede 37 bin şişe
maden suyu satıldı.
Bu satış rakamı
Kızılay yönetimini
İstanbul’da ikinci
bir büfe açmak için
cesaretlendirdi.
Yetkililer, bu kez
büfe açılacak
mekân olarak,
İstanbul’un gözde
muhitlerinden
Beyoğlu’nu seçtiler.

Büfede buzdolapları da
bulunuyordu. Böylece,
müşteriler soğuk maden
suyu içebiliyorlardı.

bilen gazetecilerden başka kimse gelmemişti.”

Bu dönemde yayınlanan ilanlarda da Kızılay
yönetimi, büfe politikasına uygun şekilde, halkı
maden suyunu soğuk içmeye yönlendirip, yeni
açılan Maden Suyu Satış Büfelerinde yurtdışından getirilen modern soğutucuların içinde tutulan maden suyunu içmeye çağırıyordu. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin Bahçekapı’da açtığı büfede
halka şişesi 5 kuruştan Calvinator marka soğutucu tesisatının yer aldığı ortamda depolanan
soğuk maden suyu satılıyordu. İlanda yer alan
sloganla ifade etmek gerekirse, “Hilâl-i Ahmer’in
Bahçekapı Satış Mahallinde Şişesi 5 Kuruşa soğuk olarak satılmaktadır.”261

Bahçekapı’nın başarısı
Beyoğlu Büfesini açtırdı
Bahçekapı’daki büfenin satışında büyük başarı yakalandı, 1935 yılında o büfede tam olarak
37 bin şişe maden suyu satıldı. Ayrıca İstanbullular büfe önünde her sabah kuyruklar oluşturarak “muntazaman sabahları su içip kür yapmayı”
alışkanlık haline getirmişti. İşte bu satış rakamı
Kızılay yönetimini İstanbul’da ikinci bir büfe açmak için cesaretlendirdi. Yetkililer, bu kez büfe
açılacak mekân olarak, İstanbul’un gözde muhitlerinden Beyoğlu’nu seçtiler. O dönemin seçkin ve itibarlı muhiti olan Beyoğlu’nda İstiklal
Caddesi üzerinde, hem de efsanevî Tokatlıyan
Oteli’nin yakınında bir dükkân kiralandı. İstiklal
Caddesi’ne çıkan herkesin rahatlıkla görebileceği
yol üstündeki bu büfe, 1 Haziran 1936 tarihinde
düzenlenen küçük bir törenle satışlarına başladı.
Ne yazık ki bu törene “Kızılay’a hizmeti bir vazife

Törende konuşan Kızılay Neşriyat Müdürü
Haydar Bey, halkın yoğun talebi üzerine Ankara’da bulunan iki büfeye ilaveten İstanbul’da faaliyete sokulan Eminönü’ndeki büfeden sonra
biri Beyoğlu’nda açılışı yapılan büfe, diğeri de
İzmir’de açılmakta olan büfe olmak üzere iki büfenin daha hizmete sokulduğu açıklamasını yapıyordu. Haydar Bey bir de müjdeli haber vererek,
bunlara ek olarak Adana, Mersin ve Samsun’da
da büfe açılacağını söylüyordu. Aslında Kızılay,
maden suyunun bulunduğu Gazlıgöl’de, o dönem
180 bin lira gibi yüksek bir rakam harcayarak mükemmel bir tesis meydana getirmişti. Bu tesisin en
önemli özelliği ise şişelerin otomatik olarak dolup
kapanmasıydı ki, Türkiye’nin meşrubat sanayiin
önemli bir dönüm noktasıydı. Haydar Bey’in verdiği bilgiler, aslında büfelerin bir prestij mekanı
olarak düşünüldüğünü doğruluyordu. Çünkü Kızılay, nakliye masrafının yüksekliği sebebiyle büfelerden fazla kâr etmiyordu. Ancak hem prestij,
hem de halk sağlığını göz önünde bulunduran Kızılay yönetimi, büfeleri açmayı tercih etmişti.
Haydar Bey’in verdiği bilgilere göre “Afyon’daki tesisatı yapan Almanya’nın meşhur maden suyu mütehassıslarından Profesör Scherrer
mide, barsak, ciğer hastalıkları için pek çok istifadeli (faydası) olan bu suyu iki bine yakın kez ve
muhtelif aylardaki vaziyetine göre tahlil ettirmiş,
gene tahlil için buradan Almanya’ya göndermiş
ve edindiği netice üzerine alakadar zevata; ‘Bu
su dünyada tanınmış suların en mühimlerinden
biridir. Bunun kadrini biliniz.’ demiştir.”262
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Dağıtım Sisteminde Yeni Arayışlar
Kızılay Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Ekim
1946 tarihinde aldığı 6476 sayılı karar ile 60 bin sermayeyle kurulmuş ve 18 Ekim 1946
tarihinde faaliyete başlamıştı.
Kızılay Maden Suyu’nun satış rakamları,
dağıtım ağının verimli işleyip işlemediğiyle dönemin başbakanı Adnan Menderes yakından
ilgilenmişti. Bu kapsamda 1952 yılında Maliye
Müfettişi Şefik Kazım Yur tarafından Kızılay’ın
İstanbul Satış Deposu, Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi ile Aş Ocakları hakkında hazırladığı rapor, dönemin Maliye Bakanı tarafından
Başbakan Adnan Menderes’e sunulmuştu. İşte
bu rapor, Kızılay’ın maden suyunun Ankara ve
İstanbul’da dağıtımı için nasıl bir yapı uyguladığını ayrıntısıyla ortaya koyuyordu.

Önce İstanbul Deposu kuruldu
Bu raporda yer alan bilgilere göre 1930 yılına
kadar Afyon Karahisar Maden Suyu satışı İstanbul
Merkez Teşkilatı tarafından idare edilmişti. 1930
yılında ise bu teşkilat kaldırılarak yerine 1952
yılında da faaliyete devam eden Kızılay İstanbul
Deposu’nun ilk çekirdeği olan örgütlenme kurulmuştu. O dönem Kızılay İstanbul Deposu’nun
maden suyunun yanı sıra önemli bir gelir kaynağı
da oyun kâğıtları satmaktı ve her ikisi de bu depo
tarafından yürütülüyordu. İstanbul’da maden suyunun satışları gerçekleştirilip basit muhasebe ile
tutuluyor, hasılat ise Genel Merkez adına bankaya yatırılıyor; her ay başında da bu gelirleri gösteren evraklar Ankara’ya gönderiliyordu. İstanbul
deposu, 1935 yılına kadar bu şekilde çalışmıştı.

bu tarihten itibaren bir genel bayiye verilmişti.
Bu bayi ile Kızılay Derneği arasında kısa zaman
içinde ihtilaf çıkması üzerine 15 Kasım 1946 tarihinde kurulan Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi İstanbul Şubesi’nin satış hasılatı, depo
veznesine yatırılmaya başlanmıştı. Depo, maden
suyu müessesesi için bir banka vazifesi görüyor,
İstanbul’da maden suyu işleri deponun nezaret
ve yardımı ile yürütülüyordu.263

Son karar: Maden Suyu Satış ve Tevzii
Müessesi kuruluyor
Merkezi Ankara’da bulunan Kızılay Maden
Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi, Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nun 10 Ekim 1946 tarihinde aldığı 6476 sayılı karar ile 60 bin sermayeyle ku-

Bir yıl süren bayi deneyimi
1 Eylül 1935 tarihinde ise Kızılay Derneği
İstanbul’daki depoya yeni bir şekil verilmesi lüzumunu görmüş, bunun üzerine ayrı sermaye
ve muhasebeye sahip bir depo kurulmuştu. 8
Mayıs 1945 tarihine kadar Genel Merkez adına
depo vasıtasıyla yapılan maden suyu satışları ise
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Kızılay’ın
maden suyu için
Erenköy’de kira
ile tutulmuş bir
aktarım ambarı ile
Çırağan Sarayı’nda
da bir ikincil ambarı
mevcuttu.

rulmuş ve 18 Ekim 1946 tarihinde faaliyete başlamıştı. Müessesenin kuruluşu Dernek ile bayi
arasında çıkan ihtilaf üzerine; hem vergi muafiyetini devam ettirmek, hem de maden suyu satış
işlerini intizama bağlamak düşüncesiyle maden
suyu işletmesinin tamamen ayrı bir teşebbüs
bünyesinde yapılması amacıyla kararlaştırılmıştı. Bilindiği gibi Kızılay Derneği’ne bağlı kaynak
işletmesi ürettiği maden suyunu yine bu üretim
sahası içinde bayilere satarak 2395 Sayılı Kazan
Vergisi Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. Fıkrası’nda belirtilen vergi muafiyetinden faydalanıyordu. Satışlar, İstanbul’da 8 Mayıs 1945 tarihine
kadar depo vasıtasıyla yapılıyordu. Bu tarihte ise
satışlar bir genel bayiye devredilmiş, sözleşme
gereğince de “gider ve kâr” karşılığı olarak toptan satış su bedeli üzerinden yüzde 30 pay verilmişti. Ancak İstanbul Bayii ile Dernek yönetimi
arasında anlaşmazlık ortaya çıkınca, satış için
ayrı bir müessese kurulması gündeme gelmişti.264
İşte Ankara Merkezli kurulan Maden Suyu Satış ve Tevzi Müessesesi, 15 Kasım 1946 tarihinde
İstanbul Şubesi’ni faaliyete sokmuş, şubenin masraflarını karşılamak için de sermayesinin 30 bin
lirasını ayırmıştı. Başlangıçta Satış ve Tevzii Müessesine toptan su satış bedeli üzerinden yüzde

30 indirimle su veriliyordu. Ancak bu oran 1948
yılında yüzde 25’e düşürüldü. İstanbul’un ardından İzmir’de de bir satış ve tevzii şubesi açıldı.

Hızlı dağıtım için 3 kamyon, bir kamyonet
alındı
İstanbul Şubesinin faaliyetleri Kızılay Deposu müdür ve kontrolörünün gözetimi altında yapılıyordu. Kızılay yönetimi İstanbul dağıtımına
büyük önem veriyordu, bu sebeple 60 bin liralık
sermayenin 30 bin lirasını İstanbul’a ayırmıştı.
Bu miktarın da 22.657 lirasını demirbaşlara ayırmıştı. Kuşkusuz bu demirbaşlar içinde en önemli
kalemi dağıtım için elzem olan 3 kamyon ve bir
kamyonet oluşturuyordu.

Çırağan Sarayı, Kızılay deposu
Hem şube hem de merkez ambar deposu Kızılay Han’ında bulunuyordu. Ayrıca Erenköy’de
kira ile tutulmuş bir aktarım ambarı ile Çırağan
Sarayı’nda da bir ikincil ambar mevcuttu. O dönem yangın sonrası metruk bir halde bulunan
Çırağan Sarayı’nın Boğaziçi kenarındaki yapısı
ile geniş alanı, Kızılay’a bırakılmıştı. Dernek de
burayı hem ilaç ve oyun kartları, hem de maden

MAN Marka
kamyona yüklenen
maden suyu kasaları,
dört gözle bekleyen
müşterileri için
fedakâr şöforlerin
yönetiminde yola
çıkıyor.
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suyu şişeleri için depo olarak kullanıyordu. Bu
depolarda görevlilerden oluşan bir heyet tarafından her ayın başında depo kontrolü yapılıyor,
“noksan, fazlalık ve kırık ile boş şişeler” tespit
edilerek zabıt tutuluyordu.
1952 yılı itibariyle Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi İstanbul Şubesi’nde 6 memur ile
hizmetli çalışıyordu. Bu görevlilerden iki tanesi
şofördü. Diğerleri ise Erenköy Aktarma Ambarı
memuru, depo memuru, muamelat memuru ve
şef vekilinden ibaretti. Bu görevlilere aylık maaş
olarak toplam 975 lira ödeniyordu. Maden suyu
dağıtım işlerinde daimî yevmiyeli 9 hamal çalışıyordu ki, onların da aylık maliyeti 1288 liraydı.
Şefik Kazım Yur’un kaleme aldığı raporda, “Ayrıca kaynaktan (Afyon’dan) gelen maden sularının Erenköy İstasyonu’nda vagonlardan alınıp
aktarma ambarına istif edilmesi ve boş kapların
vagonlara yüklenmesi işleri parça başına ücret
alan başka hamallara gördürülmektedir. Bunlara
1950 yılı içinde ödenen paraların yekûnu 1400
lirayı geçmiştir” diye yazıyordu.

Mal önce Erenköy istasyonuna geliyordu
Bu ibareler açık bir şekilde ortaya koyuyordu
ki, Afyon’dan İstanbul’a maden suyunun nakliyesi trenlerle yapılıyordu. Erenköy Tren İstasyonu yakınındaki ambara indirilen maden suları,
buradan şehir içinde bakkal, eczane ve diğer il-

gili yer ile depolara sevk ediliyordu. Aynı şekilde boş şişeler de Erenköy deposunda toplanıyor,
daha sonra buradan hamallar vasıtasıyla tren vagonlarına yükleniyordu.
Şefik Kazım Yur’un verdiği bilgilere göre
İstanbul’da satılmak üzere hazırlanan maden
sularının Erenköy Tren İstasyonu’na kadar gönderilme sorumluluğu, kaynak işletmesindeydi.
Dolayısıyla hem maden suyunun Erenköy’e kadar olan nakliyesi, hem de kaynağa gönderilen
boş kapların Erenköy’den itibaren nakliye masrafları kaynak işletmesine aitti.
Maden suyu Erenköy deposuna inince neler
yapılırdı? Öncelikle Erenköy depo memuru suyu
“hamule senedi”265 üzerinden teslim alır ve bunları bir bültende gösterirdi. Sonra hamule senetlerini bu bültene ekleyerek büroya gönderirdi.
Bunlara göre tanzim edilen ithal bordroları ile
kaynağın ayrıca gönderdiği faturalar karşılaştırılıp ayniyat defterlerine giriş kaydedilirdi. Bu
şekilde kaydedilen sular, diğer taraftan aylık olarak “maden suyu depo hesabıne” zimmet olarak,
“kaynak cari hesabına” da matlup (alacak) olarak
yazılarak muhasebe kayıtlarına da intikal ettirilmiş olurdu.266
Kaynak işletmesinde de bunlara benzer hesaplar tutulduğu için, aradaki mutabakat gönderilen faturalar ve dekontlarla sağlanırdı.

Hamule senetlerine bir
örnek görülüyor (üstte).

1952’de İstanbul’da
6 memur ile
hizmetli çalışıyordu.
Bu görevlilerden
iki tanesi şofördü.
Diğerleri ise
Erenköy Aktarma
Ambarı memuru,
depo memuru,
muamelat memuru
ve şef vekilinden
ibaretti.

Karahisar’dan trenle
yola çıkan maden
suyu sandıkları,
İstanbul’daki Erenköy
istasyonuna gelir
ve buradaki depoya
boşaltılırdı.
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Çapraz kontrol yapılıyordu

“1950 yılı satış
düşüklüğüne yeni
tesisat dolayısıyla
istihsalin (üretimin)
azlığı yüzünden
kaynaktan istenilen
miktarda su
gelememesi amil
(sebep) olmuştur.”

İstanbul Şubesi’nde muhasebe “basit” usulle
tutuluyordu. Buna göre şef vekili aynı zamanda
veznedarlık işleri de yapıyordu. Maden Suyu satış hasılatı olarak kasada biriken paralar, İstanbul
deposu veznesine yatırılıyordu. Böylece İstanbul
deposu, maden suyu satış tevzii müessesesi için
bir banka vazifesi görüyordu. Kurulan sistem
çapraz kontrol yapmaya müsaitti, bir başka deyişle muhasebe kayıtları biri diğerini kontrol
edecek şekilde tesis olunmuştu. Ayniyat defterlerindeki muhtelif partilerin giriş, çıkış ve mevcut
yekûnlarını toplayarak, defter-i kebirin267 maden
suyu depo hesabı ve boş mevzuat depo hesabı ile
karşılaştırmak suretiyle depo memurunun hesabına bakmak daima mümkündü. Ayrıca ayniyat
defterlerinden tespit edilecek satış miktarları,
satış fiyatları ile çarpılmak ve böylece bulunan
muhtelif partilere ait satış tutarları toplanmak suretiyle elde edilen yekün(toplam), ‘satış hasılatı
hesabı matlup yekünü’ ile karşılaştırıldığı gibi bu
paraların kasaya girişi de görülebilirdi.

“Kıtlığın sebebi, üretimin azlığıdır”
Yur’un 1950-51 yılları teftişine göre 1950 yılından itibaren maden suyu satışında bir azalma,
buna mukabil idare ve satış masraflarında artış
gözlenmişti. Üstelik 1951 yılı satışı, 1950 yılına
göre daha az olacaktı. Bunun aslında önemli bir
sebebi vardı. Anılan yıllarda Afyonkarahisar’daki kaynaklarda tesisat yenilenmesine gidilmişti.
Bu nedenle de raporda, “1950 yılı satış düşüklüğüne yeni tesisat dolayısıyla istihsalin (üretimin)
azlığı yüzünden kaynaktan istenilen miktarda su
gelememesi amil (sebep) olmuştur” tespiti yer almıştı. Bu durum ise Karahisar Maden sularının
bazı zamanlar bulanamamasına yol açarak, diğer maden sularının yaygınlaşmasına imkân tanımıştı. Ayrıca 5 Nisan 1951 tarihinden itibaren
Karahisar Maden Suyu fiyatlarının arttırılması,
diğer maden sularının fiyat bakımından rekabet
etmesini sağlamıştı. Tüm bunlar da 1951 yılında
Kızılay Karahisar Maden Suyu sürümünün az olmasını açıklıyordu.

Kızılay da bakkallara promosyon yapmalı
Milliyet, 20.04.1956

Bir önemli neden daha vardı. Diğer maden
suları bayilere, bazı ödeme kolaylıkları getirmiş-

ti. Kızılay’ın İstanbul Şubesi bunun dışında kalamazdı. Derhal harekete geçen İstanbul Şubesi,
sürümünü ve satışını artırmak için “lokantalara,
bakkallara beş sandığa kadar satıldıkça bedeli
alınmak üzere veresiye su vermeye” başladı.268
Aslında 1950’li yılların şartlarına göre şehirdeki
bayiler de dağınık bir şekilde bulunuyordu. Dolayısıyla onlara kamyonla maden suyu götüren
şubenin de masrafları fazla oluyordu. Hem benzin masrafı yüksek oluyordu, hem de o dönem
Anadolu ve Avrupa yakaları arasında tek ulaşım
vasıtası olan arabalı vapur ücretleri önemli bir
yekûn (toplam) tutuyordu.
İstanbul Şubesi, 1947’de 10.603.05 lira kâr;
1948’de 265.62 lira kâr; 1949’da 876.38 lira kâr
ve nihayet 1950 yılında ise 5.749.60 lira zarar ilan
ediyordu 1947 yılındaki kârın yüksekliği satış
hissesinin yüzde 30 olmasından kaynaklanırken,
“1948 yılından itibaren bu hisse yüzde 25’e indirildiği için maliyet yüzde 5 bir artma göstermiştir.”
Maden Suyu Satış ve Tevzi Müessesesi’nin
İstanbul, İzmir şubeleriyle Ankara merkezine
toplu olarak bakılınca şöyle bir durum ortaya
çıkıyordu: “Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesi 1949 yılında 716742 lira kâr sağlamış iken
1950’de 1.077.97 lira zarar etmiştir.”
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“Satış ve dağıtım, menba işletmesine
devredilsin”
Şefik Kazım Yur, Adnan Menderes’e sunduğu
raporunda çok önemli bir öneride bulunuyordu.
Maden Suyu Satış ve Tevzii Müessesesi’nin kuruluşunda üretim sahası dışındaki satışlar dolayısıyla kaynak işletmesinin vergi muafiyetine
halel gelmemesinin en mühim etken olduğuna
işaret eden Yur, “Kaynak, bugün bütün istihsal
ve satışlarından dolayı Kurumlar Vergisi’ne tabi
bulunmaktadır. Şu halde Satış ve Tevzi müessesi’ne yeni bir şekil vermek hususu üzerinde durulabilir” diyordu. Yur’un bulduğu çözüm ise çok
basitti: Maden suyunun satış ve dağıtım işleri,
kaynak işletmesine devredilecekti. Yur, “Müessesenin tasfiyesine gidildiği takdirde, satış işlerinin
ya yine eskiden olduğu gibi bayiler vasıtasıyla
yahut da İstanbul’da Kızılay deposu, Ankara’da
Genel Merkez tarafından yaptırılması düşünülebilir” diye yazıyordu.

Dağıtım, neden bayiye yaptırılmamalı?
Yur, İstanbul’daki incelemelerine dayanarak,
maden suyunun satış işlerinin neden Kızılay Deposu tarafından yaptırılmasının Dernek’in yararına olduğunu şu maddelerle açıklıyordu:
“Satış Tevzii Müessesesi’nin mevcutları ve personeli aynen kaynak işletmesine devrolunacak,
memurlarının açıkta kalması ve mevcutların değerinden az fiyatlarla elden çıkması önlenecektir.
Maden suyu satışlarına talip olan bayiler fazla yüzde istemekte, bugün Satış ve Tevzi Müessesesi’ne ayrılan yüzde 25 veya yüzde 30 ile iktifa
etmemektedirler. Depo satışa tavassut (aracılık)
ettiği takdirde daha fazla bir yüzde ile satış yapacak olan bayinin kârı Derneğe kalacaktır.

Şefik Kazım Yur

tarafından yapıldığı takdirde bugünküne nazaran da bazı faydalar sağlanmış olacaktır. Zira
bu suretle ayrı bir kasa ve muhasebe bulunmasına lüzum kalmayacak, maden suyu işlemleri
de depo muhasebesine ithal edilecek. İstanbul
deposu kaynak adına yaptığı işlerden doğan hasılat ve masrafı kaynağa dekont edecek, böylece
şimdiki şube memurlarının bütün çalışmaları
maden suyu satış ve tevzi işlerine hasredilmek
(verilmek) suretiyle daha verimli bir çalışma yoluna girilmesi mümkün olacaktır.
İstanbul deposuna her bakımdan müstakil
ticari bir statü verildiği takdirde dahi vaziyet değişmeyecektir. Depo yeni statü altında maden
suyunu İstanbul’da tevzi ve satış işini de her şekilde organize edebilir.”269

İstanbul’da satış işleri bir bayiye verilse de ilgililerin izahatına nazaran, maden suyu satışları
evvelce olduğu gibi yine depoyu işgal edecektir.
Çünkü gelen maden sularının teslim alınışında
ve boş kapların gönderilişinde daima bir memur
bulundurmak zarureti vardır. Para yatırmalar
depo vasıtasıyla yapılacaktır. Bayi hakkındaki
şikâyetlere depo muhatap olacaktır. Herhangi
bir anlaşmazlık halinde de deponun müdahalesi
icap edecektir.
Maden suyu satış işleri kaynak namına depo
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“Maden suyu
satışlarına talip
olan bayiler fazla
yüzde istemekte,
bugün Satış ve Tevzi
Müessesesi’ne
ayrılan yüzde
25 veya yüzde
30 ile iktifa
etmemektedirler.”

Fabrikanın yanındaki
depo
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1940’lı Yılların Satış Stratejisi
ve Üretim Oranları
Gazlı maden suyuna yeni bir isim bulunarak, “Gazozlu Maden Suyu”, benzer şekilde ilk kez
soda tabiri geçen bir isimlendirmeyle de “Karahisar Tabiî Sodası” deniliyordu.
Kızılay, pazarlamada halkın dilini yakalar:
“Gazozlu Maden Suyu”

Cumhuriyet, 13.08.1942

Maden Suyu’nun
toptan ve
perakende
fiyatlarının ilan
yoluyla halka
ve bayilere
duyurulması,
yüksek fiyatlı
satışların önüne
geçmek için düzenli
olarak yapılıyordu.

O güne değin
muhtelif hanlarda
faaliyet gösteren
Kızılay İstanbul Satış
Deposu, kendi binasına
kavuşuyordu. Yeni
binanın adı Kızılay
Hanı idi.

Hilâl-i Ahmer isminin artık tamamıyla Kızılay’a dönüştüğü 1940’lı yıllarda Satış Deposu
Direktörlüğü bir ilan yayınlayarak çeyrek litrelik maden suyu şişeleri içinde maden suyunun
satışa sunulduğunu duyuruyordu. Ayrıca gazlı
maden suyuna yeni bir isim bulunarak, “Gazozlu Maden Suyu” deniliyor, benzer şekilde ilk kez
soda tabiri geçen bir isimlendirmeyle de “Karahisar Tabiî Sodası” deniliyordu. Bu iki tabirle
doğal maden suyundan sadece gazı biraz fazla
olan kastediliyordu. Kızılay, artık soda satışına
başlamıştı.

Yine reklamlardan anlaşılıyordu ki o güne
değin muhtelif hanlarda faaliyet gösteren Kızılay
İstanbul Satış Deposu, kendi binasına kavuşuyordu. Yeni binanın adı Kızılay Hanı idi. II. Dünya
Savaşı’nın tüm hızıyla devam ettiği 1942 yılında
Kızılay’ın fiyat politikası ise şöyle gerçekleşmişti.
Çeyrek litrelik maden suları Beyoğlu ve Eminönü büfelerinde 10 kuruştan satılıyordu. Bu 1/3
litrelik şişeler ya da reklamlardaki ifadeyle çeyrek litrelik maden suları şişesiyle birlikte 100 şişelik sandıklarda 20 kuruştan satılıyordu. Bu 20
kuruşun 10 kuruşu maden suyunun bedeli iken,
10 kuruşu da şişe depozitosu olarak alınıyordu.270 O yıllarda şişeler, dışarıdan ithal edildiği
için maliyetin önemli bir kısmını oluşturuyordu.

Fiyatlar düzenli olarak halka ilan ediliyordu
Karahisar Maden Suyu’nun toptan ve perakende fiyatlarının ilan yoluyla halka ve bayilere
duyurulması, yüksek fiyatlı satışların önüne geçmek için düzenli olarak yapılıyordu. O dönemde
bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan maden
suyu bakkallar, tütüncüler ve sucuların yanı sıra
eczanelerde de satılmaya devam ediyordu. Kızılay, 1944 yılında maden suyu ve soda olarak iki
çeşit ürün satışa sunarken bu ürünlerden maden
suyu 3 farklı boyuttaki şişeyle pazarlanıyordu.
Buna göre perakende satışta 1 litreliğin su bedeli
30 kuruş, depozitosu 25 kuruş olmak üzere tutarı
55 kuruş; yarım litreliğin su bedeli 18 kuruş, depozitosu 20 kuruş olmak üzere tutarı 38 kuruş; 1/3
litreliğin ise su bedeli 15 kuruş, depozitosu 20 kuruş olmak üzere toplam bedeli 35 kuruş idi. Gazoz
olarak nitelenen soda ise sadece 1/3 litrelik şişede
su bedeli 15 kuruş, depozitosu 20 kuruş olmak
üzere 35 kuruştan nihaî tüketiciye satılıyordu.
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Toptan satışlarda ise nakliye sandıklarla
yapılıyordu. Bir litrelik maden suyu 25 şişelik
sandıklara, yarım litrelik maden suyu 50 şişelik
sandıklara, 1/3 litrelik maden suyu ise 100 şişelik sandıklara konuluyordu. Bir litrelik sandığın
su bedeli 625 kuruş, depozito bedeli 925 kuruş,
sandık bedeli 1550 kuruş iken; yarım litrelik sandığın su bedeli 750 kuruş, depozito bedeli 1300
kuruş, sandık bedeli 2050 kuruştu. 1/3 litrelik
sandığın su bedeli ise 1200 kuruş, depozito bedeli 2300 kuruş ve sandık bedeli de 3500 kuruştu.
Bu şartlar bayiler için son derece cazip ve kârlıydı. Üstelik sandıkların bayilere ulaştırılması da
Kızılay Cemiyeti’ne aitti.271

1940 yılının satış rakamı: 1.902.000 şişe
1930’lu ve 40’lı yıllarda kaynakta doldurulan
maden suyu şişeleri tren, vapur ve kamyonla yurdun muhtelif noktalarındaki bayilere gönderilirken, üretimin yapıldığı tesislerde de “mühim”
miktarda satış yapılıyordu. Öyle ki 1940 yılında
menbada yapılan satışlarla 192.500 adet yarım
litrelik satış gerçekleştirilmişti.
1940 yılı içinde en büyük satışın yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir’de satış rakamları şöyle olmuştu: İstanbul 63.000 adet bir litrelik şişe,
280.000 adet yarım litrelik şişe, 545.000 adet 30
santilitrelik şişe maden suyu tüketimiyle birinci
olmuştu. Ankara 6.250 adet bir litrelik, 293.550
adet yarım litrelik, 186.200 adet 30 santilitrelik
şişe maden suyu sarf edilerek ikinciliği elde etmişti. İzmir ise bir yıl boyunca 205.900 şişe yarım litrelik, 12.500 şişe de 30 santilitrelik maden
suyu satılan il olarak üçüncü sıraya oturmuştu.
Türkiye’nin kalan diğer bölgelerinde ise bir yılda
toplam 112.050 adet yarım litrelik maden suyu
satılmıştı. Böylece bütün Türkiye’de 1940 yılında
69.250 şişe bir litrelik, 1.089.050 şişe yarım litrelik ve 743.700 şişe 30 santilitrelik maden suyu
satılmıştı. Dolayısıyla toplamda 1.902.000 şişe
maden suyu tüketimi gerçekleşmiş oluyordu.272

Üretimin yapıldığı
tesislerde de
“mühim” miktarda
satış yapılıyordu.
Öyle ki 1940 yılında
menbada yapılan
satışlarla 192.500
adet yarım litrelik
şişe satılmıştı.
daha düzenli bir şekilde halkın ihtiyacına arzedilmesi için satış işini bir müteahhide” verdi. Bu
şu anlama geliyordu: Karahisar Maden Suyu’na
Türkiye’nin başta büyük şehirleri olmak üzere
birçok şehrinden talep vardı, ancak pazarlama
ağı etkin bir şekilde oluşturulamadığı için ihtiyaç
karşılanamıyor, maden suyu birçok yerde bulunamıyordu. Pazarlamanın özelleştirilmesi, aslında başlangıçta özellikle İstanbul, Ankara gibi
ana hedef kitlenin bulunduğu şehirlerde amacına ulaştı ve “ilk günlerde her tarafta bulunabilir”
hale geldi. Ne var ki kısa bir zaman sonra satışın daha doğrusu pazarlamanın özelleştirmesi
fiyasko ile neticelendi ve Karahisar Maden Suyu
“ortalıktan kayboldu.” 1945’te maden suyunun

Maden suyu kıtlığına çözüm:
Dağıtım özelleştiriliyor!!!
“Yakında gelecek, sizi listeye yazdık”
II. Dünya Savaşı devam ederken, Kızılay yönetimi maden suyunun işletmesine ilişkin radikal bir karar alarak, “Karahisar Maden Suyu’nun
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Üretimden gelen maden
suyu kasaları düzenli
bir şekilde istiflenip
depolanıyordu.

bulunamaması had safhaya çıktı ve konu gazetelere yansıdı. Ancak yüklenici firma bu sorunu
çözemedi. O tarihlerde yayınlana bir yazıda bu
konu şu şekilde anlatılıyordu:
“Bu önemli ihtiyaç maddesini tedarik etmek
üzere müteahhide müracaat edenler mütemadiyen ‘Yakında gelecek, sizi listeye dahil ediyoruz’
şeklinde garip sözlerle karşılaşmaktadırlar. Birçok hastalar için zarurî bir içme suyu olan Karahisar Maden Suyu’nun böyle bulunmaz bir nesne
halini alışı hayli şikâyetleri mucip olmaktadır.”

Şirket hakkında tahkikat başlatılıyor
Kızılay, şikâyetler artınca duruma el koydu.
Bizzat Genel Başkanlık bütün şikâyetleri dikkate alarak yüklenici firma hakkında tahkikat
başlattı. Böylece “her tarafta sağlık bakımından
kayda değer bir rağbet gören Karahisar Maden
Suyu’nun bu düzensiz satışına yakında bir çare
bulunacağı” umut edilmeye başlandı.273 1960
yılında ise bir mide hastası, Kızılay Maden Suyu’nu bulamamaktan dolayı zor duruma düşmüştü. Senelerden beri mide rahatsızlığı çeken
bu kişi, sürekli maden suyu içmek zorundaydı.
Rahatsızlığına iyi gelen su da Karahisar Maden
Suyu idi. Ancak sorun da bu noktada başlıyordu:

“Gel gelelim bu suyu, Kızılay satış merkezleri
hariç, hiçbir yerde bulamıyorum. Bunun nedenini araştırdığım zaman satıcılardan şu cevabı
aldım: Kızılay Maden Suyunu satanlar bize akla
ve hayale gelmedik zorluklar çıkarıyorlar… Boş
şişeleri geri alırken de binbir zorluk gösteriyorlar. Bu durum karşısında biz de bize her çeşit
kolaylığı gösteren öteki, özel maden sularını alıp
satıyoruz. Suç bizim değil, ticarî zihniyetle hareket etmeyen Kızılay idarecilerinindir.”
Bu gazete okuyucusuna gazete yöneticilerin
verdiği cevap ise bir başka sorunu ortaya koyuyordu: “Birçok esnafın ağız birliğiyle bize de
anlattığı bu pürüzler ortadan kaldırılmadıkça
sağlığımız için zarurî olan bu suyu hiçbir zaman
istediğimiz yerlerde bulmak mümkün olmayacak. Kızılay ne yapıp yapıp bu suyun dağıtım işini bir yoluna koymalı ve bu umumi şikâyetlerin
önüne geçmelidir.”274

Yüksek kâr payı yoksa, maden suyu da yok!
Nihayet ‘Kızılay Maden Suyu niçin bulunmuyor?’ başlıklı bu okur mektubuna Kızılay İstanbul Müdürlüğü cevap verir. Kızılay yetkililerine
göre üretimde sıkıntı yoktu, yabancı memleketlere ihracat yapacak kadar fazla üretim yapılı-
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yordu. Sorun, gazetenin dikkat çektiği noktada
odaklanıyordu, esnafın sıkıntılarına kulak verilmemişti, yani gerekli kâr payı sağlanmamıştı. Kızılay yönetiminin bu durumun farkında olduğu,
şu cevaptan anlaşılıyordu: “İstanbul’da bakkalların ve satıcıların çoğu, müşterilerinin arzu ettiği
ve ısrar ettikleri maden suyunu bulundurmayı
değil, kendilerine satış karından gayri prim de
veren diğer maden sularını bulundurup satmayı tercih ediyorlar. İstanbul’a hemen komşu vilayetlerden gelen maden sularıyla ta Afyon’dan
gelen Kızılay Maden Suyu için daha fazla navlun (taşıma ücreti) ödendiği düşünülecek olursa,
satış kârından gayri bir de prim veremeyişimiz
normal karşılanmak icap eder.” Okuyucu mektupları köşesi yöneticisi, Kızılay’a şişe başındaki
kâr haddini indirmesini öneriyor, bu yapıldığı
takdirde sorunun kendiliğinden çözüleceğini belirterek, “Ticarî bir müessese olarak çalışıldığına
göre rekabet kanunlarına uymaktan başka çıkar
yol göremiyoruz”275 diyordu.

ancak duyurabilecekti.276
Bu reklamın çok önemli bir özelliği daha vardı. Kızılay reklamlarında ilk kez, bir litre, yarım
litre, 1/3 litre ibarelerinin yerine cl. ibaresi kullanılıyordu. Buna göre piyasaya bol miktarda arz
edilen “30 cl madensuyunun toptan fiyatı 16 kuruş, perakende fiyatı 20 kuruştu; 50 cl’lik suyun
ise toptan ve perakende fiyatları 21 ve 25 kuruş
olarak” belirlenmişti. 30 cl’lik sodanın fiyatı da
maden suyu ile aynıydı.277 Dolayısıyla nihai satış
noktalarına İstanbul bayiliği tarafından verilen
kâr payı, şişe başına 4 kuruş oluyordu.

İstanbul Baş Bayii değişiyor

Nihayet: “Bol miktarda piyasaya arz
edilmiştir”
Dört gözle piyasaya maden suyu sürülmesini bekleyen tüketicilere, bu durum 22 Haziran
1956 tarihinde ilanla duyuruluyordu. O dönem
Kızılay’ın İstanbul bayiliğini A. Sarısoy, A. Helvacıoğlu ve C. Özpınar’dan oluşan bir ortaklık
üstlenmişti. İşte bu ortaklık tarafından İstanbul
gazetelerine verilen ilanda, “Afyonkarahisar
Maden Suyu ve Tabiî Sodası bol miktarda piyasaya arz edilmiştir” deniliyordu. Bayi, henüz
şirket merkezine telefon bağlatamadığı için siparişlerin mektup yoluyla verilmesini de ilgililere
duyuruyordu. “Ihlamur Caddesi, Yeniyol, 12/1”
adresinde faaliyete başlayan İstanbul Umumî Bayiliği’nin telefon bağlatması tam iki ay sürecek
ve 1956 yılının Ağustos ayının son günlerinde yayınladığı ilanlarla sipariş vereceklere telefonunu

1960 yılında Kızılay İstanbul Baş Bayiliğinde
bir değişiklik oldu ve Sabri Helvacıoğlu ve Elmas
Erçetin’in ortaklığındaki bir kollektif şirket, yeni
baş bayi olarak çalışmaya başladı. Yeni başbayiinin merkezi de Beşiktaş’tan Cağaloğlu’na, “Çatalçeşme Sokak, No: 48/3” adresine taşındı. Bu sırada fiyatlar da değişerek, bayi kârının artırılmasına
gidildi. O tarihte 30 cl maden suyu toptanda 23.50
kuruşa satılırken, perakende fiyatı da 30 kuruş
olarak açıklanıyordu. Böylece bayi kârı da 4 kuruştan 6.50 kuruşa yükselmiş oluyordu. 30 cl sodanın fiyatı ise 34 kuruş toptan, 40 kuruş perakendeye yükseltilmiş, bayi kârı ise 6 kuruş olmuştu.278
Ancak bu sorun uzun süre çözülememiş olacak ki, tüketiciler maden suyunu bulamadıklarına dair şikâyetlerini sürdürdüler. İstanbullu bir
tüketici, 1961 yılı Haziran’ın da bu şikâyetini
şöyle iletiyordu:
“Kızılay Maden Suyu’nu bir türlü bulamıyoruz. Cağaloğlu’ndan (Cağaloğlu dâhil) Sultanahmet Tramvay Durağı’na kadar sağlı sollu,
yolumun üzerindeki bütün sucu, limonatacı
dükkânlarını birer birer dolaştım. Kuzuluk, Kızılcahamam, Sarıkız maden suları olduğu halde
bir tanesinde bile Kızılay Maden Suyu’na rastlayamadım. Sebebini sorduğumda, öteki suların
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daha elverişli olduklarından, satışta daha büyük
kolaylıklar gösterdiklerinden, ister istemez onları
tercih etmek zorunda kaldıklarını söylediler.”279

Baş bayi: “Siparişler gününde karşılanacak”
Maden suyu için getirilen eleştiriler üzerine,
İstanbul Bayiliği başta olmak üzere tüm dağıtımcılar, bu eleştirilerden gerekli dersi çıkartıyordu.
Özellikle şişe iadesi konusunda yaşanan tartışmalarla, siparişlerin zamanında karşılanamayışı

Muhtemelen, 1950’ler
ya da 60’lar... Kamyonlar
yüklendi. Şoförler
yerini aldı. İstikamet
Anadolu’nun dört bir
yanı.

gibi şikâyetleri sıfıra indirmek için çalışmalar
başlatıldı. Bu çerçevede Kızılay Afyonkarahisar
Maden Suyu İstanbul Bayiliği, alt bayilerinin ellerindeki bütün boş şişe ve kasaları derhal alacağını, maden suyu ve soda siparişlerinin gününde
karşılanacağını açıklıyordu.280 Aslında özellikle
şişe iadeleri konusunda yaşanan tartışmaların
nedeni bu şişelerin üzerindeki pullardı. Kızılay
Yönetimi, maden suyu ve soda şişeleri üzerine,
diğer şişelerden ayırt edilebilmesi için pul yapıştırıyordu. Üzerinde pul olmayan şişelerin karşılığında ise müşteriye 35 kuruş eksik ödeme yapılıyordu. Yani şişe parası tahsil ediliyordu, çünkü
Kızılay pulsuz şişeyi kendi şişesi kabul etmiyordu. Oysa şişeler suya bırakıldığı için pullar sıklıkla düşüyordu, bayilerde tüketicilerin getirdiği bu
şişeleri geri almıyorlardı. Bu ise bayi ile müşteri
arasında ihtilaf çıkmasına yol açıyordu.281
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Rakamlarla Maden Suyu Üretim ve Satışı
Kaynakların kontrol altına alındığı, verimli bir şekilde kullanımının sağlandığı Scherrer
çalışmasından sonra, Kızılay’ın tarihinde ilk kez 1935’de üretim bir milyon şişeye ulaştı.
Karahisar Maden Suyu kaynaklarını Kızılay
yönetimi devraldıktan sonra gerçekleştirilen
yatırımlar, kısa zamanda üretime yansımıştı.
1926’dan 1933 yılına kadar geçen süre içinde
gerek makine ve teçhizat, gerek bina ve gerekse
menbalardaki iyileştirme ve kaptaj çalışmaları
gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu yıllar arasında
üretimde nicel artış gösterilse bile bu, maden
suyu kaynaklarının potansiyelini yansıtmaktan
uzaktı.

1926’da 50 bin şişelik ÜRETİM MEVCUTTU
Kızılay’a geçtiği 1926 senesinde, 50.000 şişelik üretime sahipti. Daha ilk yıllarda bu üretim hızla yükseldi. 1927 yılında iki kat artışla
100.000 şişeye, 1928’de beş kat artışla 250 bine
çıktı. Üretimde esas patlama, Alman Scherrer’in
kaptajlarda yaptığı düzenlemeden, yani 1933’ten
sonra oldu.

10 milyon rakamı 1955’te aşıldı
Maden Suyu ve soda üretiminde ikinci direnç
noktası, 1955 yılında aşıldı. Çünkü bu yıl üretim
ve satış 10.9 milyon şişeye fırlamıştı. Bu üretim
rakamı, birkaç yıl aynı seviyede devam etti. Çünkü ne tesisin ne de mevcut maden suyu menbaının kapasitesi daha fazla üretim yapmaya izin
verecek nitelikteydi. Kuşkusuz 1950’li yıllarda
yaşanmaya başlayan artışta, Türkiye’nin çok partili hayata geçiş sonrası ekonomide ulaştığı yeni
evrenin de payı vardı.
1956 ve 1957 yıllarında üretim ve satış rakamları 11.7 milyon şişe dolaylarında iken, 1958’de
rakam güçlü bir büyüme ile 16.9 milyona ulaşmıştı. 1959’da ise yenileme çalışmalarının etkisiyle üretim ve satış rakamı, 14.2 milyon şişeye
gerilemişti.282 1950’li yıllarda yaşanan bu gelişmeleri, Adnan Menderes’in ekonomik kalkınma
hamlelerinin Kızılay Maden Suyu’na olumlu

1935’te 1 milyon şişeye ulaşıldı
Kaynakların kontrol altına alındığı, kayıpsız
ve verimli bir şekilde kullanımının sağlandığı bu
çalışmanın neticesinde, tarihinde ilk kez 1935
yılında üretim bir milyon şişeye ulaştı. Bir milyon şişelik üretim psikolojik bir sınırdı. Aynı
zamanda hem dağıtım ağının önceki dönemlere
göre daha aktif kurulması ve bayilik sistemine
geçilmesi, hem de ilanlar yayınlanarak maden
suyu içmenin sağlığa faydalarının halka anlatılması artışı desteklemişti. Öyle ki 1945 yılına
gelindiğinde üretim 2 milyon şişeye dayanmıştı.
İlk binada kurulan ve yenilenmiş makinelerle el
değmeden dolum ve kapak takılmasını sağlayan
sistemin kurulmasıyla birlikte üretim ve satış
daha da yükseldi. 1955’te üretim ve satış rakamı
3.1 milyon şişeye, 1953’te 4.2 milyon şişeye ve
1954 yılında ise 6.7 milyon şişeye yükseldi.
175

İkinci direnç
noktası, 1955
yılında aşıldı.
Çünkü bu yıl
üretim ve satış
10.9 milyon
şişeye fırlamıştı.
Üretim 1958’de
güçlü bir
büyüme ile
16.9 milyona
ulaşmıştı.

Hayra Akan Su

1926-59 yılları arası
üretim ve satış rakamları

Yıllar

gerçekleşti. 1977’de ise tıpkı 1969 yılında olduğu
gibi bir üretim düşüşü yaşandı ve düşüş birkaç yıl
devam etti. Buna göre 1977 yılı üretimi 72.6 milyon şişe olurken dramatik düşüş 1978’de 62.4 milyon şişeye geriledi.285 Hüseyin Akgönül ise 1976
yılı üretimi 75.3 ile rekor kırmış iken takip eden
yıllarda azalma olmasının sebebini, ekonomideki
genel durgunluk ile akaryakıt, yedek parça, malzeme ve ücret zamlarına bağlayarak, “Bu düşüşlerin
ana nedeni olarak ulaşım güçlükleri ve özellikle
petrol girdilerindeki aşırı fiyat artışları gösterilmektedir”286 tespitinde bulunuyordu.

Üretim ve Satış (Şişe)

1926

50.000

1927

100.000

1928

150.000

1930

250.000

1935

1.000.000

1945

2.000.000

1952

3.109.180

1953

4.276.919

1954

6.721.350

1955

10.990.970

1956

11.741.730

1957

11.701.070

1958

16.957.060

1959

14.257.780283

10 yıl süren fetret dönemi

yansıması olarak kabul etmek doğru olacaktır.

Maden suyu üretim
ve satışı, 1982’de
50.5 milyon şişe,
1983’te 51.6 milyon
şişe, 1984’te
55.8 milyon şişe,
1985’te 55.5 milyon
şişe, 1986’da
50.5 milyon şişe,
1987’de 51.8
milyon şişe,
1988’de 52 milyon
şişe ve nihayet
1989’da 55.7
milyon şişe oldu.

Karahisar Maden Suyu’nda değişimin simge
ismi Memduh Ölçer’in tavsiyeleriyle daha fazla
üretimin olmazsa olmaz şartı olan yeni kaynaklar bulunup devreye alınırken, artık yetersiz hale
gelen tesiste üretim devam ederken, çok daha
büyük bir fabrikanın inşaatına başlandı. Daha
geniş imkânlarla faaliyete geçen yeni fabrikaya
monte edilen kapasitesi yüksek dolum, yıkama
ve kapsülleme makineleriyle üretimde arzu edilen sıçrama sağlanmış, üretimdeki durağanlık
yerini büyük bir sıçramaya bırakmıştı. 1965’te
üretim 29.5 milyon şişe olarak gerçekleşirken
1966’da 35 milyon şişe, 1967’de 33,5 milyon şişe
ve 1968’de de 37,5 milyon şişe oldu. 1969 yılında ise Kızılay Maden Suyu tarihinde, yenileme
çalışmaları sebebiyle 1959’da yaşanan düşüş gibi
bir gerileme yaşanarak, üretim bir milyon şişe
azalarak 36,5 milyon şişeye düştü.
1970’e gelindiğinde üretimde 1968 yılı rakamı
yakalanarak, 37.7 milyon şişe üretildi. Bu tarihten
1976 yılına kadar devam eden 10 yıllık periyotta
üretim istikrarlı bir şekilde artmayı sürdürdü.

Yeni bir rekor: 40 milyon şişelik üretim
Kızılay’ın üretim tarihinde yeni bir dönüm noktası olan 40 milyon şişelik üretim hedefi ise 1971
yılında aşıldı. İşletmedeki üretim ve satış rakamları, 1971284 ve 1972’de 40 milyon şişe, 1973’te 44.3
milyon şişe, 1974’te 56.7 milyon şişe, 1975’te 66.6
milyon şişe ve 1976’da 75.3 milyon şişe şeklinde

Gerçekten de Türkiye’nin büyük bir sosyal
çalkantıdan geçtiği, ülkenin sağ-sol çatışması
içinde neredeyse iç savaşın içine doğru çekilmeye çalışıldığı, enflasyonun yükseldiği, malların
karaborsaya düştüğü bu yıllar, Kızılay Karahisar
Maden Suyu’nu da kötü etkiledi. 1979 ile birlikte
başlayan üretim ve satıştaki düşüş yılları, bir başka ifadeyle fetret dönemi 1989 yılı gelinceye kadar tam 10 yıl devam etti. Bir önceki yıla göre 10
milyon şişelik bir gerilemenin yaşandığı 1989’da
maden suyu üretim ve satışı, 51.2 milyon şişe
oldu. 1980 yılı ise daha kötüydü ve üretim bir önceki yıla göre 10 milyon şişe, iki yıl önceye göre
ise 20 milyon şişe azalarak, 41.1 milyon şişe oldu.
1981’de nispî bir yükseliş yaşanarak bu rakam
49.9 milyon şişe oldu. Maden suyu üretim ve satışı, 1982’de 50.5 milyon şişe, 1983’te 51.6 milyon
şişe, 1984’te 55.8 milyon şişe, 1985’te 55.5 milyon şişe, 1986’da 50.5 milyon şişe, 1987’de 51.8
milyon şişe, 1988’de 52 milyon şişe ve nihayet
1989’da 55.7 milyon şişe oldu.
1980’li yıllarda yaşanan küçük yükselişler,
1990 yılına girildiğinde tam hız kazandı ve aynı
yıl 65.7 milyon şişeye yükseldi. Ondan sonraki
yıllarda ise bu üretim bandında seyreden maden
suyu üretim ve satışı, 1991’de 62.6 milyon şişe,
1992’de 64.1 milyon şişe olurken 1993 ile birlikte
70’li rakamlarla tanıştı. 1993 yılında üretim ve satış71.6 milyon şişeye, 1994’te 71.4 milyon şişeye,
1995’te71.9 milyon şişeye, 1996’da 71.5 milyon
şişeye yükseldi. 1997 yılı ise Karahisar Maden
Suyu İşletmesi’nde yeni bir sıçrayışın yaşanmasına şahitlik etti. Bu yıl, maden suyu üretim ve
satışı 80.9 milyon şişe olarak tahakkuk etti.287
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Kaynaktan Şişeye
Maden Suyunun Hikâyesi
Memduh Ölçer, 1957’de kaleme aldığı raporda, kaynaktan şişeye doldurulma aşamasına
kadar Karahisar Maden Suyu’nun tesislerde geçen hikâyesini sade bir şekilde anlatıyordu.
Efsanevî su mühendisi Sherrer’den sonra Karahisar Maden Suyu’nun geleceğinin şekillenmesinde en büyük pay sahibi olan Memduh Ölçer,
1957 yılında kaleme aldığı raporda, kaynaktan
şişeye doldurulma aşamasına kadar Karahisar
Maden Suyu’nun tesislerde geçen hikâyesini
sade ve yalın bir şekilde anlatıyordu. Onun verdiği bilgilere göre A Kaynağı’ndan gelen su, önce
gaz ayırıcı ünitesine gelmekteydi. Burada maden
suyunun içeriğinde olması gereken miktarda gaz
bırakılıp fazlalığı gazometrelerde toplandıktan
sonra, su da kendi deposuna akıtılıyordu. Bu maden suyu depolarının da gazometrelerle bağlantısı bulunuyordu. Böylece depoda suyun yüzeyinde biriken gaz, yine gazometrelere gidiyordu.
Maden suyunun şişelere doldurulması aşamasında, su depodan pompa ile satüratöre (yoğuşturucuya) veriliyordu. Burada kâfi miktarda
CO2 gazıyla birleştirilen maden suyu, doldurma
makinesiyle şişelere dolduruluyordu. Maden suyunun içeriğinde az oranda olsa da demir tuzu
bulunuyor, bu da suda tortu meydana getiriyordu. Bu tortuların bazen yapılan muayeneler sırasında gözden kaçması suyun hem görünüşünü
hem de niteliklerini bozuyordu. Bunu önlemek
için, suyu dolum tesisine gönderen pompa güzergâhına tazyikli bir kuvarts filtresi konmuştu.
Bu filtre hem tortuyu süzüyor, hem de tortuyu
temizlemek için üretime ara verilmesini zorunlu
kılan sıklıkla depo temizlenmesini ortadan kaldırıyordu. Artık depodan çıkan su, bu filtreden
geçirilerek şişeleme ünitesine gidiyordu ve bu
yöntem oldukça olumlu sonuçlar vermişti. 288
1950’li yıllardaki işletme binasının hemen 40
metre kadar üst tarafında olan çeşitli gözlerden
çıkan ve soda üretiminde kullanılan su da, gaz

ayırıcı şişeler vasıtasıyla fazla gazları ayrılıp gazometreye verildikten sonra aynı yerdeki dairevî
depoda toplanıyordu. Oradan ise tazyikli yel ile
dinlendirme depolarına getirilen suyun, bu depolarda okside olması sağlanıyordu. Böylece demir,
pas ve tortu haline getirilip sudan ayrıştırılıyordu. Ölçer’in verdiği bilgiye göre bu kaynaklardan
gelen suyun içeriğinde A Kaynağı’ndan gelenlere
nazaran çok fazla demir bulunuyor, bu da sağlık
açısından mahzurlu görülüyordu. Dolayısıyla bu
suların dinlendirme depolarına alınması ve az
önce bahsedilen süreçten geçirilmesi gerekiyordu. Aslında dinlendirme depolarına B Kaynağı’ndan gelen sulara bir işlem daha uygulanıyordu.
İçeriğinde fazla miktarda nitrat bulunan su, ozon
cihazından geçirilerek, sterilize ediliyordu. Bu
cihazdan çıkan su, bu kez kuvarts ve aktif karbon filtrelerinden geçirilerek, hem tortu halinde
biriken çökeltisi, hem de suda olabilecek koku
gideriliyordu.
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Karbondioksit gazıyla
birleşen maden suyu,
doldurma makinesiyle
şişelere dolduruluyor.
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Maden suyu
imalinden farklı
olarak soda imali
sırasında ozon,
filtre ve soğutma
cihazlarından
geçen su, daha
sonra pompa
ile makinaların
bulunduğu kata
çıkartılıyordu.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken iki husus vardı. Birinci husus, belirli bir tazyik altında
suların gaz emme ve ayrıştırma özelliğinin, suyun sıcaklığıyla ters orantılı olmasıydı. Bir başka deyişle aynı oranda tazyik altında bulunan
soğuk su daha fazla gaz ayrıştırdığından bol gaz
verilmesi gerekiyordu. Sıcak su için ise tersi geçerliydi. İkinci husus ise dolum anında şişelerin
tazyikten patlamasının önlenmesiydi. Patlamayı
önlemenin yolu özellikle yaz aylarında suların
amonyaklı soğutma cihazlarında soğutulduktan
sonra soda üretimi için sevk edilmeleriydi.289
Maden suyu imalinden farklı olarak soda
imali sırasında ozon, filtre ve soğutma cihazlarından geçen su, daha sonra pompa ile makinaların
bulunduğu kata çıkartılıyordu. Eski binanın ikinci katı anlamına gelen bu mekânda, su satüratör
cihazında lüzumlu derecede gazla karıştıktan
sonra soda makinesinde temiz şişelerine dolduruluyordu.
İkinci katta biri maden suyu dolumu için, diğeri de soda dolumu için olmak üzere iki dolum
makinesi ile bir şişe yıkama makinesi bulunuyordu. Ancak yıkama makinesi, her iki dolum makinesine de ihtiyaç duyulan kadar şişe yıkayıp

yetiştirmekte yetersiz kalıyordu. Bu yüzden de
dolum makineleri azami kapasite ile verimli bir
şekilde kullanılamıyordu. 1954 senesinde faaliyete geçen yıkama makinesi saatte ancak 4 bin
şişe yıkayabiliyordu. Oysa her dolum makinesi
için ayrı yıkama makinesi olması gerekiyordu.
Bu eksikliği gidermek için dolum makineleri çalıştırılmadan önce yıkama makinesi tek başına
çalıştırılıyor, böylece soda makinesi için bir miktar temiz şişe stoklaması yapılıyordu.290
İkinci katta dolum ve kapsüllenme makinesinden çıkan şişeler, son kontrolleri yapıldıktan
sonra kasalara konularak, işletmenin bitişiğindeki ambara getiriliyordu. Ambara girişi yapılan
maden suyu ya da soda kasaları, ya doğrudan bayinin aracına ya da işletmenin vasıtalarına yükleniyordu. İşletmenin araçlarındaki kasalar, Gazlıgöl tren istasyonundaki vagonlara taşınıyordu.
Aslında maden suyu ambarı küçüktü, üç vagon
genişliğindeydi. Dolayısıyla eğer vagon temin
edilip sevkiyat yapılamazsa, maden suyu kasaları
kısa süre içinde ambara sığmaz hale geliyor, bunun üzerine de üretim durduruluyordu. Özellikle
kış aylarında dolu şişeleri koyacak başka ambar
bulunmadığı için üretim tatil ediliyordu.291

İkinci katta bulunan
şişe yıkama makinesi,
iki dolum makinesine
ihtiyaç duyulan kadar
şişe yıkamada yetersiz
kalıyordu.
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İkinci Fabrikanın Kuruluşuna Giden Yol
Kızılay’ı yeni teknolojileri ivedilikle fabrikaya uyarlamaya iten sebep sadece iç talepteki
büyük patlama değildi, aynı zamanda Türkiye’nin komşuları tarafından da maden suyu
ithal edilmek istenmesiydi.
Karahisar Maden Suyu’nun tüketimi 1926
yılına gelinceye kadar oldukça vasat kalmış, Kızılay’a geçmesiyle, çok düşük olan tüketim, “zamanla propaganda, konferans ve afişlerle halka
şifalı olduğu duyurulan ürünlerin sürümü gittikçe artarak bir sofra suyu haline getirilmişti.”292
Bu çalışmalar neticesinde 1945 yılına kadar bir
milyon şişe civarında olan üretim hızla artarak,
1950’de 3 milyon şişeye yükselmişti.
Talepte meydana gelen artış üretimi zorlamaya başlayınca, daha yüksek kapasiteli makineler
ithal edilerek fabrikaya monte edilmişti. Bu bağlamda en önemli genişleme, 1950 yılında saatte
6.000 şişe üretim kapasitesi olan otomatik makinelerin getirilmesiyle gerçekleştirilmişti. Otomatik makinelerin gelişiyle artış trendini sürdüren
üretimde, 1957’de 17 milyon şişeye ulaşılmış, bu
aynen satış rakamına da yansımıştı.293

kurulup tamamlanmasının Mart 1951 tarihine
kadar süreceğine dikkat çekerek, bu tarihten
sonra bolluk günlerinin başlayacağını, üretimin
6 milyon şişeye çıkacağını, hatta ihracat imkânı
temin edilirse, bu miktarın iki misline bile çıkartılabileceği bilgisini veriyorlardı.
Aslında Kızılay’ı yeni teknolojileri ivedilikle
fabrikaya uyarlamaya iten sebep sadece iç talepteki büyük patlama değildi, aynı zamanda Türkiye’nin komşuları tarafından da maden suyu ithal
edilmek istenmesiydi. Özellikle Mısır, Filistin,
Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan
Kızılay’a müracaat edilerek, döviz karşılığı maden suyu talep edilmişti. İşte yeni tesisatla bu talepler karşılanarak ihracata başlanacaktı.

1951’de yeni makineler monte edildi
Kızılay yönetimi, maden suyu üretimini artırıp, piyasada çekilen yokluk sıkıntısının önüne
geçmek için tesislerde yeni teknolojiler kullanmaya karar verildi. Bu amaçla, öncelikle maden
suyunun menbaında yapılacak yeni tesisat için
Fransa’ya malzemeler ve makineler sipariş verildi; Ocak 1951 yılında Afyonkarahisar’a ulaşan malzemelerin montajına başlandı. Ancak
bunun bir üzücü tarafı vardı; çalışmalar maden
suyunun kaynağında devam ettiği için geçici
süreyle maden suyu çıkartılamadığından yurt
çapında satışların durdurulması gerekmişti. Hastaların da maden suyu kullandığını dikkate alan
Kızılay yönetimi onların “susuz bırakılmamaları
için mevcut stoklardan bir miktar eczahanelere”
dağıtıldığını duyurdu. Yetkililer, yeni tesisatın
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1951’de Kıbrıs’ta çıkan
Bozkurt gazetesinde
yayınlanan bu reklam,
Lefkoşa’da Karahisar
maden suyu toptan ve
perakende satışlarının
başladığını gösteriyordu.
[Bozkurt, 27 Ekim 1951]

Talepte meydana gelen
artış üretimi zorlamaya
başlayınca, daha yüksek
kapasiteli makineler
ithal edilerek fabrikaya
monte edilmişti.
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Çağlar’ın 1952 yılındaki analizleri

Fiyatları inDİRmek için vergiler düşürüldü

Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar, 1952 yılında
kaynak yerinde alınan örnekleri laboratuvarda
analiz ederek, sonuçlarını orada yazmış; maden
suyunun ekonomik değerini, ısısını, serbest gazları, radon miktarını (radyoaktivitesini) ölçmüş;
böylece laboratuvarda spesifik tartısını, reaksiyonunu, bir litre su itibariyle içinde bulunan erimiş
maddeler miktarını teker teker tayin ve tespit
etmişti. O dönemde piyasada hem Karahisar Maden Suyu, hem de Karahisar Tabiî sodası bulunuyordu. Çağlar, bu iki içeceğin kaynaklarından
aldığı örnekleri ayrı ayrı araştırıp analiz etmiş ve
şu sonuca ulaşmıştı:
“Bu analiz sonuçlarına göre Afyon Karahisar
Maden Suyu, maden suları için milletlerarası kabul edilmiş sınıflandırma sistemi içinde alkali –
toprak alkali- karbonat – hidrogen – karbonatlı
sofra ve tedaviye elverişli maden suları arasına
girmekte; ayrıca bir taraftan klorür, bromür, iyodür, sülfat ve hidrogenfosfat muhteviyatı, diğer
taraftan terkibinde lityum ve demir bulunduran
şifalı bir su özelliği taşımaktadır.10 Eman (3,5
milimikroküri) tutarındaki radon (radyoaktivitesi) ile Karahisar suyu içildiği zaman şifa sağlayan
erimiş maddelerin tesir derecesini artıran bir hususiyet taşımaktadır.”294

Ne var ki hem ihracat önündeki en büyük engel, hem de iç piyasada fiyatların yüksekliğinin
en büyük sebebi şişe maliyetinin yüksek olmasıydı. Şişelerin üretim maliyeti ise 40-45 kuruş olarak gerçekleşiyordu. Eğer şişe ithalatına gümrük
muafiyeti getirilirse, şişe maliyetini 7-8 kuruşa
düşürmek mümkün olacaktı. Bu arada halkın
pahalılıktan şikâyeti üzerine maden suyundan
alınan gelir vergisi oranı, Hükümet tarafından
düşürülmüştü. Dolayısıyla bu şartlar altında
“artacağı muhakkak görülen sarfiyatla beraber
amortisman müddeti de beş seneden on seneye
çıkarılabilirse, su fiyatlarında da indirme yapma
imkanı hasıl olacaktı.”295

İki şikâyet KONUSU:
Pahalı fiyat ve paslı kapak
Kızılay’ın maden suyu tesislerinde yaptığı
bu yenilemeyle, o güne kadar tüketiciden gelen
çeşitli şikâyetlerin önü alınıyordu. Tüketicilerin
şikâyetleri daha çok iki nokta üzerinde toplanıyordu. Birincisi maden suyu ücretinin yüksekliği, ikincisi ise madeni kapaklar sebebiyle oluşan
paslardı. Bu durumu bir okuyucu şu şekilde dile
getiriyordu:

Artık tarihteki
yerini alan serigraf
baskılı maden suyu
şişesi ve 10 şişe
kapasiteli dolum
makinesi.
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teri ödemeye mecbur mu? Fırıncı has ekmek,
sucu halis ve temiz su satmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetin müşteri sırtına herhangi
bir külfet tahmil etmemesi (yüklememesi) fikrindeyim. Siz ne dersiniz?”296

Yüksek fiyatla satışa engel olma çabası

“… Rejim dolayısıyla maden suyu içmekte
olan birçok vatandaşlar gibi ben de her gün maden suyu içmek mecburiyetindeyim. Bu sular, evvelce, piyasaya gayri muntazam sevk edilmekle
beraber kapakları da pas içinde idi. Bu paslar, ekseriya suyun içine karışıyor, midesini düzeltmek
isteyenlere bulantı verecek bir manzara arz ediyordu. O zaman vaki şikâyetlerimize, Kızılay’ın
tesislerini yeni baştan değiştirmekte ve modern
bir hale ifrağ etmekte (çevirmekte, dönüşmekte)
olduğu cevabı verilmişti. Uzun süren bir intizar
(bekleme)devresinden sonra sular, piyasaya arz
edildi. Fakat şişe başına beş kuruş farkla. Yani
evvelce 15 kuruşa satılan maden suları bu defa
20 kuruşa fırladı. Neden? Kızılay tesisat yaptırdığı için mi? Bu hareket tarzı bana garip geliyor.
Her müessese, sattığı şeyin sıhhî şartlara uygun
olmasını ve nefasetini temin ile mükelleftir. Bu
şartlara intibakta husule gelen fiyat farkını müş-

Kızılay Maden Suyu’na aşırı talep maden
suyu ve sodanın karaborsaya düşmesine yol
açmıştı. Öyle ki en büyük talebin olduğu İstanbul’daki bazı mekânlarda her iki ürün de yüksek
fiyattan satılıyordu. Bu durum tüketiciler tarafından Kızılay’a şikâyet edilmiş, bunun üzerine Kızılay İstanbul Müdürlüğü bir açıklama yaparak,
“Karahisar Maden Suyu ve Tabiî Sodalarımızın
İstanbul’da yüksek fiyatla satılmakta olduğu vaki
şikâyetlerden anlaşılmıştır” diyerek, maden suyu
ve sodanın satış fiyatları duyurularak, bu fiyatların üzerinde satış yapanların şikâyet edilmesi
isteniyordu. Bu reklamda “İstanbul’da Maden
Suyu ile Tabiî Soda perakende satış fiyatlarında hiçbir değişiklik olmayıp eskisi gibi” olduğu
belirtilerek, “Yarım litrelik maden suyu ile tabiî
soda şişesi 25 kuruş; çeyrek litrelik maden suyu
şişesi 20 kuruştur” bilgisi veriliyordu. İlanda ayrıca “Bu fiyatlardan fazla bedel istendiği takdirde
vatandaşların 27 26 53 numaraya telefon etmeleri rica olunur”297 deniliyordu.

“Her müessese,
sattığı şeyin sıhhî
şartlara uygun
olmasını ve
nefasetini temin
ile mükelleftir. Bu
şartlara intibakta
husule gelen fiyat
farkını müşteri
ödemeye mecbur
mu?”

Karahisar
Maden
Suyu’nda üretim
esnasında
değişmeyen tek
unsur kontroldü.
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Kapak gelmeyince, piyasaya soda verilemedi
Kızılay Maden Suyu ve Sodası’nın piyasadan
kaybolmasının sebebi bir süre sonra anlaşılır. Aslında bu sebep diğer maden suyu ve sodaların da
ortak sorunudur. Şişelerin kapakları Türkiye’de
üretilmediğinden İngiltere’den ithal edilmekte-

dir. O devirdeki adıyla şişe kapaklarına kapsül
denilmekteydi. İşte bir müddet evvel İngiltere’den ithal edilen bu kapsüller ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Ayrıca maden suyu ve sodasının
dağıtım işi de bir yüklenici firmaya verilmişti. Bu
ikisi birleşince sorun daha da büyümüştü. Şişe
kapsülünün bulunmaması yüzünden Kızılay,
Afyonkarahisar’dan sevkiyat yapamıyor, bu da
piyasadaki maden suyu ve sodası darlığını had
safhaya yükseltiyordu. 1956 yılında yaşanan bu
şişe kapağı yokluğu sebebiyle Kızılay bir ay süreyle piyasaya mal veremedi. Maden Suyu bekleyenlerin bütün ümitleri Londra’dan 10 milyon
adet kapsül getirecek olan Kayseri şilebinin kazasız belasız Türkiye’ye ulaşmasına bağlıydı. Bu
şilep gelir gelmez maden suyu ve soda arzına
hemen başlanacaktı. Yaz mevsiminin yaklaştığı
bu dönemde kapsülün gelmesi çok önemliydi.
Çünkü Kızılay en büyük satışını yaz aylarında
yapıyor, ortalama aylık 500 bin şişe maden suyu
ve sodası satıyordu.298 Nihayet Kayseri şilebi İstanbul limanına Mayıs ayının ilk haftası ulaştı.
Böylece “kapsülsüzlük yüzünden imalatını durduran Afyonkarahisar Maden Suyu Teşkilatı, bu
suretle yeniden piyasaya maden suyu ve sodası
sürecekti.” Gazeteler, 10 milyon adet kapsülün
gelişini özel haber yaparak duyurdular. Özellikle
İstanbul halkının dört gözle beklediği bu durum,
gerçekten haber değerindeydi. Çünkü Kızılay,
İstanbul’da aylık 600-700 bin şişe maden suyu
ve sodası satmaktaydı. Ne var ki Kızılay, ihtiyaç
duyduğu şişe kapaklarını sağlarken, özel sektörün işlettiği maden suyu şirketlerinde bu sorun
devam ediyordu.299 Kızılay yönetimi daha sonraki yıllarda şişe kapağını, yurtdışından temin
yerine yurt içinden tedarik edecek, bu amaçla
da her yıl ihale açacaktı. 1965 yılında Kızılay
Derneği’nin kapsül ihtiyacı 20 milyon soda ve 10
milyon maden suyu şişesi kapağı olmak üzere 30
milyon adetti.300
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Kapsül Fabrikası KurmA Hedefi
Karahisar Maden Suyu’nun yurt dışından ithal ettiği bu ürünün yokluğu sebebiyle, zaman
zaman piyasaya yeteri kadar maden suyu şişeleyip sunamadığı olmuştu. Bu sorunları
çözmek için kapsül fabrikası kurmak için araştırmalara başlandı.

İlk girişim Menderes döneminde
Cumhuriyet dönemi meşrubat sektörünün en
büyük sorunlarından biri kapsül, bir başka ifadeyle kapak meselesiydi. Ama bu sorun özellikle maden suyu üretenler için geçerliydi. Çünkü
cam şişe gibi kapsülün de belirli orandaki basınca dayanaklı olması gerekiyordu. Karahisar Maden Suyu’nun yurt dışından ithal ettiği bu ürünün yokluğu sebebiyle, zaman zaman piyasaya
yeteri kadar maden suyu şişeleyip sunamadığı
olmuştu. Bu tür sorunlar sebebiyle Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1954 yılında Türkiye’deki kapsül
fabrikalarının maden suları için lüzumlu ‘Bouchon Courome’ sistemi kapsül imal edemediğini

göz önünde bulundurarak, senede asgari 50 milyon kapsül üretecek bir fabrika kurmak istemişti.
Bu isteğin, üretimde önemli bir artışın yaşandığı
ve genişleme planlarının yapıldığı 1950’li yıllara
rastlaması tesadüf değildi. Adnan Menderes ile
başlayan yeni fabrikalaşma ve dışa açılma dönemi bir anlamda bunu tetiklemişti. Gerekli makineleri yurt dışından satın almak isteyen Kızılay
yönetimi, bu amaçla 26 Ekim 1954 tarihinde
Bonn301, Londra302, Paris303, Belgrat304, Telaviv305,
Madrit306 ticaret ateşeliklerine yazı yazarak, bu
gibi makine ve tesisatı işleri ile uğraşan firmalarla temas edip ellerindeki makinelerin evsaf
(nitelik), teslim ve tediye (ödeme)şartlarını bildirmelerini istemişti.

183

Kızılay, 1954 yılında
Türkiye’deki kapsül
fabrikalarının
maden suları
için lüzumlu
‘Bouchon Courome’
sistemi kapsül
imal edemediğini
göz önünde
bulundurarak,
senede asgari 50
milyon kapsül
üretecek bir fabrika
kurmak istemişti.
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Yabancı ülkelerdeki Türk
Büyükelçilikleri, konuyla
yakından ilgilendiler.
Aldıkları teklifleri
bir yazıyla Kızılay
yönetimine bildirdiler.

Ticaret Ateşelerinden yardım alınıyor
Adı geçen büyükelçilikler konuyla yakından
ilgilendiler. Madrit Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği araştırmaları neticesinde üç ayrı yazı gönderdi. 16 Kasım 1954 tarihli ilk yazıda, ilgili firmalarla temasa geçilip neticenin bildirileceği307,
daha sonraki yazılarda kapsül makineleri imal
eden İspanyol firmalarından ikisinin ayrı ayrı
teklifleri, proforma faturalarıyla Fransızca tercümelerinin ekte gönderildiği308, 8 Aralık 1954
tarihli yazıda ise kapsül makineleri imal eden İspanyol firmalarından Talleres Trill S.A.’nın teklifinin Fransızcaya çevrilmiş sureti ve ilgili birçok
fotoğrafın ekte iletildiği ifade ediliyordu.

Kızılay yönetiminin
1954 ve1955
yıllarında yürüttüğü
bu çalışmanın
araştırma
safhasında kaldığı
ve uygulamaya
geçilecek bir
sonuç alınamadığı
anlaşılıyor.

de Yugoslavya’da “bouchon-courome” sistemine
göre kapsül yapan makinelerin imalatı ile uğraşan fabrikanın mevcut olmadığını haber veriyordu.313 Kızılay yönetiminin 1954 ve1955 yıllarında yürüttüğü bu çalışmanın araştırma safhasında
kaldığı ve uygulamaya geçilecek bir sonuç alınamadığı anlaşılıyor. Fakat kapsül sorunu devam
ettiği ve kalıcı bir çözüm üretilemediği için konu,
1961 yılında tekrar gündeme gelmişti.

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 10
Kasım 1954 tarihli yazıyla ilgili firmalarla temasa
geçilip neticenin bildirileceğini;309 Paris Büyükelçiliği 26 Kasım 1954 tarihli yazıyla gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldığını, E.W.Bliss Co.
Müessesesi’nin kendilerine gönderdiği teklif ile
eklerinin Kızılay’a iletildiğini ve zikredilen fabrika ile temasa geçilmesi gerektiğini bildiriyorladı.310 Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden gönderilen 16 Kasım 1954 tarihli yazıda
ise talebin ilgili Alman yetkililer ile Türk-Alman
Ticaret Odası’na bildirildiği, onlardan gelen 2
fabrikanın311 adreslerinin gönderildiği beyan ediliyordu.312 Belgrat Büyükelçiliği ise 31 Ocak 1955
tarihli yazısında, yapılan araştırmalar neticesin184
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İkinci girişim 1961’de
Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden
Kızılay İstanbul Müdürlüğü’ne gönderilen 14
Şubat 1961 tarihli yazıda Kayyımlar Heyeti’nin
14 Şubat 1961 tarihli toplantısında, bir kez daha
kapsül imalatının Cemiyetçe yapılmasının araştırılması isteniyordu. Ankara piyasasında büyük
çapta ve fennî şekilde kapsül imal eden bulunmadığından, böyle bir fabrikanın kaça tesis edilebileceği ve beher kapsül maliyetinin ne olacağı
hakkında bir fikir edinilememişti. Bu yüzden İstanbul’daki kapsül fabrikası sahipleri ile temasa
geçerek alınacak malumatın genel müdürlüğe
bildirilmesi talep edilmişti.314

Kayyımlar
Heyeti’nin 14
Şubat 1961 tarihli
toplantısında,
bir kez daha
kapsül imalatının
Cemiyetçe
yapılmasının
araştırılması
isteniyordu.

Ayrıca, kapsül konusunda su uzmanı Fıtrı Güneri’den de rapor hazırlaması istenmişti.315

Güneri: Maliyet hesapı iyi yapılsın
Daha önce Karahisar işletmesinde müdürlük
yapan Fıtrı Güneri, konuyu detaylı bir şekilde
etüt ederek, 28 Şubat 1961’de raporunu Kızılay
Genel Merkezine sundu.
Güneri, incelikli bir tespitle bu konunun Cemiyetin ihtiyaç duyulan 20 milyon adet kapsülü
satın alması konuşulurken gündeme geldiğini
hatırlatarak, yılda 100 milyon kapsülden aşağı
imalat yapan bir fabrikanın verimli olmayacağının altını çiziyor ve “Hâlbuki işletmenin halen
yılda 20 milyon, iki sene sonra azami 60 milyon
kapsüle ihtiyacı olacaktır” diye yazıyordu. Böyle
bir fabrika kurulduğu takdirde kapsül imali için
gerekli olan teneke, mantar, kalay veya alüminyum conta, yapıştırıcı madde ve boya ile lâkın da
tamamıyla ithal edilmesi gerektiğine işaret eden
Güneri, bunlardan herhangi birisinin tedarik edilememesi halinde kapsül imalinin aksayacağına,
halen mamul kapsül ithali için bile döviz tedariki edilemediğine dikkat çekiyordu. Güneri, 50
milyon kapsül üretecek bir fabrika kurularak, iki
vardiya ile yılda 100 milyon kapsül imal edilebileceğini, ancak fabrikanın kuruluş maliyetinin
iyi araştırılması gerektiği konusunda yetkilileri
uyarıyordu.
Güneri, “Bu suretle piyasada yaptırılan kapsüllerin Cemiyetimiz tarafından imali halinde
fiyatlarının ne olacağı ve beherinde kaç kuruş
menfaat sağlanacağı tespit edilememiştir” diyordu.316

İstanbul’un raporu olumlu
Bu arada Kayyımlar Heyeti’nin Kızılay İstanbul Müdürlüğü’nden istediği rapor da 20 Nisan
1961 tarihinde geldi. Yılda 60 milyon kapsüle
ihtiyaç duyan işletmenin kuracağı 100 milyon
kapasiteli bir fabrikanın maliyetinin tetkik edildiği belirtilen raporda, “En az 300-400 milyon
kapsül üretecek bir fabrikanın rantablite bakımından lüzumlu ve zaruri olduğu anlaşılmıştır”
bilgisi veriliyordu. Fabrikaya matbaa kısmının
da konulması gerektiği, vernikle yapıştırmada
havagazı tesisatının lüzumlu olduğu, mevcut
kapsül fabrikalarının bugünkü kazançlarının bir
kapsülde 25 santim civarında bulunduğu belirtilen raporda, fabrikanın maliyeti şöylece ifade
ediliyordu:
“Toplanan donelere göre, 100 milyon kapasiteli bir fabrikanın tesisi için lüzumlu makine,
hammadde ve işçi kadrosu aşağıda gösterilmiş
olup buna göre bir kapsül maliyeti 2,6965 kuruş
olarak hesaplanmıştır. Son olarak yaptırılan yerli
kapsüllerin beheri 3,115 kuruştan ihale edildiğine göre, cemiyet tarafından imal edilecek kapsüllere nazaran beherinde 0,4185 kuruş ve işin
tamamında 8370 TL’lik fazlalık bulunduğu öğrenilmiştir.”317
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Raporu hazırlayan
İstanbul yönetimi,
100 milyondan aşağı
bir imalatın rantabl
olmayacağı kanaatine
vardıklarını beyan
ediyorlardı.

“İnhisarı (tekeli) Derneğe verilmiş olan Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi halen senede 20 milyonu aşan kapasite ile üretim yapmaktadır. Bu miktar işletmenin tevsii (genişleme)
suretiyle 40-50 milyona ulaşacağından, maliyeti
düşürmek ve ihalelerdeki gecikmeyi önlemek
gayesiyle, işletmenin şişe kapsülü ihtiyacını imkânlar nispetinde karşılamak üzere, senede asgari 50 milyon kapsül imalatında bulunacak bir
imalathane kurmayı düşünüyoruz. Bu imalathanenin makine, teçhizat, tesisat ve malzeme ile
ilgili mali portresine ait gerekli etütlerin yapılabilmesini teminen Almanya’da bu işle meşgul firmalarla temasa geçilerek Derneğimiz’in konuyla
ilgili aydınlatılmasına aracılık edilmesi…”

İşçilikten kuruluş maliyetine, makinelerden
kullanılacak malzemeye göre birçok konuda
ayrıntılı mali analizlerin yapıldığı raporu hazırlayanlar, halen faaliyette bulunan kapsül fabrikalarının üretim kapasitelerini de öğrenmişlerdi. Buna göre Olinto Valenti firması, 300 günde
319.690.000 adet; Konbaş Kapsül Fabrikası 300
günde 432.000.000 adet; Tasaş Kapsül Sanayii
ise 300 günde 129.600.000 adet kapsül imal ediyordu. Bu rakamlardan sonra raporu hazırlayan
İstanbul yönetimi, 100 milyondan aşağı bir imalatın rantabl olmayacağı kanaatine vardıklarını
beyan ediyorlardı.318

Almanya Ticaret Müşavirliği’nden temasa
geçtiği Hamburg merkezli bir firma, Derneğe
19 Şubat 1962 tarihli bir mektup göndererek,
İstanbul’da “Vikte Zilberman ve Oğlu P.K.3” adresinde bir mümessilleri bulunduğunu ve bu mümessile Kızılay ile temasa geçmeleri talimatı verildiğini bildiriyordu.325 Vikte Zilberman ve Oğlu
da Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderdiği 27 Şubat 1962 tarihli yazıda konuyla ilgili her türlü bilgiyi vermeye hazır olduğunu ifade ediyordu.326
Bern Ticaret Müşavirliği de 28 Şubat 1962 tarihli
yazı ile İsviçre’de Erns et Co. Küsnacht (Zürich)
isimli şirketi önermişti.327 Paris Ticaret Müşavirliğinden gelen 1 Şubat 1962 tarihli cevapta ise
Fransa’da kapsül imal edecek makine, teçhizat,
tesisat ve malzeme imal eden bir firma bulun-

Yine yurt dışından fiyat ve bilgi isteniyor

Kızılay yönetimi,
19 Aralık 1961
tarihli toplantısında
konuyu tekrar
görüştü ve tetkikata
devam edilerek
imalatın verimli
olup olmayacağı
hususunun
incelenmesine
karar verdi.

Bu raporları derleyen Kızılay yönetimi, 19
Aralık 1961 tarihli toplantısında konuyu tekrar
görüştü ve tetkikata devam edilerek imalatın verimli olup olmayacağı hususunun incelenmesi
için Türk Ticaret Ataşeliklerine yazı yazılarak
kapsül imali için makine temini hakkında bilgi
toplanmasına karar verdi.319
Bern320, Paris321, Belçika322, Roma323, Londra , Ticaret Ateşelikleri’ne birer yazı gönderilerek durum izah edildi. Sözgelimi Almanya’ya
gönderilen yazı da aynen şöyle deniliyordu:
324
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Kızılay kapsül
fabrikası
kurmaya iki kez
teşebbüs etmiş,
ancak yapılan
araştırmalara
rağmen fabrika
kurma aşamasına
geçilememişti.
madığını ve bu gibi makine ve teçhizatın Batı
Almanya’dan “Hassler-Sommer, Hassel Brook
Strasse 25, Hambourg 23” adresindeki firmadan
ithal edildiği haber veriliyordu.328 Londra Ticaret
Müşavirliği de yapılan araştırma neticesinde, ilgili firmaları tespit etmiş olup firmaları 6 Şubat
1962 tarihli yazı ile Dernek’e bildiriyordu. Bu
arada Madrit Ticaret Müsteşarlığı da konuyla ilgilenmiş ve “Mecanica Riba-Barcelona” firmasından alınan cevabı iletmişti. Madrit Sanayi Odası
da bu mevzuda İtalya’da bulunan “SACMİ Viale

De Amicis 47, İmola-İtalya” firmasına müracaat
edilmesini önermişti.329
Tüm bu araştırmalar, kapsül fabrikası kurulmak için yapılmış, ikisi de Karahisar Maden
Suyu’nun üretimin rakamlarında atak yapıldığı
yıllara rastlayan bu araştırmalar neticesinde üretim fabrikası kurulmamıştı. Ancak Kızılay yönetiminin, önemli bir maliyet kalemi olan kapsülü
kendi bünyesinde üretme arzusu, uzun süre tartışılmaya devam etmişti.

Birçok ülkeden
teklif ve tanıtım
materyalleri Kızılay’a
ulaşmıştı.
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Hijyenden hiçbir zaman taviz verilmedi
Kızılay yönetimi, “memleket sağlığına hizmet
maksadıyla tesis edilen maden suyu işletmesinin
tekniğin ve bilhassa sağlığın modern icaplarına
göre kurulmuş bir kurum” olduğunun altını her
fırsatta çizerek, boş şişelerin hijyenik şartlara uygun şekilde temizlenmesine ve doldurulmasına
önem verildiğini vurguluyordu. Gerçekten de bu
amaçla1964 yılında faaliyete geçecek yeni bina
yapılıncaya kadar faaliyette olan eski binada sürekli teçhizat yenilenmesine gidilmişti:

“Boş şişeler,
şişe yıkama
makinesinde
temizleyici
mahlullerden
(eriyiklerden)
geçirildiği gibi
aynı zamanda
dezenfekte olan
ılık ve soğuk
sularla iyice
çalkalanmakta...”

“Burada boş şişeler, şişe yıkama makinesinde
temizleyici mahlullerden (eriyiklerden) geçirildiği gibi aynı zamanda dezenfekte olan ılık ve
soğuk sularla iyice çalkalanmakta ve muhtelif
noktalarda temizliğine kesin olarak kanaat getirilmesi için bol ışıklar altında muayeneden geçirildikten sonra hiç el değmeden doldurma makinelerinde imlâları (dolumları) yapılıp keza (aynı
şekilde) el değmeden kapsüllenmektedir.
Kapsüllenmiş dolu şişeler ehil elemanlar tarafından bol ışık altında tekrar muayene edildikten
sonra sevkiyat için mahfuz (korunaklı) yerlerde
depo edilmektedir.”330
Şişelerin yıkanmasından dolumuna ve kontrolüne kadar her aşamada gösterilen özen, maden suyunun toprağın altından yeryüzüne çıkmasından önceki safhada da gösteriliyordu. “Maden

suyu pınarlarının haricî kirlenmesine meydan
vermemek, gerek hava ve gerek ışık etkisiyle yer
altındaki özelliklerinin bozulmasına sebep olmamak” için su, toprak yüzeyinden çok derinlerde
toplanır, kapte edilirdi. Bu kaptaj, genellikle de
toprağın ortalama 8 metre altında olur. Böylece
maden suyunun yer altında toplanıp şişeye konulduğu ana kadar herhangi bir şekilde ışık ve
hava ile temas etmesi önlenerek, ilk günkü niteliklerini muhafaza etmesi sağlanırdı.331

1960’da 165 kişilik bir kadro vardı
Karahisar Maden Suyu işletmesinde 1960 yılı
itibariyle 15 memur ile hizmetli, 150 işçi ve usta
çalışıyordu. Bu kadro ile aynı yıldaki üretimin 7
milyonu İstanbul’da, 4 milyonu Ankara’da, 1.5
milyonu İzmir’de, 1 milyonu Adana’da, 1 milyonu Eskişehir’de, 1.5 milyonu Afyon, Konya ve
Kütahya’da kalan 1 milyonu da muhtelif yerlerde tüketiliyordu.332
Ne var ki çok kısa bir süre içinde 1950 yılında
kurulan otomatik makinelerin de hızla artan talebe yetişemeyeceği görüldü. Bu noktada Karahisar
Maden Suyu tesisleri üzerinde büyük emeği olan
Rıza Çerçel’in yakın ilgisi ve yönlendirmesiyle
1958 yılında işletme imtiyaz sahasında 5 yeni
kaptaj (kuyu) daha açılarak su miktarı artırılarak
günde ortalama 40.000 litreye yükseltilmesi başarıldı. Bu yeni kuyuların devreye girmesiyle mev-
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cut kapasitenin 3 katı bir artış imkânı elde edilmiş, bu amaçla da gerekli genişletme programı
hazırlanarak çalışmalara başlanmıştı. Genişletme
demek, yeni makineler demekti. Bir yandan yeni
fabrikanın inşaatına başlanırken, öte yandan da
Almanya’ya daha yüksek kapasiteli makinelerin
siparişi verilmişti. Saatte 12.000 şişe dolum yapma kapasitesine sahip yeni otomatik makineler,
Haziran 1960 tarihinde Almanya’dan gelmişti.
Ancak makinelerin monte edileceği yeni tesisler
ile ürünlerin istiflenmesi için inşa edilen depo binaları henüz bitirilmemişti. Bir anlamda Adnan
Menderes iktidarının son döneminde başlayan
ve hızla devam eden genişletme çalışmaları 1960
askerî ihtilali ile hızını kaybederek, durağan bir
döneme girmişti. Her ne kadar Kızılay yönetimi
tesislerin 1961 yılında faaliyete geçeceğine dair
umutlarını yitirmeseler de bunun için üç yıl daha
beklemek gerekecekti. İşletme yöneticileri yeni
fabrikanın devreye girmesiyle üretim kapasitesinin 40 milyona çıkmasını bekliyordu. Bu şu
anlama geliyordu: “… 40 milyon şişeye çıkacak
tesisler sayesinde yurdun her tarafında su ve sodalarımızın bulundurulması sağlandıktan başka
yılda 10-15 milyon şişenin orta şark memleketlerine sevki kabil olabilecektir.”333
Genişletme çalışmaları kapsamında Kızılay
yönetiminin 1961 yılında yeni fabrika bölümünde makine holünün, ambarların, garaj ve
tamirhanelerin, buhar santralinin, işçilere ait
sosyal tesislerin, idare ve müdüriyet binalarının
tamamlanmasını planlıyordu. Ayrıca işletmenin
ihtiyaç duyduğu elektriğin yüksek voltajlı ve da-

1952-60 arası üretim
miktarını gösteren
grafik.

imî şekilde güvenle sağlanabilmesi için gerekli
elektrik hattı da bedeli Kızılay tarafından karşılanmak kaydıyla inşa ettiriliyordu. Elektrik ihtiyacı, Tunçbilek Termik Santrali’nin Afyon şehrini besleyen hattından karşılanacaktı. Tatlı suyun
temin edilmesi de önemliydi. Bu amaçla şişe
yıkama, sosyal hizmetler, yangın ve sulama ihtiyacı için gerekli tatlı su tesisatının genişletilmesi de aynı yıl içinde bitirilecekti. Diğer taraftan
üretimle ilgili soğutma ve ozon tesisleri faaliyete
geçirilmiş olacaktı. Aynı şekilde Almanya’dan
getirilen makinelerin montajı da 1961 yılında tamamlanmış olacaktı.334

Adnan Menderes
iktidarının son
döneminde
başlayan ve
hızla devam
eden genişletme
çalışmaları 1960
askerî ihtilali ile
hızını kaybederek,
durağan bir döneme
girmişti.

Karahisar Maden
Suyu’nun 1958 yılı
itibariyle Türkiye
genelindeki dağıtım
yerleri ve satış
yoğunluğunu gösteren
harita.
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Yeni Fabrikanın İnşaası ve Açılışı
Memduh Ölçer, modern işletme binaları kurulmasını önermiş,
teklifi kabul edilerek hemen uygulamaya konulmuştu.
Karahisar Maden Suyu’nu Büyüten Adam

1946 yılında maden
suyu tesislerinde
işe başlayan
Memduh Ölçer,
Kızılay Maden
Suyu’nun vasat bir
seviyede devam
eden talihinin
değişiminde büyük
rol oynayacağından
henüz habersizdi.

Memduh Ölçer, aslında Karahisar Maden
Suyu işletmesinde işe başlayan mühendislerden
biriydi. Onu diğerlerinden farklı yapan, maden
suyunun daha çok üretilip daha çok insana ulaşmasını sağlama noktasındaki inanılmaz tutkusuydu. Yüksek su mühendisi olarak 1946 yılında
maden suyu tesislerinde işe başlayan Memduh
Ölçer, Kızılay Maden Suyu’nun vasat bir seviyede devam eden talihinin değişiminde büyük
rol oynayacağından henüz habersizdi. Haziran
1938’de Harvard Mühendislik Okulu’ndan sıhhi
mühendislikte lisans diploması alan Memduh
Ölçer, ABD’nin birçok eyaletini kapsayan bir
alan çalışma programında yer almıştı.

Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat
Parti’nin iktidara gelmesiyle ekonomik atılım yılları başlamış, Memduh Ölçer gibi yurt dışı eğitimli idealist mühendisler, projelerinin uygulanacağı
bir ortama kavuşmuşlardı. Ölçer, önce modern
işletme binaları kurulmasını önermiş, teklifi kabul edilerek hemen uygulamaya konulmuştu. Ardından Ölçer, kapasitesinin arttırılması için yeni
su kaynaklarının araştırılması için çalışmalarına
başladı ve verimli yeni kaynaklar buldu. Yeni maden suyu kaynakları, üretim kapasitesinin artırılabilmesi demekti. Ölçer’in önerisiyle artık kapasiteye uygun üretim tesislerinin yapılması da şart
olmuştu. 1920’lerin sonunda yapılan eski fabrika
binasıyla, gün geçtikçe artan ihtiyacın karşılanması fizikî olarak mümkün değildi.

Karahisar Maden Suyu
fabrikası çalışanları, hep
birlikte yeni fabrikanın
önünde objektiflere
poz veriyorlar, modern
tesislere kavuşmanın
sevincini yaşıyorlardı.
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Yeni fabrika tıpkı birinci
fabrika gibi kendine
has mimarisiyle diğer
sıradan yapıların
arasından sıyrılmasını
bilmişti.

Karahisar Maden Suyu işletmesinin emektar ismi Hasan Demir, tesislerinin gelişmesinde,
yeni kuyuların vurulmasında büyük payı olan su
mühendisi Memduh Ölçer’i yakından tanıyor.
Ölçer’in katkılarını ve ileri görüşlülüğünü takdirle anıyor: “Memduh Bey diye bir yer altı su işleri
mühendisi vardı. Rahmetlik, buraların her tarafının haritasını aldı. ‘Bak, buralar çok gelişecek.
Bu fabrika hamama eklenecek, burası gelişen bir
yer, her şey burada, sıcak su burada, maden suyu
burada’ derdi. Sıcak su çok burada hakikaten,
buradan da maden suyu çıkıyor. Dediği gibi buralar çok gelişti.”

Yeni fabrikanın yolunu açan öneriler
Memduh Ölçer, 1957 yılı itibariyle işletme
binasının hem hacim hem dayanıklılık bakımından yeni makinelerin montajına müsait olmadığını belirterek, yönetime alt katında 4 adet maden suyu ve soda suyu deposu bulunan yeni bir
işletme binası inşasını önerdi. Üretimin daha fazla arttırılabilmesinin dolu şişelerin depolanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Ölçer, üretimin
devamlılığı için yeni işletme binasının her iki
yanına 30’ar vagon hacminde kapasiteye sahip
iki katlı boş ve dolu şişe ambarları inşa edilmesi-

ni tavsiye ediyordu. Ayrıca binanın yanına üstü
örtülü ve gelen şişelerin ayırım ve sayımının yapıldığı bir sundurma yapılması da gerekiyordu.
Tam da o tarihlerde mevcut dolum ve şişe yıkama makinelerinin yanı sıra 12 bin şişe yıkama
ve 8 bin şişe doldurma kapasitesine sahip yeni
makinelerin alınması kararlaştırılarak, işletme
holüne monte edilmesi planlanmıştı. Böylece 8
saatlik bir mesai içinde günde ortalama 140-150
bin şişe üretim yapılabilecek, böylece senelik
üretim de 40 milyona yükselebilecekti.
Günümüzde varlığını devam ettiren ve eski
işletme binasının üst tarafında bulunan 4 ambarın inşası 1957 yılında önerilmişti. İşletmenin
stok şişeleriyle diğer malzemelerinin muhafazası
için bu ambarlar şarttı. Çünkü Orta Anadolu’nun
yardım ve tıbbî eczalarının muhafaza edildiği ve
Hamam İstasyonu Devlet Demiryolları sahasında bulunan iki ambar da çökmekteydi. Bunların
tamir edilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla ikisi
işletme için kullanılmak üzere, ikisi de hastane
ambarı olmak üzere 40 m x 15 m ebatlarında 4
adet ambarın kargir olarak inşa edilmesi gerekliydi. Kızılay yönetimi bu gerekliliğe ikna olacak
ve ambarların yapımına başlanacaktı.335
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Ölçer, 1957 yılı
itibariyle alt
katında 4 adet
maden suyu
ve soda suyu
deposu bulunan
yeni bir işletme
binası inşasını
önerdi.
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201 Kişiyle 23.3 Milyon Şişelik Üretim
1960’larda büyük bir taleple karşılaşan Karahisar Maden Suyu’nun mevcut arzı, ihtiyacı
karşılamaktan uzaktı. Bu yüzden Gazlıgöl’deki tesislerin genişletilmesi yoluna gidilmişti

Afyon’un Romalılardan beri yaygın olarak
bilinen, şehrin şöhretine şöhret katan suyu, Gazlıgöl’de çıkan Afyonkarahisar Maden Suyu’dur.
1960’ların başında yayınlanan Hayat Ansiklopedisi’ne göre o dönemlerde Türkiye’de en çok
aranan Karahisar Maden Suyu’nun mevcut arzı,
ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Bu yüzden Gazlıgöl’deki tesislerin genişletilmesi yoluna gidilmişti. Bu genişletme ve yeni tesisler sayesinde
1952’de 3.1 milyon şişe olan maden suyu istihsali (üretimi), 1962’de 23.3 milyon şişeye ulaşmıştı.

Yeni tesislerin bitimiyle, üretim kapasitesinin 45
milyon şişeye ulaşması hedefleniyordu. 1962 yılı
itibariyle maden suyunun şehirlere göre tüketim
oranı ise, İstanbul’da 7.5 milyon, Ankara’da 4.5
milyon, İzmir’de 2.7 milyon, Afyon’da 2 milyon,
Eskişehir’de 1.3 milyon şişe olarak gerçekleşmişti. O tarih itibariyle Kızılay Maden Suyu’nun
Gazlıgöl’deki tesislerinde “185 işçi, 6 müstahdem, 10 memur” çalışıyordu. Fabrika, günde 17
saat faaliyet gösteriyordu. 336
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Ölçer’in kaleme aldığı rapor:
A Kaynağı maden suyu, B Kaynağı soda için
Karahisar Maden Suyu A, B ve C adları verilen 3 kaynakta toplanmıştı. Bu kaynaklar gerektiğinde birleştirilebilecek şekilde kapte edilmişti.
Üç kaynakta toplanan suların, en bol ve önemlisi A kaynağıydı. Çağlar’ın verdiği bilgiye göre
A kaynağından sonra B kaynağı geliyordu. Her
iki kaynağın da debisi 23,5 litre/dakika olarak
hesaplanmıştı. Bu ise günlük olarak 35 ton su,
bir başka ifadeyle 110-120 bin şişe maden suyu
demekti.
B kaynağındaki su ise karbonit asitçe daha
zengindi. Çünkü bu kaynaktan çıkan bir litre
suda 2.17 gram karbonit asit bulunuyordu.337 Bu
şu anlama geliyordu: Bu suyun gazı fazlaydı. Bu
fazla gaz değerlendirilmeliydi. Kızılay Karahisar
Maden Suyu yönetimi, bu gazları toplayarak,
yine kaynaklardan çıkan maden suyu kullanılmak şartıyla sodalı su imal etmekte kullanıyordu. Bir başka tabirle Kızılay’ın sodasının hem
suyu, hem asiti doğaldı. Dolayısıyla tabiî soda,
yani doğal soda sözcüğünü sonuna kadar hak

eden bir üretim yapılıyordu. Oysa başka tesislerde üretilen sodaların ne suyu mineralli suydu, ne
de gazları tabiî gazdı. Hepsi normal su ve yapma
gaz kullanıyordu. Bilindiği gibi 1.5 Atü’lük (basın
birimi) karbondioksit gazı ile üretim yapıldığında maden suyu, 2-2.5 Atü’lük karbondioksit gazı
ile üretildiğinde ise maden sodası elde ediliyor.338
1950’li yılların başlarında A Kaynağı maden
suyu üretimi için yeterince verimli olmuyordu.
Gittikçe artan ihtiyacı karşılamak için yeni kaynakların araştırılması zorunluluk haline gelmişti.
Bu amaçla, Adnan Menderes döneminde, bölgeye teknik elemanlar gönderilerek gerekli tetkikler yaptırıldı ve araştırmalar olumlu sonuçlandı.
Maden suyu üretimi için o kadar suya ihtiyaç duyulmuştu ki, bir ara kaplıcalarda kullanılan sıcak
suların soğutulup kullanımı gündeme gelmiş,
hatta bunun için ön araştırmalar bile yapılmıştı.
Bu maksatla kimyagerler gönderilip sıcak sulardan örnekler alınıp tahlilleri yaptırılmış, ancak
suda fazla kükürtlü hidrojen ve amonyak bulunması, sıcaklık yüzünden de serbest CO2’nin çok
az oluşu, bu sulardan istifade edilmesini engel-

Karahisar Maden
Suyu A, B ve C
adları verilen
3 kaynakta
toplanmıştı.
Bu kaynaklar
gerektiğinde
birleştirilebilecek
şekilde kapte
edilmişti.

1960’ların başında
çekilen bu fotoğrafta
inşa halindeki yeni
tesisler ile o sırada
işletmenin sahip olduğu
tüm yapılar bir arada
görülüyordu.
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lemişti. Bunun üzerine 1955 yılında gerekli su
kaynakları için araştırmalarda bulunmak üzere
kurum bünyesine bir su uzmanı danışman istihdam edilmişti. Bu müşavirin yürüttüğü çalışmalar, işletme verimliliği açısından tesislere yakın
alanlarda yoğunlaştırılmış ve nihayetinde demiryolu ile işletme arasında ufak sızıntılar tespit
edilmişti.

Uzun bir zaman gerekli etüt ve araştırmalar
yapıldıktan sonra istikrar kazanan bu yeni sulara ait projeler ikmal edilmiş ve 1956 senesinde
gerekli kaptaj, toplama, isale ve 36 tonluk yeni
maden suyu deposu müteahhidine ihale edilmek
suretiyle inşa ve ikmal edilmiştir. Bu suretle halen tabiî gazından istifade edilen vasatî (ortalama) günlük verimi 60 ton kadar olan bol maden
suyu ayrıca temin edilmiş bulunmaktadır.”339

1956’da yeni kuyuların bulunuşu
Memduh Ölçer, Karahisar Maden Suyu’nun
kapasitesini bir anda artıran ve işletme tesislerine 200 metre mesafede bulunan alandaki yeni
gözlerin tespit edilmesi hikayesini şöyle aktarıyor:
“İlk bakışta çok az olarak beliren bu kaynaklarda arazinin jeolojik durumu incelenmiş ve
suların düzlüğü teşkil eden dolma tabakanın 3
– 3,5 metre kadar altında kaya fisürlerinden geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca büyük bir saha üzerinde maden suyu tuzlarının birikmesi ve çamaşır
maksadı ile köylüler tarafından toplanan anılan
tortunun her yağmuru müteakip tekrar birikmesi ve yapılan sondajlarda zeminden az aşağıda
maden suyu bulunması, ovanın bu maden suyu
pınarları ile devamlı olarak doymuş halde tutulduğu ve suyun mühim bir kısmının tortularını
bırakarak satıhtan buğulaşarak uçup gittiği ve
dolayısıyla bu menbalardan bol miktarda maden
suyu temin edileceği kanaatini vermiştir.

1955’te Ölçer’in
nezaretinde
yapılan çalışmalar
neticesinde
tesislere 200 metre
mesafede yeni
kaynaklar bulundu.

Bunun üzerine araştırmalar derinleştirildiği
gibi bu suların kimyevî tahlilleri yaptırılmış ve
neticede suyun bol gazlı radyoaktif bir su olduğu ve vasfının işletmede kullanılan A Maden
Suyunun aynı ve hatta biraz üstünde olduğu görülmüştür. Bir sene müddetle açılmış bulunan
5 ve 6 gözden ibaret bulunan bu sular üzerinde
sık fasılalarla (aralıklarla) araştırmalar yapılmış
ve su miktarının gittikçe çoğaldığı görülmüştür.
Verimi gittikçe artan bu suların işletmede mevcut sularla bir münasebeti bulunup bulunmadığı
ve yeni suların artması ile mevcut suların verimlerinde herhangi bir değişiklik hasıl olması üzerinde hassasiyetle durulmuş ve yapılan devamlı
araştırmalar neticesinde mevcut suların verimlerinde normalin dışında bir değişiklik olmadığı
ve dolayısıyla bu sularla herhangi bir münasebet
mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Zehirlenmelerin önüne geçen önlem
Maden suyu ve doğal soda suyuna ilave edilen ve menbalardan gaz ayırıcılar vasıtasıyla
gazometrelerde toplanan doğal gazlara ait gazometre ve stok gaz tankları ile kompresörler işletmenin içinde muhtelif yerlerde bulunuyordu.
Ancak daha sonra çalışanların sağlığını tam anlamıyla emniyet altına almak için yeni tedbirler
alınması zorunlu oldu. Çünkü gazların toplandığı alt bölümde bir arıza durumunda gaz kaçağı
sebebiyle zaman zaman zehirlenme vakalarına
rastlanıyordu. Bunun için anılan cihazların hepsi işletme binasının içinden alınarak yeni ve ayrı
bir binada toplandı. Ayrıca elde edilen gazlardan
en üst derecede istifade etmek ve gerektiğinde
gazometre ve tankları aynı anda çalıştırmak suretiyle her cins sudan gazların mevcudu kadar
faydalanarak verimli bir üretim yapmak için bu
şarttı.

Temiz su kapasitesi arttırıldı
Hem şişelerin yıkanması, hem de işletme alanında bulunan lojmanların içme ve kullanımı
için temiz suya ihtiyaç vardı. Bu amaçla işletme
binası inşa edilirken yaklaşık bir kilometre doğusunda, bir dere kenarına drenaj tesisatı kurulmuştu. Ancak bu sistem zamanla gerekli suyu
temin edemediğinden iptal edilmişti. Bunun
üzerine ikinci bir tesisat yapılmıştı. Bu tesisat,
işletmenin 1,5 kilometre kadar güneyindeydi.
Burada bir öncekine göre daha bol suyu olan
Hamam Deresi’ne drenajlı bir kaptaj, 1600 metre
uzunluğunda bir isale hattı ve 60 ton hacminde
bir su deposu yapılmıştı. Bu yeni sistem en fazla 80 tona kadar olan su ihtiyacını karşılıyordu.
Ancak özellikle üretimin arttığı zamanlarda su
yetersiz kalıyor, bu yüzden de şişelerin yıkanması için maden suyu kullanılmak zorunda kalıyordu. Ayrıca drenajın yüzeysel yapılması sebebiy-
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1964’te açılan yeni
fabrikada yeni dolum ve
yıkama makineleri de
işletmeye alınmıştı.

le yağmur yağdığı zamanlarda su bulanıyor, bu
da üretimin kesilmesine yol açıyordu. Daha da
önemlisi yeraltı sularının önemli bir kısmı drenaja girmeyerek boşa akıyor, dere taştığında da
drenaj sistemi bozuluyordu. Tüm bunlar da suların kesilmesi anlamına geliyordu. 1950 yılında
bu sorunu kökten çözmek için çalışmalar başlatıldı. İşletmenin su müşavirliği tarafından gerekli
etüt, inşaat ve güçlendirme çalışmaları yapılarak,
temiz su kapasitesi tam olarak iki misli arttırılarak 120 tona çıkartıldı. Ayrıca artan sudan mesai
harici zamanlarda da istifade edebilmek için 60
tonluk su deposuna 100 tonluk yeni bir göz ilave
edilmişti. Şüphe götürmeyecek şekilde temiz olması ve yıkanan şişeleri de streil etmesi için de
depodaki sular sürekli klorlanıyordu.340

Yeni fabrikanın inşasına 1957’de başlandı
Günümüzde kendine özgü mimarisiyle dikkatleri çeken ikinci tesisin yapımına, Memduh
Ölçer’in tavsiyesiyle 1957 yılında başlandı. Eş za-

manlı olarak 1959 yılında Kızılay Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi’nin
otomatik şişe yıkama makinelerinin, ambarlarının ve makine holünün ısıtılması için gerekli projelerinin hazırlanması amacıyla ihaleye çıktı.341
Ne var ki tesislerin yapımı, tüm ülkeyi ve demokratik yaşamı derinden etkileyen 1960 askerî ihtilaliyle kesintiye uğradı. Bir müddet sonra yeni
yönetimde Karahisar Maden Suyu’nun Kızılay
için ifade ettiği önemi idrak etmesiyle, inşaata
kaldığı yerden devam edildi. Yapımı biraz uzun
süren yeni tesisler, 1964 yılının sonbaharında
işletmeye alındı.342 Kızılay’ın üretim rekoru kırmasına yol açan bu fabrikanın kurulmasında
fabrikanın açılmasıyla birlikte çalışma hayatını
noktalayan, 18 yıl boyunca kendini Kızılay Maden Suyu’na adayarak çalışan Memhuh Ölçer’in
imzası vardı. Onun işe başladığı dönemlerde 2
milyon şişe olan üretim, önerisiyle yapılan yeni
tesislerin faaliyete geçmesiyle tam 15 kat artarak,
30 milyon şişe hedefine ulaşmıştı.
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haz olan satüratör, kendine gelen maden suyunu
muayyen nispette doğal kardondiosit (CO2) gazıyla karıştırıyordu. Bu aşamadan geçen maden
suyu şişelere dolduruluyordu.345

Mutlu gün: 8 Kasım 1964

Memduh Ölçer, 8 Kasım
1964’teki açılışta,
Afyon Valisi ile Kızılay
Genel Başkanı ve genel
müdürüne izahatta
bulunuyor.

1963’te inşaat bitme aşamasındaydı
Maden suyu arazisindeki ikinci büyük fabrikanın inşa çalışmalarında 1963 yılında sona gelinmişti. Yeni tesisin yapımında eski kaynaklara
ilaveten yeni maden su menbalarının bulunması
etkili olmuştu. 1963 sonuna doğru montaja hazır
bir duruma gelen tesislerde boya-badana ve cam
işleri devam ediyordu. Kızılay yönetimi, binanın
açılışını 1964 yılında yapmayı planlıyordu. Bu
amaçla yeni tesislere kurulacak şişe yıkama ve
doldurma makineleri yurtdışından ithal edilmişti.
Ayrıca yeni işletmenin kapasitesi doğrultusunda
ihtiyaç duyulan 30 milyon şişe kapsülü de alınmıştı. Yönetimin hedefi, yeni tesislerin devreye
girmesiyle senelik maden suyu ve soda üretiminin
60 milyon şişeye çıkarılmasıydı. Yönetim, bu üretimle “memleket ihtiyacının karşılanmasının yanı
sıra sıhhî ve şifa verici bir suyun üretiminin arttırılması ile yurt çapında bir sağlık hizmeti görüleceğine inanıyordu.343 Yeni bina için alınan makineler için yaklaşık 7.5 milyon lira harcanmıştı.344
Yeni fabrikada tüm makineler de yeniydi.
Bunlardan bir tanesi de satüratör cihazıydı. En
son teknoloji ürünü olan modern ve fennî bir ci-

Fabrikanın açılışı, 8 Kasım 1964 Pazar günü
Afyon Valisi İhsan Aras, Kızılay Genel Başkanı
Dr. Fikret Pamir, Genel Müdür Muzaffer Akın
ve davetlilerin katılımıyla yapıldı. Tesislerin
yapımını öneren, Kızılay Derneği adına inşa
çalışmalarını yakından takip eden Fen Müşaviri Yüksek Mühendis Memduh Ölçer, açılışta
en çok heyecanlı olanlardandı. Gerçekleşmesi
için yıllarca büyük emek sarf ettiği, karşılaştığı
olumsuzluklardan yılmadığı, ısrarla gerekliliğini
savunduğu yeni bina, yine onun çalışmalarıyla
faaliyete geçen yeni kaynaklarla birlikte ülkenin
hizmetine girecekti. Ölçer, açılış için fabrikaya
gelen Afyon Valisi İhsan Aras, Kızılay Genel Başkanı Dr. Fikret Pamir ve Genel Müdür Muzaffer
Akın’a coşkuyla yeni tesisin çalışması ve makineleri hakkında bilgi veriyor, davetliler de pür
dikkat onu dinliyordu. Yeni fabrikada da yıkanıp
dezenfekte edilen boş şişeler çıplak gözle bol florasan ışığında tek tek kontrol ediliyordu. Böylece
yıkanmış şişeler ışık muayenesinden geçiriliyor,
temizliğinden şüphe kalmayınca maden suyu ya
da soda ile dolduruluyordu.346

Açılış konuşması Ölçer’den
Kızılay yönetimi, açılış konuşmasını da Karahisar Maden Suyu İşletmesi’nin yeni tesislerinde
büyük emeği olan Memduh Ölçer’e yaptırdı. “Kızılay Fen Müşaviri Yüksek Mühendis” sıfatıyla
konuşan Memduh Ölçer, tarihe geçen unutulmaz
bir konuşma yaptı. Karahisar Maden Suyu’nun
bu tesisinin kuruluşundan bugünkü modern hale
gelişine kadar büyük emeği geçen Memduh Ölçer, maden suyunun tarihsel gelişimi hakkında
davetlileri aydınlattı.347
“İçinde bir miktar bilhassa faydalı emlâhı
(tuzları) bulunan ve ayrıca münhal (serbest) olarak muayyen miktarın üstünde CO2 gazını ihtiva
eden pınar sularına maden suyu denir” diye başladığı konuşmasında Kızılay gelinceye kadar bu
tür sulardan halkın geniş ölçüde istifade edemediğinin altını şu sözlerle çiziyordu:
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“Cenab-ı Hakk’ın bilhassa memleketimize bol
miktarda, cömertçe bahşettiği mezkûr maden sularından sıcak olanlarından uzun bir tarih boyu
faydalanıldığı halde soğuk maden sularından
ancak menbaında içilmek suretiyle pek mahdut
(sınırlı) bir nispette istifade edilmekte idi.
Memleketimizde soğuk maden sularının vasıf
ve özelliği bozulmadan mevzuat içine koyarak
menbadan uzaklara nakledip halkın daha geniş
bir ölçüde faydalanmasını temin etme liderliğini
Derneğimiz yapmıştır.”

“Kızılay, daha önce Sarıkız’ı da işletti”
Kızılay’ın 1927 senesinden evvel birkaç sene
şimdi Sarıkız tabir edilen Alaşehir’deki maden
suyunu işlettiğine ve daha sonra bütün meaisini
Afyon Maden Suyu üzerine yönelttiğine dikkat
çeken Ölçer, basit aletlerle günde bin şişelik üretimin yavaş tempo ile sürekli arttırılıp iyileştirildiğini belirterek, bu amaçla Fransız Shell ve Alman Noll firmasından şişe yıkama ve doldurma
makineleri getirtilerek üretimin tamamen otomatikleştirildiği bilgisini veriyordu.

sini günde azami 100.000, senede vasatî olarak
23.000.000 şişeye yükseltmiştir.”

İnşaat 7 yıl sürdü
1964’te açılışı yapılan tesislerin temelinin
1957 yılında atıldığını, ancak bazı mecburî duraklamalar geçirildiğini belirten Ölçer, yeni tesisler için sarf edilen bütçe hakkında ayrıntılı bilgi
veriyordu:
“İnşaat kısmına 4.8, makine kısmına 1.7 ve
Afyon’dan getirilen yüksek gerilim elektrik nakil
hattı için de 1 milyon lira olmak üzere ceman 7.5
milyon lira sarf edilerek ikmal edilmiştir.
Yeni tesisler ile günde azamî 300.000 şişe,
yılda vasatî olarak 60.000.000 şişe maden suyu
ve maden suyu sodası istihsali imkânı sağlanmış
bulunmaktadır.”

“Aşırı ilgi karşısında mevcut su yetersiz kaldı”
Halkın artan rağbeti karşısında hem suyu
hem de üretimi artırmak için yapılanları şöyle
özetliyordu:
“Halkın kısa bir süre içinde maden suyuna
karşı baş döndürücü bir süratle artan rağbeti
karşısında bu miktar istihsal de kâfi gelmemiş ve
istihsalin arttırılması için ilk şart olan ve ancak
24.000 şişe maden suyuna tekabül eden günlük
8 ton maden suyu miktarını çoğaltmak için yeni
maden suyu menbaları araştırılmasına başlanmıştır.
1955 senesinde mevcut maden suyu vasfında
65 ton maden suyu daha bulunarak bunlara ait
kaptaj ve depo imalat ve inşaatı yapılmıştır.
Bir taraftan yeni bulunan sularla birlikte
bütün maden sularını işleyecek kapasitede bir
işletmenin plan ve proje ve inşaatı yapılırken
diğer taraftan bir miktar yeni sulardan da faydalanılmak suretiyle mevcut işletmenin daha rantabl ve vardiyalı çalışması sağlanmış ve günde
20.000 şişe istihsal yapan işletme aynı tesislerle
çalışmak suretiyle birkaç sene içinde kapasite197

Dönemin Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay, açılış
sonrası Afyon’a gelerek
Karahisar Maden
Suyu Fabrikası’nda
incelemelerde bulundu.
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Ölçer: “Maden
suyunun ta
kaptajından itibaren
şişeye doluncaya
kadar ışık ve hava
temasından masun
(uzak) tutulması
icap eder.”

Ölçer, maden suyunun mümkün olduğu kadar yararlı olabilmesi için suyun yerin altında
iken taşıdığı özellikleri ile içinde ihtiva ettiği
emlâhın (tuzların) eksilmeden ve bozulmadan
tüketiciye kadar ulaştırılması gerektiğini vurguluyordu. Ölçer, “Bunun için de maden suyunun
ta kaptajından itibaren şişeye doluncaya kadar
ışık ve hava temasından masun (uzak) tutulması
icap eder” diyordu.

“Maden suyu, hava ile temas etmemeli”
Afyon maden sularının toprak yüzeyinden
ortalama 7-8 metre derinlikte usulüne göre kapte
edildiğini ve hiçbir surette ışık ve hava ile temas ettirilmediğini kaydeden Ölçer, şunları söylüyordu:
“Memleketteki diğer maden suları bu işte ehil
olmayan kimseler tarafından âdî menba suları
gibi kapte edilmekte ve bu suretle maden suları
ışık ve hava ile temas ederek bir kısım özelliklerini kaybettikleri gibi bir kısım münhal emlâh
okside olarak tortu halinde sudan ayrılmaktadır.
Bir kısım maden suyu kaptajları da haricî televvüse (kirlenneye) karşı mahfuz yapılmadığından
sular ayrıca şüpheli su durumuna düşmektedir.
Hava ile temas eden maden suları bir kısım
emlâhın okside olarak sudan ayrılmasını tevlit
ettiği (doğurduğu) gibi ve suya ekşilik veren CO2
gazının da sudan ayrılarak kaçmasına sebep ol-

duğundan, ekseri başka maden sularında suya
yeniden ekşilik vermek üzere sunî CO2 gazı eklenmektedir.
Hava ve ışık tesirinden âzâde olarak kapte
edilen maden sularımız ihtiva ettikleri (bilâhare
suya tekrar zerk edilmek üzere) fazla gazlarını
gaz ayırıcılarda verdikten sonra suyun vasfını
bozmayacak şekilde fayans veya camla kaplı
ve üstünde CO2 gazı tazyiki bulunan depolara
gelmekte oradan tamamen temiz ve mikroptan
ârî olmalarına rağmen bir ihtiyat tedbiri olarak
evvelâ kuvarts ve aktif karbon filtrelerinde geçkmekte, bilâhere ozon cihazından geçirilerek steril hale getirilmektedir.
Gaz ayırıcılarda maden suyundan ayrılan fazla CO2 gazı gazometrelere gelmekte ve oradan
kompresörlerle emilerek tazyikli CO2 depolarına
basılmaktadır. Tazyikli CO2 depolarındaki CO2
gazı muayyen tazyik altında satüratörlerle maden
suyu ile tekrar karıştırılmak suretiyle maden suyu
veya soda halitası yapılmakta, oradan doldurma
makinesinde el değmeden şişelere dolmukta ve
yine el değmeden şişeler kapsüllenmektedir.
Şişelerin yıkanması için kullanılan su filtrelerden geçirilip berrak hale getirildikten sonra klor
gazı ile dezenfekte edilmektedir. Bu sulara bir
miktar ekses klor katıldığından bu sularla çalkalanan şişeler ayrıca dezenfekte edilmiş olmaktadır.”

Yeni fabrikanın modern
makineleriyle göz
dolduran imalatı,
yabancı misafirler
tarafından da merakla
izleniyordu.
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Kızılay yetkilileri,
incelemeleri sırasında
maden suyu şişelerini
kontrol ediyorlar.

“Kırık ve yabancı şişeler ayıklanır”

“Diğerleri elle yıkıyor, elle dolduruyor”

Maden suyu şişeleri hakkında da bilgi veren Ölçer, maden suyu ve soda doldurulan şişelerin boş
olarak piyasadan geldiğinde önce sayım ve ayırma
bölümüne alındığını, orada kırık ve yabancı şişelerin ayıklandığını, sonra da yıkamaya sevk edildiğini belirtiyordu. Ölçer, bu konuda ne denli özenli
bir çalışma yürütüldüğünü şöylece anlatıyordu:
“Çok kirli şişeler evvelâ saatte 4.000 şişe temizleme kapasitesindeki asitle temizleme makinesinden geçirildikten sonra diğer şişeler ile birlikte yıkama makinesine yollanmaktadır.
Yarım saat muhtelif kimyevî mahlûllerle
(eriyiklerle) iyice yıkanıp temizlenen şişeler bol
miktarda sıcak ve soğuk su ile çalkalanıp durulandıktan sonra yıkama makinesinden çıkmakta
ve müteaddit yerlerde bol ışık altında kontrolden
geçtikten sonra otomatik doldurma makinesine
gelmektedir.
Muayenede henüz iyi temizlenmemiş şişe
zuhur ederse, bu şişeler ayrılarak tekrar yıkama
makinesine sevk edilmektedir.
Doldurma makinesinde el değmeden dolan
ve kapsüllenen şişeler son defa bol ışık altında
nihaî bir muayeneye tabi tutulmakta ve herhangi
bir sebeple su içinde bir rüsup (tortu) veya şişede
bir kir görüldüğü takdirde şişe açılarak muhtevası dökülmekte ve şişe yeniden yıkamaya tabi
tutulmaktadır.”

Diğer maden sularında şişelerin Kızılay’ın tesislerinde yapılanın tersine elle yıkandığını, maden sularının bu şişelere elle doldurulduğunu,
elle kapsüllendiğini ifade eden Ölçer, “Böylece
esasen şüpheli durumda olan maden suyu bir
kat daha şüpheli, hatta içilmesi tehlikeli duruma
düşmektedir. İşte Kızılay Derneği memleket halkını bu şüpheli sulardan kurtarmak ve dolayısıyla memleket sağlığına büyük ölçüde bir hizmette
bulunmak üzere dünya çapında ve memleket ihtiyacını tamamen karşılayacak kapasitedeki yeni
işletmeyi kurmuş ve açılışı için yüksek huzurunuza arz etmiştir”348 tespitinde bulunuyordu.

Yeni fabrika, yeni rekor
Yeni fabrika devreye girdikten sonra Kızılay’ın Karahisar Maden Suyu ve Sodası İşletmesinde 35.042.470 şişe maden suyu ve sodası üretildi. Bu üretimin 10.389.000 şişesi İstanbul’da
tüketilirken, Ankara’daki satış rakamı ise
8.360.180 şişe ile neredeyse İstanbul’a yakın bir
sayıya ulaşmıştı. Diğer en çok satılan iller ise şu
şekilde sıralanıyordu: İzmir 2.752.100 şişe, Afyon 2.731.530 şişe, Adana 1.01.200 şişe. Diğer
illerin tekil satış rakamları daha düşüktü. Eskişehir, Konya, Bursa, Samsun ve Erzurum gibi illerde 1966 yılında toplam 9.364.200 adet maden
suyu ve sodası satılmıştı.349
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“Kızılay Derneği
memleket halkını
bu şüpheli sulardan
kurtarmak ve
dolayısıyla
memleket sağlığına
büyük ölçüde
bir hizmette
bulunmak üzere
dünya çapında
ve memleket
ihtiyacını tamamen
karşılayacak
kapasitedeki yeni
işletmeyi kurmuş
ve açılışı için
yüksek huzurunuza
arz etmiştir.”
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MTA’nın Jeolojik Çalışmaları
ve Açtığı Kuyular
Gazlıgöl’de toplam 2 adet maden suyu kuyusu açılırken, bunlardan biri Kızılay Maden
Suyu Fabrikası’nın maden suyu gereksinimini karşılamak üzere 1973’de MTA tarafından
açılan kuyuydu.

Kuyuda yürütülen kaptaj
çalışmasından bir
enstantane.

Gazlıgöl alanındaki sıcak su kaynaklarına
ilişkin MTA tarafından yapılan ayrıntılı hidrojeolojik ve yüzey jeolojisi çalışmaları 1970 ve
1972 tarihlerini taşıyor. MTA tarafından Gökalp,
Gülay ve Karamenderesi’ne hazırlattırılan bu çalışmalarla, Gazlıgöl sahasındaki sıcak su potansiyelinin sondaj çalışmalarıyla ortaya çıkarılması
planlanmıştı. Araştırmalar neticesinde alanda
toplam 10 adet sıcak su kaynağı tespit eden uzmanlar, bunların sıcaklıklarının 30 ile 40 °C arasında değiştiğini belirlediler. Maden Tetkik Ara-

ma Enstitüsü, 1974 yılında Gazlıgöl’de bir sondaj
çalışması daha başlattı ve sırasıyla G-1, G-2 ve
G-3 adıyla üç jeotermal kuyu delindi. Jeotermal
kuyuların yanı sıra Gazlıgöl’de toplam 2 adet
maden suyu kuyusu da açılırken, bunlardan biri
Kızılay Maden Suyu Fabrikası’nın maden suyu
gereksinimini karşılamak üzere 1973’de MTA tarafından açılan kuyuydu. Diğeri ise Gazlıgöl Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulmak
üzere delinmişti. Bunlara ilaveten alanda iki adet
de maden suyu kaynağı bulunuyordu. Gazlıgöl
sahasında iki ana traverten oluşumu, mevcut olduğunu kaydeden uzmanlar, bunların irili ufaklı normal faylar yardımıyla yüzeye ulaşan sıcak
sulardan çökelerek oluştuğunu ifade ediyorlardı.
Travertenlerden bir tanesi 300 metre uzunlukta ve birkaç metre genişlikte iken diğeri de 200
metre olup bir başka fay boyunca çökelmişti.350
Uzmanlar, 18.5 ile 31 °C arasında bir sıcaklığa
sahip Gazlıgöl maden sularını ılık sular olarak
nitelendirmekteydiler.
1974 yılında MTA ve DSİ işbirliği ile yapılan
sondajlarda ana hedef, Gazlıgöl rezervuarının,
beslenme alanının korunmasıydı. Ayrıca havza
civarında yürütülen altyapı çalışmaları ile sondaj ve madencilik gibi faaliyetler neticesinde
ortaya çıkabilecek çökme ve kayma gibi nedenlerle menbaın kesilmesi ve azalması ya da suyun
mineral yapısının değişmesi, üretim ile sıcaklıkta azalma veya artış gibi fiziksel olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Sonuç
itibariyle havzanın korunması sistemi olumsuz
etkileyebilecek organik ve inorganik kirliliklerin
bertaraf edilmesi, insan sağlığının korunması
için gerekli bir çalışmaydı.
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Maden Suyu Sahasının Jeolojik yapısı
Maden Tetkik Arama tarafından Jeotermal Kaynaklarını Koruma Zonlarının Belirlenmesi
konusunda bir çalışma yapıldı. Bugüne kadar açılmış ve jeotermal potansiyelin
artırılmasına yönelik açılacak kuyular da düşünülerek 3 zona ayrıldı.
Ulutürk ve arkadaşları, Karahisar Maden Suyu’nun da içinde bulunduğu alanın jeolojik yapısını şöyle analiz ediyorlar:
“İnceleme alanında Paleozoyik yaşlı Afyon
metamorfitleri temeli oluşturmaktadır. Formasyon Çobanlar metamorfik şisti ve İscehisar mermerinden oluşmuştur. Bunların üzerine uyumsuz
olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı Gebeceler formasyonu gelmektedir. Bu formasyon Özburun üyesi
ve Seydiler tüfünden meydana gelmiştir. En üstte ise traverten alüvyon yer almaktadır.”351
Kızılay Karahisar Maden Suyu sahası yakınında Alçin Çayı vadisinde eğim atımlı normal
fay olan Alçin Fayı bulunuyor. Uzmanların verdiği biliye göre kuzey-doğu eğimli olan fayın
yükselen bloğu batıda olup, metamorfik şistleri
ortaya çıkarmıştır. Alçin Çayı metamorfik şistlerle, doğu bloğunda yer alan Gebeceler formasyonunun sınırını oluşturduğuna dikkat çeken
uzmanlar, “Eğdemir Köyü GB de, K 35D yönlü
ana fay bulunmaktadır. Eğdemir fayının Gazlıgöl
tarafında K25D yönlü ikinci bir fay bulunmaktadır. İki fay arasına traverten dolgu kama şeklinde
oluşmuştur”352 bilgisini veriyor.
Maden suyu havzasının hidrojeolojisini de
inceleyen uzmanlar, tesislerin yer aldığı alanda
“hazne, ısıtıcı ve örtü tabakalarının yaygınlığı ve
kayaçların yapısal konumlarının oldukça uygun
olduğunun” altını çizerek, şöyle devam ederler:
“Hazne kayayı; Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde bulunan merceksel yapıya sahip kristalize kireçtaşları, kuvarsitler ve kalkşistler oluşturur. Bu birimler üzerine gelen Neojenin kiltaşı,
marnlı seviyeleri örtü kayayı oluşturur. Ayrıca
tüf-tüfit ve aglomeralar ile Gazlıgöl formasyonunun kil, gevşek siltleri de bazı bölgelerde örtü ka-

yayı oluşturur. Rezervuar ana kayacı oluşturan
kristalize kireçtaşları çok fazla kalın olmamakla
birlikte, çatlaklı kırıklı olmaları, sekonder porozite ve permabiliteye sahip olmalarını sağlamıştır. Bu kırıklı ve çatlaklı yapıları, kayaç içindeki
metorik ve diğer kökenli yer altı sularının serbest
hareket ederek konveksiyon akımlarının oluşmasına, ısı akımının iletilmesini ve iyi bir hazne
kaya olmasını sağlamıştır.”353
Bölgedeki suların PH değerini de analiz eden
uzmanlar, suların genellikle 6.1-7.45 arasında değişen nötr bir karakter sergilediklerini belirterek,
“Maden suları ise 6.2 civarında PH değeri ile sahanın geneline göre biraz daha asitik bir yapıya
sahiptirler. Gazlıgöl maden suyunda toplam çözünmüş madde içeriği 2295-4625 mg/lt arasında
değişmektedir. Sıcaklık 18.5-31 santigrat derece
arasında değişmektedir. Bu değere göre Gazlıgöl maden sularının ılık maden suyu olarak nitelemek mümkündür. Langelier-Ludwig (1942)
diyagramına yerleştirildiğinde Gazlıgöl maden
suyunun Na ve HCO3 bakımından zengin oldukları görülür”354 açıklamasında bulunurlar.
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Tesislerin, 1967 Afyon
İl Yıllığı’nda yer alan bir
fotoğrafı.

Bölgedeki suların
PH değerini de
analiz eden
uzmanlar, suların
genellikle 6.1-7.45
arasında değişen
nötr bir karakter
sergilediklerini
belirtiyorlar.
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MTA’nın belirlediği koruma alanları
Maden Tetkik Arama tarafından Kızılay Maden Suyu ve Gazlıgöl Jeotermal alanıyla ilgili olarak Jeotermal Kaynaklarını Koruma Zonlarının
Belirlenmesi konusunda bir çalışma yapılarak;
bahsi geçen alan, bugüne kadar açılmış ve jeotermal potansiyelin artırılmasına yönelik açılacak kuyular da düşünülerek 3 zona ayrılır. Üç
zonun her biri farklı bir anlamı ve korumayı ifade ediyordu. Buna göre I. Derece Koruma Zonu,
jeotermal sahası sondaj kuyuları için; II. Derece
Koruma Zonu, jeotermal alan potansiyeli için;
III. Derece Koruma Zonu ise sahanın kirlenmesini önlemek için belirlenmişti. Koruma alanlarının belirlenmesindeki temel amaç, “şifalı maden
suyu ve termal suların özelliklerinin suni etkilerle değişmemesi, biyolojik ve kimyasal etkenlerle
kirlenmemesi, bozulmaması, şifa özelliklerinin
yitirilmemesi, kaynak ve sondajların mekanik
her türlü etkilerden korunması” idi. Bunun içinde şifalı kaynak ve sondajlar için koruma alanları tespit edilip bu alanlarda gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmıştı Uzmanlar, kuşkusuz
sondaj ve kaynakların koruma alanlarının tespit
edilebilmesi için o yörenin ve sondajın açıldığı
bölgenin jeoloji ve hidrojeolojik özelliklerinin
bilinmesi, maden suyu ve termal suyun yüzeye

çıkış yerlerinde ve çevresinde patlatma, hafriyat
ve yapılaşmanın suyun azalmasına veya kaybolmasına neden olacağını vurguluyorlardı.
Uzmanlar, MTA tarafından tespit edilen koruma alanlarında uyulması gereken tedbirler ile
her zonun ne anlam ifade ettiğini şu şekilde özetliyorlar:

Birinci Derece Koruma Alanında Alınacak
Önlemler
“Bu zon, kaynağın etrafındaki yaklaşık 100
metre çaplık bir alanı kapsıyor: Alan içinde suyun alınması ve depolanması dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Her türlü kirlenme
olasılığı kesinlikle önlenmelidir. Tespit edilmiş
alan çimle kaplanmalı ve sadece kökü derin olmayan fidanlar dikilerek park haline getirilmelidir. Maden suyu tesisinin atık sularının 3. zon
dışına kadar izole edilmiş borularla götürülmesi
sağlanmalıdır. Yüzey suları ile yağmur sularının
birikinti yapması önlenmelidir. Sondajın açıldığı noktanın yanından geçen Alçin Çayı’nın kirlenmemesi için önlem alınmalı, gerekirse nehir
tabanı betonlanmalı veya kil blanket kaplanmalıdır. Kirlenmeye neden olabilecek malzeme depolanmasına izin verilmemelidir.”

MTA tarafından
tespit edilen
koruma alanlarında
uyulması gereken
tedbirler ile her
zonun ne anlam
ifade ettiği de
belirlenmişti.
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İkinci Derece Koruma Alanında Alınacak
Önlemler
“Sondajlar çervesinde kirlenmeye neden olabilecek kirli ve atık suların izole edilerek Birinci Zon içinden geçmeyecek şekilde alan dışına
çıkarılması sağlanmalıdır. Bu alan içinde kirlenmeye neden olabilecek gübre ve çöp yığını
depolanmasına izin verilmemelidir. Alan içinde
mezar bulunuyorsa alan dışına çıkarılmalıdır.
Patlayıcı kullanılarak yapılacak her türlü çalışmaya izin verilmemelidir. Sıvı ve katı yakıt depolanmasına izin verilmemelidir. Kanalizasyon ve
kirli su sistemleri çok iyi izole edilmiş tesislerin
yapımına izin verilebilir. Drenajı Birinci Zon olmamak üzere yol veya caddeye açılabilir. Bu zon
içerisinde yeni kuyu açılmasına izin verilmemelidir. Daha önce açılıp kullanılmayan kuyular kille doldurarak kapatılmalıdır.”

Üçüncü Derece koruma Alanında Alınacak
Önlemler
“İkinci Derece Koruma Alanı dışında kalan
ve drenaj alanını kapsayan bölge, Üçüncü zon
olarak belirlenmiştir. Kirlenmeye neden olabilecek atıkların emniyetli koruma alanı dışına sevk
etmeyecek her türlü kuruluş ve yapılaşmaya izin
verilmemelidir. Üçüncü zonda kirlenmeye sebep
olmayacak her türlü sanayi kuruluşuna izin verilebilir. Patlayıcı kullanımına uygun şartlarda ve
kontrollü şekilde izin verilebilir. Dıştaki zonlar
içinde uygulanacak önlemler, içteki zonlarda da
geçerlidir.”355

Alçin Çayı’nın ıslahı
Ulutürk ve arkadaşları, 2008 yılında yaptığı araştırmada, Gazlıgöl jeotermal havzasında
akışkanların çevresel etkilerinin, sondajlar ve
kaynaklar etrafında oluşan kooperatiflerin, besihanelerin, tarım ilaçlarının yerel yönetimlerce
mutlaka denetlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Anılan araştırmacılar, Gazlıgöl ve Kızılay jeotermal alanlarında yaptıkları gözlemlerde Alçin
Çayı’nın beton kaplanmasının çok önemli bir
kirliliği önlendiğine işaret ederek, “Ancak çevredeki kooperatiflere ait jeotermal akışkanların dereye açıkça deşarj edilmesi, bu tesislerin çöp ve
evsel atıklarını dereye bırakmaları, besihane ve
tavuk kümeslerinin varlığı, halen faaliyette olma-

ları, Gazlıgöl kuyularının ve Kızılay Maden Suyu
sondajlarının kirliliğine etki edebilecektir”356 görüşünü savunuyorlardı.
Karahisar Maden Suyu işletmesi, bu derenin
ıslahı üzerinde geçmiş yıllarda da titizlikle duruyordu. Hatta işletmenin talebi üzerine Kızılay
Genel Müdürlüğü 1977 yılında, Gazlıgöl’deki
üretim alanından geçmekte olan derenin ıslahı
ve bataklığın doldurularak kurutulması için çalışma başlatmıştı.357
Maden suyu kaynaklarının korunmasına
ilişkin günümüzde yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Karahisar tesislerinin üzerine kurulu bulunduğu araziyi her türlü dış etkenlerden korumak
için arazinin etrafını tel örgülerle çevirdiklerini
anlatıyor. Altan, “Biz koruma önlemlerini 5686
Sayılı Kanun gereği yapıyoruz. Kaynağın bozulmasını, kirlenmesini ve hepsinden önemlisi
sürdürülebilir özelliğinin yitirilmemesi için tüm
önlemleri alıyoruz. Tel örgüler, önemli bir koruma eşiği sağlıyor. Arazi sürekli tarassut (gözetim)
altında tutuluyor. Kontrollerimiz de gösteriyor
ki, kaynakların bulunduğu arazimizin etrafından
herhangi bir kirletici unsur bulunmuyor. Biz, elbette sabotaj riskini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu yüzden su kaynaklarımızda 24 saat süreyle üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanıyor”
bilgisini veriyor. Altan, ayrıca kaynak ve kuyu
çevresindeki yerleşim birimleri ile endüstri tesislerini dikkatle izlediklerini belirterek, çevrenin
topografik yapısının bozulmamasının kırmızı
çizgileri olduğunu belirtiyor. Altan, “Tüm bunlar
dahil olmak üzere maden suyumuzun niteliğini
bozacak her türlü faaliyetlere karşı hem DSİ ile
hem de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile birlikte
yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” diyor.
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Kızılay, 1977
yılında,
Gazlıgöl’deki
üretim alanından
geçmekte olan
derenin ıslahı
ve bataklığın
doldurularak
kurutulması için
çalışma başlatmıştı
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Karahisar Maden Suyunun
İlk Kadın Çalışanları
İlk kadın istihdamı, şişelerin içine konduğu çavdar kafeslerin yapımı için
geçici olarak yapıldı.

Kadınlar, kasa yerine çavdar kafes
yaparlardı

Zehra Duyur:
“Anlatılanlara
göre kasaların
tren vagonlarına
yüklenmesi
işinde kadınlar
çalışırmış.”

İşletmeden emekli 85 yaşındaki Hasan Demir,
köylü kadınları geçici de olsa istihdam ederek,
aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkân
sağlayan Kızılay Karahisar Maden Suyu işletmesinin çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler veriyor:
“Kadınlar daha evvelce, yeni fabrikanın olduğu yerde çalışırlardı dönem dönem. Orası tarlaydı. Kadınlar oraya çavdar ekerler, çavdardan ka-

fes yaparlardı, evvelden sandık olmadığı için işte
bu kafeslerin içine maden suyu şişelerini doldururlardı. Kafes, çavdardan el ile yapılan bir nevi
sandık demekti. Bunu kadınlar yapardı. Çavdar
kafesler sandık gibi olurdu, şişelerin kırılmaması
için onu yaparlardı, sağlamcasına. O zaman kasa
yoktu, kasa sonradan icat oldu.”
Emekli olan ilk dönem kadın çalışanlarından
Zehra Duyur, işletme yönetiminin basit düzeydeki bazı işlerin kadınlar tarafından yapılmasına
başından beri olumlu yaklaştıklarını belirtiyor.
Maden suyu kasaları hakkında bilgi veren Zehra Duyur, “Anlatılanlara göre kasaların tren vagonlarına yüklenmesi işinde kadınlar çalışırmış,
öyle anlatırdı babam. Babamlar, maden suyu
kasalarını tesisten istasyona kamyonlarla götürüyorlar, orada ise vagonlara köylü kadınlar yüklüyorlarmış” bilgisini veriyor.

İlk kadın personel, 1974’te başlamış
Zehra Duyur’un verdiği bilgiye göre 1970’li
yıllarda maden suyu işletmesinde kadın memurlar çalışmaya başlamıştı: “1974-75’lerde, 3 tane 4
tane kadın geldi, onları memur olarak muhasebeye aldılar. Selma hanım, Emine hanım muhasebede çalıştılar, Zehra Göktepe ki soyadı sonra
Aytekin oldu, biri sekreterlikte ikisi muhasebede
çalıştılar. Daha sonra Bediha, Sebahat, ben, Şerife, Serpil başladık. Onlar şişe muayenede çalıştılar; Bediha ayrılıp bankaya geçti, onun yerine
ben işe girdim. Diğerleri evlendiler, şişe muayenede Şerife ve ben kaldık, evlendikten sonra
da beni ambara verdiler. Selma Şengül Ertekin,
Emine Keskin Uysal ve Zehra Göktepe üç bayan
olarak muhasebede çalıştılar.”
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Tesislerdeki makineler,
ya kapasite yetersizliği
ya da miadının dolması
sebebiyle neredeyse 10
yılda bir yenileniyordu.

10 yıl sonra makineler tekrar yenilendi
1974 yılında, yani ikinci büyük fabrikanın
açılmasından 10 yıl sonra işletme içindeki makineler yenilendi. Bu tarihte 15 milyon liraya satın
alınan makinelerin komple montajı tamamlanarak faaliyete sokuldu. Yeni makinelerle işletmenin kapasitesi 40 milyon şişeden 80 milyon
şişeye yükselirken, 5 sene içinde aşamalı olarak
bu kapasitenin 100 milyon şişeye çıkarılmasını
sağlayacak süreç de başlatılmış oldu. Yeni makinelerin üretim kapasitesi saatte 24 bin şişeydi ki
bu rakam, o tarihe kadar ulaşılan en üst noktaydı. Kızılay yönetimi yeni makinelerin faaliyete
geçmesini, “Yeni makinelerin faaliyete geçmesi
ile yurt içi maden suyu ihtiyacının karşılanabileceği ve hatta dış ülkelere ihraç dahi yapılması
imkânının doğabileceği kanısına varılmıştır”358
beklentisiyle duyuruyordu.

Lojmanların inşası ve Kızılay aile kültürü
O yıllarda Karahisar Maden Suyu işletmesinde çalışan işçi ve memurlara daha iyi şartlarda
bir barınma imkanı sağlamak için, tesislerin
içinde lojman inşa edilmişti. Çalışanların aidiyet
duygusunu artırmak ve mesai haricinde herhangi

bir olağanüstü durumda, onlardan faydalanmak
amacıyla yapılan lojmanlarda 4 memur ailesiyle
10 işçi ailesi kalabiliyordu. Bir başka deyişle 14
ev bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda 16 adet
yeni lojman inşa edilerek ev sayısının 30’a çıkartılması düşünülmüştü.
İşletmeden emekli olan, babası da burada çalışan ilk dönem personellerinden olan Zehra Duyur’un çocukluğu lojmanlarda geçmiş. Neredeyse gözlerini lojmanlarda dünyaya açmış. Lojman
günlerini şöyle anlatıyor Zehra Duyur: “İşletme
müdüri ve ailesi de lojmanlarda kalırdı. Bugünkü
misafirhane, onların lojmanıydı. Onun karşı tarafında muhasebe lojmanı vardı, muhasebeci Ali
Akay, orada kalırdı, onların lojmanları güzeldi.
Sonradan bize yukarıya lojmanlar yapıldı. Eski
lojmanlardan sonra 20 tane daha lojman yapıldı,
o yeni yapılan lojmanlara biz taşındık.”
Müdür ve muhasebeci lojmanının yanı sıra
16 tane daha lojman bulunduğunun altını çizen
Duyur, “16 tane yukarıda lojman vardı. Orada da
teknisyenler kalıyordu. Onlar betonarme binaydı. Bizim kaldığımız binaların üzeri sacla kaplıydı. Böyle 4 tane bina vardı, bunlarda 3 şoförle,
bahçıvan kalıyordu. Sonra 1970’lere doğru 10-12
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Maden suyu
şişelerinin
konulduğu
kasaların önemli
bir maliyet
kalemi olması
üzerine, işletme
yönetimi farklı
bir uygulamaya
giderek kasa
üretimine yöneldi.

tane daha lojman yapıldı, onlara da biz taşındık.
Lojmanların arka tarafları yeşillendirildi, vişne
ağaçları dikildi, asmalıklar yapıldı.”
Zehra Duyur’un anlattığına göre lojmanlarda
kalan çocukların başına talihsiz kazalar da geliyormuş. Lojmanda kalanların çocuklarının fabrika içine girmeleri ise yasaktı. Çünkü fabrikada
karbondioksit gazı vardı. Bu gaz ölüme yol açabiliyordu. Böyle bir olumsuzluk da yaşanmıştı. Duyur, “Fabrikanın içine inmek yasaktı, çünkü gaz
oranı yüksekti. Hatta bizim zamanımızda müdür
muavini Erol Gürel’in oğlu gaz deposunda zehirlenip hayatını kaybetti. Çocuklar da oyun oynarken gaz deposuna girmekten çok hoşlanıyorlardı. Bunu önlemek için fabrika içine çocukların
girişleri yasaklandı” diye anlatıyor. Hasan Demir, bu üzücü olayı hatırlıyor. Alt katta gaz birikmesi olduğunu, aspiratör olmadığı için biriken
gazın da dışarı atılmadığını belirten Demir, “Bu
yüzden çocuk daha merdivenlerden iner inmez
orada zehirleniyor” diyor.
“Ama” diyor Duyur, “lojmanlarda çok güzel
günlerimiz geçti. Hafta sonları pikniklere gidilirdi. Üstü açık kamyonun arkasına masalar sandalyeler atılır Su Çıkan’a gidilirdi. Bu piknik yeri,
Eskişehir yolu üzerindeydi, orada piknik yapılırdı, yemekler yapılırdı, oyunlar oynanırdı, çuval
yarışları yapılırdı… Benim fabrika içinde çok güzel bir çocukluğum geçti. Daha sonra bizi Kızılay’ın kamplarına götürmeye başladılar.”
Zehra Duyur, Kızılay Maden Suyu lojmanlarında yaşayanlar ile çalışanların çok güzel bir
aile kültürü oluşturduğunun altını özellikle çiziyor. O dönem Kızılaylı olmak bir ayrıcalıkmış.
Zehra Duyur, “Ayrıcalığımız vardı, okula bile gitsek “Kızılay’dan gelen öğrenciler” derlerdi. ‘Kızılay çocukları bunlar, Kızılay’dan geliyor bunlar’
derlerdi, Afyon’da okula servislerle giderdik.

İşte nispeten
makineleşen ve 1970’ler
ile 80’li yallarda
kullanılan Kızılay
kasaları.

Fabrika Müdürü, Gazlıgöl’deki ilkokula göndertmezdi bizi, eğitim düzeyi yüzünden. Kızılay’da
büyüyen çocukların hepsi Afyon’daki Kocatepe
İlköğretim Okulu’na giderdi.”

Kasalar, tesislerde yapılıyordu
Maden suyu şişelerinin konulduğu kasaların
önemli bir maliyet kalemi olması üzerine, işletme yönetimi farklı bir uygulamaya giderek kasa
üretimine yöneldi. Çünkü gerek yeni kasa imali,
gerekse tamir için satın alınan tahtalar mamul
olarak piyasadan temin edildiğinde büyük masrafa yol açıyordu. O halde tahta masrafını en az
seviyeye düşürmek gerekiyordu. Bu amaçla tesisin hemen yanında çok ucuza Hızar Dairesi inşa
edildi.359 Ucuza mal edilmesi şu şekilde sağlanmıştı; inşaat için gerekli malzemeler, artan inşaat
malzemelerinden karşılanırken, binanın işçiliği
ise işletme bünyesinde bulunan işçiler tarafından gerçekleştirilmişti. Ayrıca Hızar Dairesi için
iki şerit testere aracı ve tomruklar satın alındı.
Oldukça ucuza alınan tomruklar, Hızar Dairesi’nde biçilerek tahta imal ediliyor, tahtalardan
da kasa yapılıyordu.
Bir dönem, özellikle de 1960’lı yıllarda sandık üretiminin, Karahisar işletmesi bünyesinde
yapılmasına özen gösterilmiş. Ancak bu üniteye,
marangozhane değil, hızar denilirmiş. Aynı zamanda depoculuk da yapan Zehra Duyur, “Tomruk ihalesi yapılır, tomruklar alınırdı. Daha sonra
tomruklar getirilip buraya indirilirdi. Arkasından
çember ihalesi olurdu. Çember gerekliydi, çünkü
kasalara ilk zamanlar çember şerit geçilirdi. İlkin komple çevirirlerdi sonradan azalttılar. Daha
sonra çivinin ihalesi yapılır… Hepsinin ambara
girişleri yapılırdı. Sonra da bunlarla kasa imalatı
yapılırdı” bilgisini veriyor.
Hasan Demir, 1955’te işe başladığında Hızar
ünitesi ve orada çalışan ustalar varmış: “Burada
tamir yaparlardı, kırılan kasaları tamir ederlerdi,
yeni kasa yaparlardı, işçi getirttirirlerdi dışarıdan
kasaları yaptırırlardı. Kasa tahtaları 1.5-2 cm kalınlığında olurdu. Boyları ise 20-25 cm olurdu.
Şişeler birbirine o kadar sıkışık dururlardı ki
kırılmazlardı kasanın içinde, aralarına da başka
bir şey koymaya gerek olmazdı. Ölçüsü ona göre
alınırdı. Sonra da o telle kasanın etrafı dolanırdı,
böylece çok sağlam olurdu. Ben sandık yapımın-
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Zehra Duyur’un Kızılay
ailesi dediği olgu,
lojmanlardaki sımsıcak
ilişkiler sayesinde
kurulmuştu.

da da, tamirinde de çalıştım. Çünkü eli yakışanı
yakışan yere gönderirlerdi zaten, elin ona buna
yakışıyor sen şurada çalış derlerdi gider çalışırdık. Bir kişi günde 100-150 tane sandık yapardı.
Ufak sandık var ya, onlardan 80 tane, 100 tane;
iyi çakıyorsa, ustasına göre 125-150 tane çakardı.
Emekliliğime yakın 1999’da, plastiğe geçiş başlamıştı, tahta sandık da kullanılıyordu.”
Kızılay Derneği, soda ve maden suyu şişelerinin taşınması için kasa yaptırıyordu. Kasaların
bir dönem Maden Suyu İşletmesi içinde kurulan
marangozhanede üretilmesi yoluna da giden Kızılay, çoğunlukla ihaleyle satın almayı tercih etmişti.
Buna göre Dernek, 1971 yılında 30 bin adet soda,
30 bin adet de maden suyu için olmak üzeri toplam 60 bin adet kasa yaptırmak için ihale açmıştı.360 1974 yılında ise işletmenin kasa ihtiyacı rekor
artış gösterdi. Buna göre maden suyu ve sodası için
toplam 250 bin adet kasa imal ettirilecekti.361

İşletmenin terzisi Niyazi Amca
Fabrika içinde bir terzihane bile kurulmuş.
Çalışanların elbiseleri kurum içinde dikilmeye
başlanmış. Zehra Duyur, “Terzi, işçilerin iş kıyafetlerini dikti bir ara. Kumaş alında, dikim burada yapıldı. Sonradan bu sistemden başarılı olmadığı için vazgeçildi, elbiseler Sümerbank’tan
alındı. Terzimiz, Niyazi Amcaydı. Fabrika içindeki dikilmesi gereken her şeyi o dikerdi. İşçilerin
kıyafeti, çadır elbiseydi; pantolon ceketti. Neden
çadır elbise denirdi. Eskiden bir çadır kumaş vardı, kottan daha kalitesizdi, daha adi bir kumaştı.
Ondan dikilen elbiseye çadır elbise denirdi, daha
çok babamların zamanı. Yani 1950’liler, 60’lar...
Koyu lacivert bir kumaştan dikilirdi. Ceket de bildiğiniz düz ceketti. Kızılay’ın işçisi olduğu belli
olacak denilirdi, yakasında “Kızılay” arması olurdu ve Kızılay diye yazardı” bilgisini veriyor.
Hasan Demir de bu çadır elbiseden giymiş:
“Hem kışlık vardı, hem yazlık vardı. Kışlık o çadır kumaştan dikilirdi, kışlık da şu kaba kumalar
var ya ondan dikilirdi, insanlar üşümesin diye.
Ayakkabı vermezlerdi.”
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Sendikanın Girişi ve İlk Sözleşme
Afyon Karahisar Maden Suyu İşletmesi İşçileri Sendikası adıyla kurulan sendikanın ilk
toplu iş sözleşmesi de iki yıllık süreyi kapsayacak şekilde hazırlanıp 10 Haziran 1966
tarihinde taraflar arasında imza edildi.
Karahisar Maden Suyu İşletmesinde çalışan
işçiler, 1960’lı yılların ortasına doğru sendikal
güvenceye kavuştular. Afyon Karahisar Maden
Suyu İşletmesi İşçileri Sendikası adıyla kurulan
sendikanın ilk toplu iş sözleşmesi de iki yıllık
süreyi kapsayacak şekilde hazırlanıp 10 Haziran
1966 günü taraflar arasında imza edildi. Karahisar Maden Suyu işçilerinin sendikası Türkiye
İşçi Sendikaları Konferansı Türk-iş’e bağlı olan
Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşleri
Federasyonu’na bağlı olarak kurulmuştu.362

Sözleşmede HaliL Tunç’un imzası da var

Sözleşmenin
15. maddesi
işyerinin “imlâ
(dolum) kısmında
çalışan şişe
kontrolü işçilerine
değiştirmek
suretiyle her saat
başına 10 dakika
dinlenme zamanı
verilmesini” hükme
bağlıyordu.

“Türkiye Kızılay Cemiyeti Afyon Karahisar
Madensuyu İşletmesi Müdürlüğü işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin yegane temsilcisi
olan” sendika ile Kızılay arasında yapılan bu
ilk toplu sözleşmeyi Kızılay adına işveren temsilcileri Av. Fikret Üyegil ile Mehmet Koyuncu;
sendika adına ise Türk-iş Genel Sekreteri Halil
Tunç, Afyon Harb-iş Sendikası Başkanı M. Emin
Dikmen ve Kızılay Maden Suyu İşçileri Sendikası Başkanı Halil Mertgenç imzaladılar. Daha sonra Türk-iş Başkanı olarak hafızalarda yer edecek
olan Halil Tunç’un da bu sözleşmede imzası olması oldukça anlamlıydı.363
Toplam 65 maddeden ibaret olan sözleşmede
ilginç bazı hükümler de yer alıyordu. Buna göre
işveren toplu iş sözleşmesine aykırı hizmet akdi
yapmayacağını kabul ediyor, muhalif olanlar ise
sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle doğrudan hükümsüz kabul ediliyordu.
Çalışanlar iş güvencesi sağlamak maksadıyla
11. Maddeyle getirilen bir hükümle işçi fazlalığı
olduğu takdirde en önce işyerinden istifa eden
veya tekaüt olanların (emekli olanların) yerine

yeni işçi alınmamak suretiyle işçi mevcudunun
tespit edilen kadrolar seviyesine inmesi temin
edilmesi kararlaştırılıyordu. Ayrıca işçilerin sebepsiz yere ya da sendika üyesi olması veya sendika hareketlerine katılması sebebiyle işten çıkarılmaması da hükme bağlanıyordu.364

Çalışma saatleri ve mesai usulleri
Toplu sözleşme ile mesai saatleri de şu şekilde tanzim ediliyordu:
“Pazartesiden cumartesi akşamına kadar
07.30 – 12.00 ilâ 13.00-16.30’dur. Vardiya çalışmasına lüzum görüldüğü takdirde bu müddetler
15.30-20.00 ilâ 20.30-24.00 arası olacaktır.”
Fazla mesai için ise 13. Madde ile şu hükümler getirilmişti:
“Normal çalışma müddeti haftada 48 saattir.
Toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin muvafakati alınmak suretiyle
fazla mesai yaptırılabilir. Fazla mesai çalışması günde üç saati geçemez. Günlük mesailerde
gündüz %35, gece %50 zamlı olarak ödenir. (…)
Genel tatil ve ulusal bayramlar ile Pazar günleri
yapılacak fazla mesai günde 8 saati aşamaz.” 365

Kontrolde çalışanlara saat başı mola
İşletmede çok hassas görev yapan personeller
vardı. Sözgelimi güçlü ışık karşısında şişe kontrolü yapan çalışanlar bu kapsamdaydı. Toplu iş
sözleşmesinin 15. Maddesi bu konuya da açıklık
getirerek, işyerinin “imlâ (dolum) kısmında çalışan şişe kontrolü işçilerine değiştirmek suretiyle
her saat başına 10 dakika dinlenme zamanı verilmesini”, bu sürelerin işçilerin mesai dahilindeki
diğer dinlenme vakitlerinden düşülemeyeceğini,
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o sürelerden de yararlanmalarını hükme bağlıyordu.366
Toplu iş sözleşmesi yemek konusunu ayrıntılı olarak açıklamıştı. 26. Maddede belirtildiğine göre işveren, işçilere öğle yemeği verecektir;
yemek bedeli ise 200 kuruştur. Ramazan ayında
oruç tutanlara yemek pirimi olarak iki yüz kuruşun nakden ödeneceği vurgulanıyordu.367

kısmı civar köylerden geliyordu, yolun müsaitliği bu nedenle işveren tarafından maddeye ilave
ettirilmişti. Özellikle kış aylarında köy yollarına
girmek mümkün olmuyordu. Sendika da günümüzde servis tabiriyle karşılanan “getirilme-götürülme” işini “İşçilerin işyerine getirilip götürülme deyimi köye gidip gelme manasındadır” diye
açıklama ihtiyacı hissetmişti.368

“Köylerden işçiler yürüyerek gelirlerdi”

Nihayet servis sorunu çözülüyor:
Mümkünse üstü kapalı olsun
Sendikanın işverene kabul ettirdiği maddelerden biri de servisle ilgiliydi. O güne kadar işletmenin bulunduğu alana kendi imkanlarıyla ulaşan işçiler, ilk kez servis diye nitelendirilebilecek
bir motorlu taşıtla tanıştılar. Bu hususun ele
alındığı 44. Maddede, işçilerin iş yerine getirilip
götürülmeleri için işverenin motorlu bir vasıta
tahsisini kabul ettiği belirtiliyor, ancak bu konu,
yol durumunun müsaitliğine bağlı kılınıyordu. Birçok işçinin şikayetine yol açın üstü açık
kamyonlarla gidip gelme konusu ise arabanın
teknik niteliklerinin belirtildiği “Bu vasıta işçilerin sıhhatini korumak bakımından mümkünse
kapalı olacaktır” ve “Arabalar kapalı ve oturaklı
olacaktır” cümleleriyle açıklığa kavuşturuluyordu. Kuşkusuz işletmede çalışan işçilerin büyük

Sendikanın sözleşmeye koydurduğu servis
meselesini emektar Maden Suyu İşletmesi çalışanı Hasan Demir teyit ediyor. Askerlik vazifesine gitmeden önce başladığı amelelik işi için
Bözüyük Köyü’nden fabrikaya kadar olan 10 kilometrelik yolu bisikletle gider gelirmiş. Demir,
ilk zamanlar ise kış mevsimi de dahil civar köyde
oturanların hepsinin yürüyerek işe geldiklerini
aktarıyor:

O güne kadar
işletmenin
bulunduğu alana
kendi imkanlarıyla
ulaşan işçiler, ilk
kez servis diye
nitelendirilebilecek
bir motorlu taşıtla
tanıştılar: Kamyon.

“İlk işçiler, (1940’lar, 50’liler) yayan gidip gelirlerdi. Karda kışta ta Bozüyük’ten 8-10 km karı
tepe tepe buraya gelirlerdi. Sırayla öne geçilir,
yorulan arkaya kalırdı. Çünkü öndeki karı teptiğinden çabuk yorulur, kar böyle dize kadardı o
zamanlar. Evvel kış vardı, bu sene kar diye bir
şey göremedik. Bütün köyler yayan gelirdi işe.
Ama hepsi saatinde işinin başında olurdu. Kaç-

İşletmenin 1950’li
ve 1960’lı yıllardaki
çalışanları ‘işe kendi
imkanlarıyla’ gidip
geliyorlardı. Karlı kış
günlerinde ise en
büyük tehlike kurtlarla
karşılaşmaktı.
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İşletmede genellikle
Afyon Karahisar’lı
kişilerin çalışması
geleneği oluşmuştu.
Çalışanların hepsi
neredeyse birbirini
tanıyan bir aile gibi
hareket ediyorlardı.

ta kalkarlardı bilmiyorum ama zamanında gelirlerdi. Sözgelimi saat sabah 5’te kalkıyorlardı.
Onların bir toplantı yerleri oluyordu, bu yer de
genellikle köy fırını olurdu. Fırınlar yanıyor, en
sıcak ora oluyor, oraya geliyorlar, orada toplanıyor, tamam oldu mu hepsi birlikte yürümeye
başlıyorlar. Hep birlikte yürüyorlar, çünkü kışın
kurt da oluyor. Kurttan korkuyorlar, hepsi toplaşıyor beraber geliyorlar.”
Hasan Demir’in anlattığına göre sendika geldikten sonra bir üstü açık kamyon alınmış, çalışanların taşınması için: “Ama bu arabanın üstü
açıktı. Yayın gittiğin zaman yürüdüğün için üşümüyorsun ama arabayla giderken donuyorsun
yolda. Müracaat ede ede, söyleye söyleye, kamyonun üstüne çadır yaptırdık. Maşallah şimdi kaloriferli arabayı beğenmiyorlar...”

Kızılay
yönetimi,
işçilere her
sene yazlık ve
kışlık olarak iki
kat iş elbisesi
vermeyi kabul
ediyordu.

İşveren ile sendikanın tartışmasız anlaştığı
konulardan biri de sağlıkla ilgiliydi. İşverenin işçilerin sağlığını korumak ve iş emniyetinin gerektirdiği lüzumlu sağlık imkanlarını hazır edeceği
kaydedilen 45. Maddede, acil ve ani vakalarda
gerekli ilk müdahaleyi yapacak belgeli bir sağlık
elemanının işyerinde bulundurulması kararlaştırılıyordu. Vardiya saatlerinde de aynı nitelikte
bir sağlık elemanı görev başında olacaktı.369

Elbise ve ayakkabı meselesi
Kızılay yönetimi, işçilere her sene yazlık ve
kışlık olarak iki kat iş elbisesi vermeyi kabul ve
taahhüt ederken, elbisenin renk, şekil ve kumaşını belirleme işi işletme yönetimine bırakılıyordu. Ayrıca işveren 6 ayda bir işçilere ayakkabı
da verecekti. Bunun yanı sıra özellikle sevk ve
tesellüm (teslim) işçilerine senede bir defa olmak
üzere muşamba eldiven ve çizme verilmesi de ihmal edilmemişti. Yükleme, indirme ve bindirme
işlerinde çalışan işçilerin, ellerinin yıpranmaması için eldivene, sonbahar ve kış mevsimleri sebebiyle de çizmeye büyük ihtiyaçları bulunuyordu.
Bu arada işveren, işçilere ve aile bireylerine Kızılay deposunda yardıma müsait giyecekler bulunduğu sürece senede bir defa olmak üzere elbise
ve ayakkabı verebilecekti. Bu, yerine getirilmesi
kat’i bir hüküm değildi, işveren bu konuda kendi
kararına göre hareket edebilecekti.370

Şoförler büyük bir dertten kurtuluyor
Karahisar Maden Suyu İşletmesine ait kamyonlarla maden sularının dağıtımı yapılıyordu.
Bu sebeple işletme bünyesinde şoförler de çalışıyordu. Oldukça zor şartlar altında gece gündüz
demeden çalışan şoförler de toplu sözleşmede
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unutulmamış ve onları koruyan maddeler sözleşmeye dahil edilmişti. Buna göre iş kazası veya
trafik hadiseleri sebebiyle tutuklanan şoförlerin,
mahkeme sonunda yüzde 50’den fazla suçlu bulunmamaları halinde, tutukluluk süreleri ücretsiz
izinli olarak sayılacak ve iş akitleri feshedilmeyecekti. Aynı şekilde trafik kazasında yetkililerin
tuttuğu zabıt varakalarında (evraklarında, belgelerinde) idare şoförünün olayda hiçbir kusuru
bulunmadığı tespit edilirse, Kızılay’a ait araçta
meydana gelen zarar, idare tarafından kusurlu
olan taraftan talep, takip ve tahsil edilecekti.371
İki senelik olarak imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere, ilk yıl için seyyanen (eşit olarak)
günde 125 kuruş zam yapılmıştı.

Grevi bitiren adam: Rıza Çerçel
Hasan Demir, sendika kurulduktan sonra yapılan ücret zammını beğenmedikleri için greve
gittiklerini anlatıyor. Ancak, bu grev uzun sürmemiş, Afyon Milletvekili Rıza Çerçel, grevi sona erdirmeleri konusunda onları ikna etmeyi başarmış:
“O zaman bizim Afyon Milletvekili vardı Rıza
Çerçel derlerdi, Kızılay’a bakardı. O devamlı buraya gelir giderdi, onun sayesinde buralar yeşerdi
zaten. Rıza Çerçel milletvekili, o bizim yevmiye
zammını o tayin ederdi. Birinde gelmiş buraya,
25 kuruş veriyor. Bunun üzerine işçi çıktı oturdu,

‘Grev edeceğiz, gelmeyeceğiz, çalışmayacağız, 25
kuruş az geliyor’ diye. Ta ayağımıza kadar geldi,
demiryolunun olduğu yerden fabrikanın olduğu
yere çıktı, ta oraya geldi, anlattı: ‘Bugün böyle
olur, yarın şöyle olur, burası bizim, yeşertelim,
büyütelim, geliştirelim, sizin de katkınız olsun.’
Bir şeyler söyledi, adam çok iyi adamdı, çok sevilirdi, milleti ikna etti.”

İşletmede zaman
zaman grev de
oluyordu. O zaman
yörenin hatırı
sayılır insanları
devreye girerek
üretimin durmasını
engelliyorlardı.
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Devlet Adamlarının Ziyaretleri
Tesisleri ziyaret eden dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, modern cihazlarla
donatılmış fabrikada oldukça sıhhî bir ortamda teknolojinin son imkânlarıyla yapılan
üretimden memnuniyet duydu.
Cevdet Sunay, Karahisar Maden Suyu
fabrikasında
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 27 Ağustos
1972 Pazar günü saat 11.00’de beraberinde Başbakan Ferit Melen, Genelkurmay Başkan Vekili
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler,
Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Celâl Eyiceoğlu, bazı bakanlar ile civar iller vali ve belediye
başkanları olduğu halde Gazlıgöl’deki Karahisar

Maden Suyu tesislerini ziyaret etti. Tesislerde bir
süre incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Sunay, modern cihazlarla donatılmış fabrikada son
derece sıhhî bir ortamda teknolojinin son imkânlarıyla yapılan üretimden memnuniyet duydu.
Dönemin Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Reca
Ergüder, Genel Başkan Vekili Velid Köran, Genel
Sekreter Talat Alpay, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakuş, Genel Merkez Kurulu Üyeleri Ali
Rıza Zorluoğlu, Dr. Turgut Aktan, Genel Müdür
Ünal Somuncu ve Türk Donanma Vakfı Başkan

Karahisar Maden
Suyu Fabrikası
ziyaretinde
Cumhurbaşkanı
Sunay’a,
Başbakan
Ferit Melen ve
Genelkurmay
Başkan Vekili
Faruk Gürler de
eşlik etti.
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Vekili Sait Arif Terzioğlu ve kalabalık bir halk
topluluğu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı
Sunay ve beraberindeki heyete, burada kapsamlı

bir brifing verildi.372 Sunay, Kızılay’ın ülke çapında yaptığı bu hizmeti çok başarılı bulduğunu
belirterek, Kızılay yönetimine tebrik ve teşekkürlerini ifade ederek misafir salonunda kendisine
ikram edilen maden suyunu içti.

Başbakan Ürgüplü, Gazlıgöl’de
1965 yılında partiler üstü hükümetin başkanlığına getirilen Suat Hayri Ürgüplü, başbakan sıfatıyla Afyon’a yaptığı ziyaret kapsamında 1 Haziran 1965 tarihinde Kızılay Karahisar Maden Suyu
tesislerini ziyaret etmişti. Ürgüplü, eşi ve beraberindekiler saat 18.00’de Gazlıgöl’e ulaştılar ve Kızılay Maden Suyu tesislerini incelediler. Çayırbaş
Köyü’ne de uğrayan Başbakan, Ahmet Aktürk adlı
köylünün evini ve ahırını da gezip bilgi almıştır.373
Başbakan Ürgüplü Afyonkarahisar Maden Suyu
Tesisleri’ni gezerken burada üretilen maden suyundan da içmeyi ihmal etmemişti.374

1965’te Karahisar
Maden Suyu
İşletmesi’ni ziyaret
eden dönemin
Başbakanı Suat
Hayri Ürgüplü
burada üretilen
maden suyundan
içmeyi ihmal
etmedi.
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Bir Türlü Gerçekleşmeyen İhracat
İhracat yapma hayali, Kızılay ile birlikte yeniden ivme kazandı. Ancak, bu haberler hep bir
ihtimalden bahsediyor, kesin bilgiler içermiyordu.
İhracat hep bir hayal olmuştu

ihtimalden bahsediyor, kesin bilgiler içermiyordu.

Karahisar Maden Suyu’nun ihraç edilmesi
konusu, Sultan II. Abdülhamid tarafından yeniden bilinir hale gelmesiyle birlikte konuşulmaya
başlandı. İhracat için 1900’lerin başında gerekli
hazırlıklar yapıldı, ilk etapta komşu ülkelerdeki
Dışişleri yetkilileri bu iş gerekli araştırmayı yapmakla görevlendirildi. Bu amaçla şişe siparişleri
bile verildi. Ne var ki bu konuda somut bir adım
atılamadı. İhracat yapma hayali, Kızılay ile birlikte
yeniden ivme kazandı. 1938 yılında Hilâl-i Ahmer
Mecmuası’nda yayınlanan bir haberde yer alan
bilgiler, Karahisar Maden Suyu’nun ülke dahilinde
satılmasının yanı sıra ülke dışına da sevk edildiğini
ortaya koyuyordu: “Bugün suyumuz yüksek hassaları zayi edilmeden ve temizliğe son derece dikkat
edilerek en asrî ve sıhhî aletlerle şişelere doldurulmakta, gerek memleket dahiline gerek harice
sevk edilmektedir.”375 Ancak, bu haberler hep bir

Benzer şekilde yeni makineler getirilerek üretim hatlarının modernize edildiği 1951 yılında
da yeni makinelerin üretimi artıracağı bunun da
ihracat imkanı sağlayacağı dile getiriliyordu. O
dönemde özellikle komşu ülkelere maden suyu
satımı sıklıkla gazetelerde yer alan bir haber konusuydu. 1953 yılında ise Milliyet gazetesi Suriye,
Lübnan, Irak ve Mısır hükümetlerinin, Türkiye’ye
başvurarak, Kızılay Maden Suyu almak istediklerini bildirdiğini yazıyordu. Yurt dışından gelen bu
talebin miktarı ise gazete haberlerine “külliyetli
miktarda” diye yansımıştı. Böylece tarihinde ilk
defa ihracat yapacak olan Kızılay tarafından talep
kabul edilerek sevkiyat için gerekli hazırlıklara
başlanmıştı.376 Bu ülkelere gerçekleştirilecek ihracatta daha sonraki yıllarda da ortaya çıkan en
büyük sorun maden suyunun ne şekilde ve hangi
ambalaj malzemesi ile ihraç edileceğiydi.377

1953 yılında ise
Milliyet gazetesi
Suriye, Lübnan,
Irak ve Mısır
hükümetlerinin,
Türkiye’ye
başvurarak, Kızılay
Maden Suyu
almak istediklerini
bildirdiğini
yazıyordu.
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Kıbrıs’ın Türk
kesimine ilk etapta
2 bin kasa maden
suyu ve soda ihraç
edilmiş, 19761977 yıllarında da
ihracat üç parti
şeklinde devam
etmişti.

MADEN SUYU, yavru vatanDa
1976 yılında ise Kızılay Dergisi’nde ihracat
ile büyük umutlanmalara yol açan “Kızılay Yurt
Dışına Maden Suyu İhracına Başladı” başlıklı bir
haber yayınlanmıştı. “Kızılay tarafından işletilen
Afyonkarahisar Maden Suyu ve Sodası’nın yurt
dışına ihracına başlanmıştır” anonsuyla başlayan haberin içeriğinde ise bu ihracın Kıbrıs’a yapıldığı anlaşılıyordu. İlk ihracat uygulamasının
Kıbrıs’a yapıldığı ve Kızılay Genel Merkezi tarafından büyük bir parti halinde maden suyu ve sodası gönderildiği kaydedilen haberde, “Kızılay’ın
Afyonkarahisar fabrikalarında ürettiği maden
suyunun tesisleri diğer ülkelere de ihracat yapabilecek bir kapasitede bulunmaktadır. Ayrıca, bu
maden suyu ve soda içindeki tabiî özellikleri ile
dünyanın her tarafında beğenilmekte ve aranılmaktadır”378 bilgisi veriliyordu.

Almanya ve Hollanda’yı da kapsayacak şekilde
genişletilmesi için görüşmeleri sürdüren Kızılay yönetimi, bir taşla iki kuş vurmak için ihraç
edilecek maden suyu şişelerinin etiketlerinde
Afyon’un tarihî ve turistik yerlerinin fotoğraflarının kullanılmasını, “bu yolla ülke tanıtımına
katkıda bulunmayı” planlıyordu. Her zamanki
gibi işletme yönetiminin hedefleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelere de
ihracat yapılması için gerekli görüşmelerin sürdürülmesi bulunuyordu.381

Kıbrıs Türk kesimine ilk etapta 2 bin kasa
maden suyu ve soda gönderilmiş, bu 1976-1977
yıllarında üç parti şeklinde devam etmişti.379 Bu
arada Kızılay Genel Müdürü Kemal Demir, Kızılay Maden Suyu ve Sodası’nın ihracata yönelik
üretim ve pazarlamasının 1980 yılında yapılacağını açıklıyordu.380

Gerçek ihracat, 2001’de Belçika’ya
Karahisar Maden Suyu’nun gerçek anlamda
ilk ihracatı, 2001 yılında Belçika’ya yapıldı. Fabrikadan doğrudan Belçika’ya yapılan ihracatın
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Mete Akyol’dan Bir İHRACAT FeryaDI:
“Vah Kızılay’ın Maden Suları”

Mete Akyol, 1979 yılında gazetesindeki köşesine Kızılay’ın Karahisar Maden Suyu’nun ihracı konusunda mevzuata nasıl takıldığını büyük
üzüntüyle nakleder:

Kızılay itiraz etmiş:

“Iraklı “ev sahipleri” konukları Türk Bakan’a
maden suyu ikram ettiler.

“Mevzuatımıza göre biz sadece maden suyu
satarız” demişler. “Şişe satmamız şişe ticareti
yapmamız demek olur ki, bu da mevzuatımıza
göre mümkün değildir. Şişeleri ancak depozito
karşılığı emaneten veririz, sonra da geri alırız.”

Bizim Bakan maden suyunun şişesini inceledi ve Iraklı Bakan’a sordu:

Iraklılar bunu da kabul etmişler. Fakat bu kez
Pan American Kargo şirketi itiraz etmiş:

“Bu maden suyu Fransa’dan mı geliyor buraya?” dedi.

“Geriye boş şişe taşımak bizim için hesaplı olmaz” demiş. “Şişeler hem çok yer kaplar, hem de
içleri boş olduğundan kiloda az çeker. Bu nedenle biz, boş şişe taşıyamayız.”

Iraklı Bakan, Irak’ta içilen tüm maden sularının Fransa’dan ithal edildiğini söyledi. Türk Bakan’ın hemen, ticaret damarları kabardı:
“Maden sularını taa Fransa’dan ithal edeceğinize, Türkiye’den niçin getirtmiyorsunuz?” dedi. “Bizim maden suları üstelik çok da üstün vasıflıdır.”
Iraklı Bakan, başladı gülmeye.
“Size bu konuda bir öykü anlatayım mı, Sayın
Bakan” dedi ve öyküsünü şöyle anlattı:
“Fransa’dan ithal ettiğimiz bu maden suları
bize çok pahalıya mal oluyor” dedi. “Örneğin bir
şişe maden suyunun satış fiyatı, 100 Türk Lirası’na yakındır. Türkiye’den ithal etmek istedik
maden suyunu.”

Iraklılar bu kez bambaşka bir öneri getirmişler Kızılay’a:
“Maden sularınızı karton kutulara koyun” demişler. “Meyve sularını, sütleri koyduğunuz karton kutularla gönderin bize maden suyunu.”
Kızılay bu öneriye de “hayır” demiş.
“Karton kutu yapma ve doldurma tesisimiz
yok” demiş.
Iraklılar, oldu olacak, bir öneride daha bulunmuşlar:
“Karton kutu yapma ve doldurma tesisinizi
biz kuralım” demişler.

Bizimkiler hemen, yanıtı yapıştırmışlar:

Buna da “olmaz”ı basmış bizim Kızılay.

“İstediğiniz miktarda maden suyu ancak Afyon’dan sağlanabilir. Afyon maden suları ise Kızılay’ın tekelindedir” demişler. “Bize değil, Kızılay’a başvuracaksınız.”
Iraklılar da denileni yapmışlar ve bu konuda
Kızılay’a başvurmuşlar.
“Size maden suyumuzu seve seve satalım
amma” demiş Kızılay, “Bunları Irak’a kadar taşıyacak vasıtalarımız yoktur.”

“Mevzuata göre Kızılay, ticarî ortaklığa girişemez” demiş. “Üstelik yabancı sermayeyle ortaklığa, hiç mi hiç girişemez.”
Iraklı bakan, bu öyküyü anlattıktan sona eline
bir şişe maden suyu almış ve şöyle demiş Türk
Bakan’a:

Iraklılar, Kızılay’ın bu koşulu karşısında yeni
bir öneri getirmişler.

“Sizde benzinin litresi 22 liradır… Bu şişeye
benzin koysak, alsa alsa ancak iki liralık, bilemediniz, iki buçuk liralık benzin alır bu şişe… Oysa
biz şimdi bu kadar bir şişedeki maden suyuna,
yüz liraya yakın bir para ödüyoruz.”

“Bizde, şişelerin geri alınması diye bir yöntem
yoktur” demişler. “Fakat size başka bir öneride
bulunalım: Bize sadece maden suyunu değil, şişesini de satmış olun. Size suyun parasıyla birlikte, şişe parası da ödeyelim”

Biz ise, bir yandan petrol dışalımı için yılda
iki buçuk milyar dolar öderken, bir yandan da
şişe şişe Kızılay maden suyu içiyoruz, midemize
oturan bu iki buçuk milyar doları hazmedebilmek için, herhalde…”382
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1980’li ve 90’lı Yıllardaki Gelişmeler*
Kızılay yetkilileri, tüketicilerden Kızılay Maden Suyu ve Sodası alırken kapaklarındaki
“Kızılay” amblemine dikkat etmelerini istiyorlardı.
Marka tescil edildi
Kızılay Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek marka tescili istedi. Kızılay Afyon
Karahisar Maden Suyu ve Sodası, Kızılay logolu
amblemiyle birlikte Türkiye Kızılay Derneği tarafından yapılan müracaat, 8 Ocak 1985 tarihinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı adına Müsteşar Yardımcısı Kamil Şener’in imzasıyla karara bağlanarak tescil edildi ve Kızılay yönetimine 83427
numaralı Marka Tescil Belgesi verildi.383

Sahtekârlığa plastik kasa önlemi
Kızılay, 1987 yılında tahta kasaların yanı sıra
plastik kasalara geçti. Henüz maden suyu ve sodası şeklinde iki ayrı şekilde pazarlanan su için
dikdörtgen biçiminde 4’lü 6 sıra halinde 24 adet
şişe alabilen plastik kasalar ürettirilmişti. Kasaların uzun kenarlarında Kızılay Tabiî Sodası ya
da Kızılay Maden Suyu yazısı mevcut iken, kısa
kenarlarında ise yuvarlak beyaz zemin içinde
kırmızı hilal logosu bulunuyordu.
Kızılay yetkilileri, Kızılay Maden Suyu ve Sodası’nın kalite ve isminden yararlanmaya çalışan
bazı maden suyu işletmelerinin haksız rekabetlerine karşı bir tedbir olarak bu yola başvurduklarını belirterek, tüketicilerden Kızılay Maden Suyu
ve Sodası alırken kapaklarındaki “Kızılay” amblemine dikkat etmelerini istiyorlardı.384 Bu amaçla gazetelere reklam verildi. Reklamlarda plastik
kasa fotoğrafları özellikle kullanılırken, slogan
olarak da “Kızılay Maden Suyu ve Sodası Kızılay
Amblemli Kapak ve Şişelerdedir… Taklitlerinden
Sakınınız”385 deniliyordu.
Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğünden elde edilen bilgilere göre işletmenin tamamen plastik kasaya geçişi 1993 yılında oldu.
Yetkililer, plastik kasaya geçiş nedenini “ağaç

Kızılay Afyon
Karahisar Maden
Suyu ve Sodası,
Kızılay logolu
amblemiyle birlikte,
8 Ocak 1985
tarihinde tescil
edildi.
kesiminin bir nebze de olsa önüne geçme düşüncesi, tahta maliyetinin yüksek olması ve plastik
kasanın dayanıklılığının fazla olması” şeklinde
açıklıyor.

Koyu kahverengiden yeşil şişeye
Karahisar Maden Suyu, Osmanlı dönemi ve
Cumhuriyet devrinde uzun süre koyu kahverengi şişede satışa sunuldu. Koyu kahverengi, bir
anlamda maden suyunun simgesi oldu. Şişeler
okkalıktı, günümüz ifadesiyle litrelikti. Her şişenin porselen telli kapağı bulunuyordu, yani şişenin ayrılmaz bir parçasıydı, açıldığında atılmaz,
şişede kalırdı. Maden suyu kasaları ise 24 şişelik olurdu. Kasaların tesislerden diğer şehirlere
gönderimi trenle yapılırken, hemen yakınındaki
Afyon merkeze ise tatar arabaları ile ulaştırılır-
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Kızılay Mineralli
Su İşletmeleri
Koordinatörlüğü
yetkilileri, yeşil
renkli şişeye
geçilmesinin
sebebini kahverengi
şişelerin içlerinin
iyi görülmemesine
bağlıyor.

dı. İşletme Şişli Etfal Hastahanesi’nde iken, Afyon’daki Uzunçarşı’daki Akosman Mağazası’nda
nihai tüketicinin istifadesine sunulan Karahisar
Maden Suları’nın şişesi yüz paraya, bir kasası 80
kuruşa satılırdı.386 Maden Suyu’nun ismi ise halk
arasında daha çok Ekşisu olarak revaç bulmuştu.
Şişeler, 1900’lerden 1980’lere kadar uzun
süre kahverengi olmaya devam etti ki, bu rengi
çalışanlar farklı bir isimle söylüyorlardı: Bal rengi. Yeşil renge ise çok sonraları dönülmüştü. Zehra Duyur’un anlattığına göre, 1980’li yıllarda her
iki renk birden kullanılıyordu. Çünkü ambar sayımları sırasında yeşil şişe, bal şişe diye ikili bir
ayırım yapılıyordu. Zehra Duyur, yeşil şişeye dönülmesini ilginç bir gerekçeyle açıklıyor: “Suyu
güzel gösteriyor derlerdi, öyle reklam yapa yapa
bu renge döndüler.” Hasan Demir ise “Serin oluyordu, öteki renk ne kadar olsa içini göstermezdi, biraz içini göremezsin onda, yeşil şişe ise her
şeyi gösteriyor” diye açıklıyor.
1989 yılına ait görseller ortaya koyuyor ki,
Kızılay bu tarihten itibaren yeşil şişe kullanmaya başlamıştı.387 1997 yılında ise Kızılay’ın yeşil
depozitosuz tombul şişeleri piyasada görülmeye

1997 yılında Kızılay’ın
yeşil depozitosuz
tombul şişeleri
piyasada görülmeye
başlandı.

başlandı. Bu şişelerin kapakları ise kırmızı çerçeve içinde beyaz zemin üzerine kırmızı hilal ve
Kızılay Sodası yazısından ibaretti. Şişenin alta
yakın bölümünde ise mavi zemin üzerine kırmızı alan içinde suyun içeriğiyle ilgili bilgiler vardı.
Kırmızı alanın içinde Kızılay Afyon Karahisar
Maden Suyu ve Sodası başlığı bulunurken, ortasında ise yine beyaz zemin üzerinde kırmızı hilal
bulunuyordu.388
Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü yetkilileri, kahverengi şişeden yeşil renkli
şişeye geçişin sebebini şöyle açıklıyorlar: “Yeşil
şişe kullanımı güneş ışınlarının maden suyuna
verdiği zararı en aza indirmek içindir. Yeşil renk
kırmızı rengin zıttıdır ve nötrler. Bu nedenle yeşil şişe kullanımı tercih edilir.” 2002-2003 yıllarından itibaren tamamen yeşil şişeye dönüldüğü
bilgisini veren yetkililer, bunun yanı sıra pet şişelerin de kullanıldığını kaydediyorlar. Standartlara uygun şekilde üretilen pet şişelerin, saklama
koşullarına uygun olarak saklanması durumunda insan sağlığına hiçbir zararının bulunmadığının altını çizen yetkililer, “Bizim üretimde
kullandığımız pet şişeler, BPA içermemektedir”
şeklinde konuşuyorlar.
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TBMM Araştırma Komisyonu Raporu
1999 yılı itibariyle mevcut kaynakların kapasitesi saniyede 3-4 litre arasındaydı ve
akışkanlık süresi günlük ortalama 8 ilâ 16 saat arasında değişiyordu.
1999’da 365 günün 190 günü üretim yapıldı
1999’da tesislerde 102 personel çalışıyordu.
Çalışanların 74’ü kadrolu işçi, 16’sı memur, 12’si
de geçici işçiydi. Talebin yoğun olduğu yaz aylarında geçici işçi sayısı 30’a kadar çıkabiliyordu.
Üretim tek vardiya üzerinden gerçekleştirilirken,
yoğun dönemlerde iki vardiyaya çıkartılıyordu.
Cumartesi-Pazar günlerinin tatil olduğu işletmede, hafta içi bir gün de makinelerin bakımı sebebiyle üretim gerçekleştirilmiyordu. Çalışılmayan
günlere dinî ve millî bayramlar da ilave edilince,
1999’da üretim yapılan gün sayısı 190 gün olmuştu. TBMM Komisyonunun incelemeleri sonucuna göre işletmede çalışanların yüzde 72’si Afyon
bölgesindendi. Personelin illere göre dağılımı isi
şöyle gerçekleşmişti: Afyon’dan 74 kişi, Bolu’dan
7 kişi, Gümüşhane ve Muş’tan 5’er kişi, Sivas’tan
3 kişi, Şanlıurfa ve Kayseri’den 2’şer kişi, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum’dan da birer kişi. Lojmanlarda ise 31 personel kalıyordu. Lojmandaki
evlerin 16’sı kaloriferli, 15’i ise kalorifersizdi.

Acı gerçek: Menbalardan yüzde 23 oranında
yararlanılıyor
Dönemin işletme müdürünün verdiği bilgilere göre 1999 yılı itibariyle mevcut kaynakların
kapasitesi saniyede 3-4 litre arasındaydı ve akışkanlık süresi günlük ortalama 8 ilâ 16 saat arasında değişiyordu. Bu verilerin ortalaması alındığında maden suyu kaynakları, yıllık ortalama 55
milyon litrelik kapasiteye sahipti. Bu durumda
ortaya acı bir gerçek çıkıyordu. Karahisar Maden
Suyu İşletmesi’nde mevcut kaynaklardan ancak
yüzde 23 oranında istifade edilebiliyordu. Çünkü
1998 ve 1999 yıllarında üretilen şişe miktarı 65
milyon civarındaydı ve bu şişeler çoğunlukla 20
cl’likti. Şişe adedi ile cl’si arasında kurulan ilişki, yıllık üretimin ancak 12-13 milyon civarında
olduğunu gösteriyordu ki, bu da ancak kaynak
kapasitesinin yüzde 23’üne karşılık geliyordu.
Bu ise Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi’nin
verimli bir şekilde kullanılmadığını ortaya koyuyordu. Bu dönemde de üretim iadeli ve iadesiz

TBMM
Komisyonunun
incelemeleri
sonucu ortaya
çıkan duruma
göre işletmede
çalışanların
yüzde 72’si Afyon
bölgesindendi.
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1997 yılında faaliyete
geçen İtalyan yapımı Rivi
marka makinenin dolum
kapasitesi saatte 30 bin
şişeydi. Ancak fiili üretim
ancak saatte 22 bin adet
olarak gerçekleşiyordu.

Bayi sistemindeki verimsizlik
nasıl aşılacak?

şişeler için ayrı ayrı gerçekleştiriliyordu. 389
1999 yılında uygulanan maden suyu üretim
teknolojisi hakkında bilgi veren araştırmacı Hüseyin Akgönül de mevcut suyun verimli şekilde
kullanılmadığı görüşünün altını çiziyordu. Ona
göre 45 metre derinlikten, altı inç çapındaki borular yardımıyla sondaj veya artezyen sistemi ile
çıkarılan maden suyunun ne zayık ki, ¼’ü ancak
kullanılıyordu.390

1994’te makineler yenilendi,
İtalyanlar tercih edildi
1994 yılında işletmede makinelerin yenilenmesine gidildi ve Kızılay yönetimi bu kez Alman
makineler yerine İtalyan yapımı makineleri tercih etti. İadeli şişelerin dolumu, İtalyan yapımı
Cartellazi marka makinelerle yapılıyordu. Bu
makine yıkama ve dolumu yapabilecek şekilde
tasarlanmıştı. Buna göre makinenin kapasitesi yıkamada 40.000 adet/saaat iken, dolumda
36.000 adet/saatti. Ne var ki teorideki bu kapasite uygulamada bir türlü tutturulamamış ve fiili
olarak makinenin üretimi ortalama 25.000 adet/
saat olarak gerçekleşmişti.
İşletmede iadesiz şişelerin dolumunda da İtalyan markası kurulmuştu. 1997 yılında faaliyete
geçen İtalyan yapımı Rivi marka makinenin dolum kapasitesi saatte 30 bin şişeydi. Ancak fiili
üretim ancak saatte 22 bin adet olarak gerçekleşiyordu. Bu da fiili üretimin, kapasitenin ancak
yüzde 70’ine karşılık geldiğini gösteriyordu.

Benzer bir verimsizlik, bayi sisteminde yaşanmıştı. TBMM Komisyon raporuna göre bayilerin seçimi objektif kriterlere göre yapılmamış,
bayiler performans değerlendirilmesine tabi
tutulmamıştı. Bu da satışta durağan bir yapının
ortaya çıkmasına yol açmıştı. Hatta bu yüzden
hedeflerin tutturulması mümkün olmamıştı. Sözgelimi 1995 yılında planlanan üretim 90.000.000
şişe iken, fiili üretim 71.737.608 gerçekleşmiş,
71.962.752 adet satış yapılmıştı. Bu satıştan da
109.771.110.016 lira toplam gelir elde edilirken, toplam gider de 55.890.725.618 lira olarak
tahakkuk etmiş (gerçekleşmiş), böylece kâr da
53.880.384.398 lira olarak gerçekleşmişti. 1996
yılında da üretim 90.000.000 adet olarak planlanmış, fiili üretim 71.503.176 adet olmuş, satış adedi ise 71.560.992 adet olarak yapılmıştı. Toplam
gelir ise 187.535.879.031 lira olurken, giderlerde
yüzde 100 artış meydana gelerek 102.357.560.816
liraya yükselmiş, kâr ise yüzde 30 civarında bir
artışla 85.178.318.215 lira olmuştu.
1997’da üretim hedefi 105.000.000 adede
yükseltilirken fiili üretim yine hedefin altında
80.818.560 adet olarak gerçekleşmiş, bunun da
80.708.016 adedi satılmıştı. Elde edilen toplam
gelir 352.439.733.315 lira olurken, toplam gider de 221.182.163.521 liraya yükselmişti. Kâr
ise her zaman giderden daha az olmayı sürdürerek, 131.257.569.794 lira olarak gerçekleşmişti. 1998 yılında 105.000.000 adet ile aynı
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kalan üretim hedefinin gerçekleşmesinde ise
67.102.212 adet ile büyük düşüş yaşanmıştı. Bu
üretimin ise ancak 65.758.620 adedi satılmıştı.
Elde edilen gelir enflasyon etkisiyle artış göstererek 727.219.423.706 liraya yükselirken, toplam gider de 344.030.609.679 lira olmuş, kâr da
383.188.814.027 lira şeklinde tahakkuk etmişti.
1999 yılına gelince yine hedeflenen üretim değişmemişti. 105.000.000 adetlik hedefin fiilen
üretilen kısmı ise 64.803.416 adet olmuş, bunun
da ancak 65.245.836 adedi satılabilmişti. Bu satıştan toplamda 3.178.830.572.137 lira gelir elde
edilirken, bunun da 2.513.011.500.041 lirası toplam harcamalar kalemine gitmişti. Böylece kâr
da 665.819.072.096 lira olarak gerçekleşmişti.

90’lı yıllarda hiçbir zaman hedefler
tutturulamadı
21. yüzyıla girilirken son 5 yılın istatistikleri
hiç de iç açıcı değildi. Her şeyden önce fiilî üretim hiçbir zaman planlanan hedeflere uygun
gitmemişti. TBMM raporunda ifade edildiği gibi
“fiili üretim ile planlanan üretim arasında ciddi sapmalar” tespit edilmişti. Daha da önemlisi
1999 yılı üretimi, 1997 üretimine göre yüzde 20
azalmıştı. Ayrıca 1999 yılı kârlılık oranı ise yüzde 20 civarında gerçekleşmişti ki, bu girdi maliyetini etkileyen çok önemli gelişmelerin olmadığı dikkate alınırsa, oldukça düşük bir kârlılık
oranıydı.

TBMM Raporu: Pazarlama ve reklam
departmanları oluşturulmalı
Maden Suyu İşletmesi’nin ciddi bir rehabilitasyona tabi tutulması gerektiği hükme varılan
TBMM Raporundaki şu tespitler oldukça önemlidir:
“Bunun (rehabilitasyonun) temini için aşırı
personel istihdamı, işgücü kaybının önlenmesi,
bayi seçimi ve bayiliğin devamı gibi temel unsurların yanı sıra özellikle talebi artırıcı yönde acil
tedbirlerin de alınması gereklidir. Zira yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere üretim tamamen
talebe bağlı olarak yürütüldüğünden üretimdeki
düşüş haddizatında (aslında) talepteki düşüşü
göstermektedir. Bu olumsuz durumu gidermeye
yönelik bir strateji bulunmadığından bugüne kadar işletme bünyesinde bir pazarlama departmanı, bir reklam seksiyonu oluşturulmamıştır.
Türkiye Kızılay Derneği’nin üzerinde çalıştığı
yeniden yapılanma sürecinde yukarıda belirtilen
ve daha da geliştirilecek olan öneriler paketinin
değerlendirilmesi sağlanarak Afyon Maden Suyu
İşletmesini rantabl hale getirilmesi, kârlılık ve verimlilik prensipleri doğrultusunda çalışması sağlanmalıdır. Şayet mevcut yapı içinde bu hususlar
sağlanamayacak ise o zaman anılan işletmenin
daha fazla gelir getirmesi haline kiralama yolu
ile değerlendirilmesinin uygun olacağı komisyonumuzca düşünülmektedir.”391

TBMM Raporu:
Üretim tamamen
talebe bağlı olarak
yürütüldüğünden
üretimdeki düşüş
haddizatında
(aslında)
talepteki düşüşü
göstermektedir.
Bu olumsuz
durumu gidermeye
yönelik bir strateji
bulunmadığından
bugüne kadar
işletme bünyesinde
bir pazarlama
departmanı, bir
reklam seksiyonu
oluşturulmamıştır.
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İki Binli Yıllarda Karahisar Maden Suyu
İki binli yıllara girerken tesislerin kapasitesi, günlük ortalama 350 bin şişe,
yıllık olarak ise 75 milyon şişe üretim yapabilecek noktaya ulaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Kızılay
ile ilgili gelişmeleri
yakından takip ederek,
Genel Başkan Dr. Kerem
Kınık’tan sürekli bilgi
alıyor.

Hayra akan su, muhtaca uzanan şefkat eli
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın her
köşesinde “kara gün dostu” olarak mazlum ve
muhtaç insanların yardımına koşan Kızılay’ın artık küresel bir yardım kuruluşu olduğunun altını
çiziyor. Başkan Kınık, Kızılay’ın her yıl gittikçe
artan gücünün ardında Türk Devleti ve Milleti ile
birlikte akılcı ve doğru bir şekilde 1926 yılından
itibaren işlettiği Karahisar Maden Suyu’nun bulunduğunun altını çiziyor. Karahisar Maden Suyu’nu “hayra akan su” olarak niteleyen Başkan
Kınık, “Karahisar Maden Suyu yıllardır milletimize şifa dağıtmakla kalmamış, aynı zamanda
buradan gelen düzenli gelir, ihtiyaç sahiplerinin
de yaralarını sarmıştır. Bu yüzden Karahisar Maden Suyu’nun bizim nezdimizde çok farklı bir
yeri vardır. Yine bu sebepten biz bu suyu ‘hayra
akan su’ olarak niteliyor, oradan elde ettiğimiz

gelirlerle sadece Türkiye’de değil, dünyanın her
köşesindeki ihtiyaç sahibine uzanan şefkat eli
oluyoruz” diye konuşuyor.

“3 bin yıldır insanlar bu suyu tüketiyor”
Başkan Kınık, Türkiye’nin Alp-Himalaya organik kuşağında bulunması sebebiyle mineralli
su ve içme suyu açısından zengin kaynaklara sahip olduğuna işaret ederek, şunları söylüyor:
“Bu sular Anadolu’da tarih boyunca farklı
hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Mineralli sular içerdikleri mineralleri, eser elementleri ve diğer bileşenleri ile insan sağlığına faydalı
etkiler gösterirler. Çünkü bu sular yeraltındaki
çevrimleri sırasında toprakta bulunan birtakım
element ve maddeleri çözündürürler. Bu yüzden,
belirli düzey ve oranlarda mineraller ve birtakım
eser elementler ve diğer bazı bileşikleri çözün-
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müş olarak taşırlar. İşte Karahisar Maden Suyu
ile Erzincan’daki ekşi suyumuz da böyledir. Karahisar Maden Suyumuz, tarihi vesikaların gösterdiği gibi Frigyalılar döneminden itibaren, yani
MÖ 8. yüzyıldan beri insanlara şifa dağıtıyor,
insanlar tarafından tüketiliyor. Kızılay olarak biz
de 21. yüzyılda bu suyun 3 bin yıl önce olduğu
gibi insanlara ulaşması için gayret gösteriyoruz.
Karahisar Maden Suyu’nu 3 bin yıldır insanlar,
gönü rahatlığıyla tüketiyor.”

21. yüzyıla girerken işletmenin fotoğrafı
İki binli yıllara girerken Karahisar Maden
Suyu İşletmesi’nde saatte 30 bin şişeyi otomatik olarak yıkayabilen bir makinesi, yine saatte
30 bin şişeyi kapsulleyebilen bir makine ile biri
saatte 12 bin şişeyi, diğeri de saatte 30 bin şişeyi
doldurabilen iki adet dolum makinesi bulunuyordu. Bu makinelerle bir iş gününde ortalama
350 bin şişe üretim yapılabilecek, yıllık olarak da
75 milyon şişeye ulaşılabilecekti.392
2001 yılı itibariyle 8 bin metrekarelik kapalı
alana sahip olan ve 50 kişinin çalıştığı fabrikanın
üretim kapasitesi 1 milyon 400 bin şişe idi.393 Kızılay’ın işletip talep karşısında sürekli genişlettiği
“Karahisar Maden Suyu ve Tabiî Sodası Fabrikası” sadece Kızılay için değil, Afyon için de önemli
bir gelir kaynağı, ekonomik değer olmuştu.394

transfer ediliyor. Depodaki su üretim tesisine
geldiğinde kartuş filtrelerinden geçirilir. Böylece çeşitli büyüklükteki partiküller ve askıda katı
maddeler elimine edilir. Ancak bu aşamalardan
geçen su, şişelere doldurulmak üzere üretim birimine gönderilir” diye konuşuyor. Altan, son
derece önemli bir konuya değinerek, kaynaktan
şişeye doldurulana kadar geçen aşamaların hiçbirinde hiçbir hariçî işlem ya da katkıda bulunulmadığını söylüyor ve ekliyor: “Maden suyuna yapılan tek işlem, karbondioksit gazının ilavesidir.”

2000’li yılların başında
markanın isminde
değişikliği gidilmiş ve
“Kızılay Doğal Maden
Suyu” halini almıştır.
Bundaki amaç, halkın 80
yıldır markayı bu isimle
tanıdığından pazarlama
stratejisi olarak tercih
edilmesidir.

İşletme 1978 yılında Paşabahçe ve Anadolu
Cam Sanayii AŞ’ye tanesi 165 kuruştan 25 milyon şişe siparişi vermişti. Bir şişenin maliyeti,
1999 yılında ise 7.500 liranın üzerine çıkmıştı.
Benzer şekilde 1975 yılında bir kapsülün maliyeti 7 kuruş iken, 1999 da bu oran 330 liraya
yükselmişti. Aynı dönemde şişe ve kasalarda
meydana gelen kırılma ve kayıpları dikkate alan
işletme şişe kırıklarını biriktirerek, şişe imalatında kullanılmak üzere topluca Mersin Anadolu
Cam Sanayii’ne gönderiyordu.397 Kırık şişelerle
ilgili bu uygulama halen devam ediyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre günümüzde de kırılan
ya da kullanılamaz durumda olan şişeler, geri
dönüşüm firmalarına verilerek, tekrar kullanıma
dahil ediliyordu.

Eldeki veriler 1970’li yıllara kadar kaynaktan üretim yapıldığını, bu tarihten sonra açılan
sondajlarla üretimin devam ettiğini gösteriyor.
2006 yılında ise ikinci bir derin kuyu açılır. 90
metre derinliğinde olan ve sondaj tekniğine uygun olarak açılan yeni derin kuyu ve yeni tesislere kurulan saatte 100.000 adet şişe kapasiteli
makinelerle hem meyveli hem sodalı su üretimi
yapılıyordu.395 Bu sondaj kuyusunun açılmasında üstte kapalı boru konması ve teçhiz arkasının
çakıllanması, koruma bölgeleri ilkelerine uygun
olarak gerçekleşmişti.396

Dört ruhsatlı kuyudan biri aktif çalışıyor
Günümüzdeki durumla ilgili bilgi veren Kızılay Genel Müdürü Dr. Altan, halen 4 adet ruhsatlı kuyunun bulunduğunun altını çizerek, “Faal
olarak bir kuyu çalışıyor. Kuyudan çıkan maden
suyu ise kaptaj tabir edilen su depolama yerinde
toplanıyor. Su, bu depoya pompalar vasıtasıyla
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Kızılay Genel
Müdürü Dr.
İbrahim Altan:
“Karahisar Maden
Suyu işletmesinde
4 adet ruhsatlı
kuyu bulunuyor.
Bunlardan biri faal
olarak çalışıyor.”
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Karahisar’ın 4 üretim hattı

Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan

Ürünlerde çeşitlilik 2005’te başladı

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, 21.
yüzyıla girilirken Karahisar Fabrikası’nda da
bazı altyapı çalışmaları ile yeni inşa çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekerek, yeni fabrika
olarak adlandırılan bu yerleşkeye, Milli Mücadele’nin simgesel isimlerinden olan Tınattepe’nin
isminin verildiğini kaydediyor. Artan talebin ve
genişleyen pazarın ihtiyacını karşılamak için
üretim hatlarının genişletilmesinin gerekli olduğunu belirten Altan, şu bilgileri veriyor: “Bu iki
hattın yer aldığı yeni fabrika için 2001 yılında
altyapı çalışmaları başlatıldı. Yer olarak da ilk
maden suyu üretim faaliyetlerinin yapıldığı alanın yanı seçildi ki, iki tesis de birbirine yakın olsun. Buradaki iki hattan saatte 50 bin cam şişe
dolum kapasitesine sahip Tınaztepe 1 hattı 2005
yılında, aynı kapasiteye sahip Tınaztepe 2 hattı
ise 2010 yılında faaliye başladı. Böylece Karahisar Maden Suyu İşletmesi’nin üretim gücüne çok
büyük bir ivme kazandırılmış oldu. Bu tesiste ayrıca saatte 30 bin pet dolum yapan bir hattımız
mevcuttur.”
1964 yılında faaliyete geçen ve eski fabrika
olarak anılan tesiste ise Kocatepe 1 ve Kocatepe 2
üretim hattının faaliyette olduğunu hatırlatan Altan, “Burada yer alan Kocatepe 1 hattımızda iadeli
şişe dolumu yapılmaktadır” bilgisini aktarıyor.

Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü yetkilileri, 2005 yılında faaliyete alınan Tınaztepe
hattının, Kızılay Karahisar Maden Suyu üretiminde önemli bir yeniliğinde başlangıcı olduğunu anlatıyorlar:
“2005 yılında Alman menşeli KHS firması
üretimi olan saatte 50 bin şişelik üretim hattı hizmete alınırken, bu hatla birlikte bir de şuruphane tesisi kuruldu. Böylece hem hattın kapasitesi,
hem şuruphane tesisinin kurulumu Karahisar
Maden Suyu İşletmemizde maden suyunda ürün
çeşitliliğini de başlattı. Bu tarihten itibaren 20 cl
şişelerde limon, elma, vişne, çilek, şeftali ve portakal aromalı maden sularının üretimi de başlamış oldu. Artık maden suyunun yanı sıra farklı 6
ürün çeşidimiz de bulunuyordu.”
Yetkililer, bu tarihten itibaren ürün çeşitliliğinin özellikle 2011-2012 yıllarından itibaren büyük bir ivme kazandığının altını çiziyor. Meyve
sulu ürün kategorisinde 2010 yılı Ekim ayında
ilk narlı ürünlerin 20 cl cam şişelerde üretildiğini
belirten yetkililer, daha sonraki yıllarda yaşanan
gelişmeleri şöylece anlatıyorlar:
“Pet grubunda ise atılım yılı, 2010 yılıdır. Bu
yılın Kasım ayında pet grubu ürünlerimiz üretilmeye başlandı. Ertesi yıl, yani 2011 yılının Eylül

Dr. İbrahim
Altan: “50 bin
cam şişe dolum
kapasitesine
sahip Tınaztepe
1 hattı 2005
yılında, aynı
kapasiteye
sahip Tınaztepe
2 hattı ise 2010
yılında faaliyete
başladı.”
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ayında ise elmalı maden suyunu piyasaya sürdük. 2012 yılının Kasım ayında portakal bisküvi,
muz-çilek-elma, mandalinalı ürünlerin üretimine
geçtik. 2016 yılında da kavun, armut, limon +C
ürün çeşitlerimizle ürün yelpazemizi gittikçe genişlettik.”

Nisan ayında tüketicinin beğenisine sunulduğunu aktarıyorlar.
Genel olarak Aromalı ve Meyve sulu ürünlerin tedariği bu konuda yaygın bir sektörel tecrübeye sahip yurtdışı menşeili firmalarla çalışılarak gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında meyve sulu ve aromalı ürün grubunun birbirinden ayrıştırılması yoluna gidildiğini kaydeden yetkililer, bu amaçla aynı yıl meyve sulu ürün kategorisinde 25 cl premium şişe
ve etiket çalışmalarının başlatıldığı, 2016 yılının
ekim ayında da meyve sulu 25 cl premiumun ilk
üretim ve satışının yapıldığı bilgisini veriyorlar.
Aromalı ve meyve sulu ürünler konusunda, dünyada sektörün öncüsü konumunda olan firmaların tecrübelerinden yararlanmayı ve onlarla işbirliği içinde olmayı önemsediklerini kaydeden
yetkililer, bu süreçte konusunda uzman ulusal ve
uluslararası firmalarla ortak tat çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar.
Yetkililer, “Günümüzde 25 cl meyve sulu
ürün grubunda narlı, çilekli, kavunlu, armutlu,
mandalinalı, limon +C, yeşil elma, portakal bisküvili, limonata (100 cl pet, 75 cl cam) ve gazoz
(25 cl cam, 100 cl pet) olarak satılıyor” şeklinde
konuşuyorlar. Yetkililer, Karahisar Maden Suyu’nun ilk satışa sunulduğu cam şişenin, 2017 yılında tasarım çalışmalarının yapılıp 2018 yılının
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Karahisar’a Gelen Kardeş:
Erzincan İşletmesi
Temeli 25 Ağustos 2012’de atılan Erzincan Mineralli Su Tesisleri’nin açılışı 6 Haziran
2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Erzincan fabrikasında
açılış sonrası
incelemelerde bulunan
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, maden
suyu şişelerini de kontrol
etti.

2014 yılı Kızılay’ın maden suyu işletmeciliğinde yeni bir eşik olarak kabul edilebilir. Çünkü 1920’li yıllardan itibaren Karahisar Maden
Suyu’nun yanı sıra farklı maden suları işletmeye
gayret gösterip bunları hayata geçiremeyen Kızılay, bu yıl, ikinci bir maden suyunun üretimine
başlıyordu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın
önerisi ve yönlendirmesiyle Erzincan’da bulanan ve halk arasında “ekşi su” olarak nitelendirilen maden suyunu değerlendirmeyi 2011 yılında
gündemine alır. Gerekli fizibilite çalışmalarının
yapılmasından sonra ise Erzincan’da bir üretim
tesisi kurulmasına karar verilir ve fabrikanın te-

meli 25 Ağustos 2012 tarihinde düzenlenen bir
törenle atılır. İki yıl süren inşa ve ardından makinelerin montaj çalışmalarından sonra 6 Haziran 2014 tarihinde fabrikanın açılışı yapılır ve ilk
resmî üretim gerçekleşir.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Erzincan fabrikasının faaliyete geçmesiyle Kızılay’ın bir asırlık bir hayalinin gerçekleştirilip
ikinci bir kaynağın daha işletmesine başladıklarını hatırlatarak, “Erzincan fabrikamız da zengin
mineralli sular sınıfındadır. Bu zengin içeriği sebebiyle ‘bikarbonatlı, magnezyumlu, kalsiyumlu
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Genel Başkan
Dr. Kerem
Kınık, Erzincan
fabrikasının
faaliyete
geçmesiyle
Kızılay’ın bir asırlık
bir hayalinin
gerçekleştirildiğini
söylüyor.
doğal zengin mineralli su’ diye isimlendiriyoruz.
Çünkü Erzincan maden suyumuz hem bikarbonat, hem kalsiyum ve hem de magnezyum açısından oldukça zengindir. Nötr diyebileceğimiz
PH değeri sebebiyle de içimi yumuşak bir sudur”
bilgisini veriyor.
Erzincan maden suyunu, Türkiye’nin en optimal ve zengin değerlerine sahip özel bir kaynak
olarak niteleyen Başkan Kınık, fabrikanın bulunduğu coğrafi konumun pazarlama açısından
önemine değiniyor ve “Erzincan’ın aynı zaman-

da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine yönelik pazarlama açısından
en uygun lojistik üs olmasını sağlıyor. Ayrıca
ülkemizin doğu ve güneyinde bulunan ülkelere
ihracat açısından da önemli bir lojistik üstünlük
sağlıyor. Bu yüzden Kızılay’ın doğu bölgemizde
bir maden suyu fabrikası kurması ve işletmesini
son derece stratejik bir pazarlama hamlesidir”
tespitinde bulunuyor. Başkan Kınık, ihraç edilen
aromalı ve meyve sulu ürünlerin Erzincan fabrikasında üretildiğinin altını özellikle çiziyor.
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Kızılay’ın Erzincan
tesisleri, nitelikli
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üretimi 600 m3 olarak gerçekleşmektedir” diyor.
Genel Başkan Kınık, güncel üretim rakamları
hakkında bilgi aktarırken, “Afyon fabrikamızda
günlük maden suyu üretimi 400 bin litre; Erzincan fabrikamızda ise 200 bin litredir. Böylece
toplam günlük üretim rakamımız, 600 bin litre
olarak gerçekleşmektedir” diye konuşuyor.
Başkan Kınık, Kızılay’ın iki fabrikada maden
suyu üretimi gerçekleştirdiğini hatırlatıyor ve
bu fabrika ve arazileri hakkında “Afyonkarahisar’daki fabrikamız 197.915 metrekarelik bir arazi üzerine kuruludur. Bu arazinin 14.963 metrekarelik kısmı kapalı alanlardan meydana geliyor.
Yani kapalı alanlarda üretim tesislerimiz, yönetim binalarımız, depolarımız bulunmaktadır. Diğer taraftan Erzincan fabrikamız ise çok daha geniş bir alan üzerinde yer alıyor. Toplam arazimiz
tam 330 bin metrekaredir. Son derece büyük bu
alanın 8.756 metrekarelik kısmı ise kapalı alandır, yani tesis binalarımızdan oluşmaktadır.”

Genel Başkan Dr. Kerem
Kınık, hedeflerinin yıllık
bir milyar şişelik üretim
olduğunu aktarıyor.

Genel Başkan’dan 1 milyar şişe hedefi
1926 yılında bin adet şişe üretimiyle başlayan
yolculukta yılda bir milyar şişe üretim hedefini
koyan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
Karahisar Fabrikası’nda yeni hat kurma çalışmaları yapıldığını belirterek, “Maden suyu kaynaklarımız, üretim artışını karşılayacak potansiyeldedir. Şu an itibariyle günlük maden suyu

“Kızılay, maden suyunda bir markadır. Bu
markayı halkımızın zihninde neredeyse 100
yıldır diri tutan tek şey, güvendir. Kızılay, Türk
Halkı’nın ve yurt dışındaki Kızılay Maden Suyu
tüketicilerinin kendisine olan güvenini boşa çıkartmamış, onların sağlığına olumlu yönde etkide bulunacak maden suyunu üretip hijyenik
koşullara büyük dikkatle riayet ederek onlara
ulaştırmıştır. Maden suyunda kalitenin çıtasını
hep yukarıda tutan Kızılay, sektörle bütünleşmiş,
sektörün öncüsü olmuş ve sektörde standartları
belirleyip diğer tüm oyuncuların bu standartlara
erişmesini gereklilik olarak kabul ettirmiştir. Dolayısıyla Kızılay hiçbir zaman kendine duyulan
güveni boşa çıkartmamıştır.”

İki fabrikada 230 kişi çalışıyor
Maden suyu işletmelerinde çalışan persenoller hakkında bilgi veren Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan, 2018 yılı itibariyle Afyonkarihsar ve Erzincan işletmelerinde toplam 230
personelin çalıştığını söylüyor. Altan, personellerin fabrika ve diğer birimlere dağılımı hakkında
ise “Afyonkarahisar fabrikamızda 132 personel,
Erzincan fabrikamızda ise 45 personel çalışıyor.
İlave olarak Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğümüz, Pazarlama Müdürlüğümüz ve İhracat Müdürlüğümüzde ise 53 kişi görev yapıyor.
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Böylece toplamda fabrika ve ofis çalışanları
olarak hizmet veren personel sayımız 230 kişi
oluyor” şeklinde konuşuyor. İşletmelerde görev
alanların 215’inin erkek, 15’inin kadın olduğunu
kaydeden Altan, mezuniyet durumlarıyla ilgili
şu malumatı veriyor: “İşletmemizde çalışan personellerden 14’ü ilkokul, 11’i ortaokul, 94’ü lise,
49’u yüksek okul, 58’i üniversite ve 4’ü de yüksek
lisans mezunudur.”
Çalışanların demografik dağılımı ise Kızılay’ın geleneksel istihdam politikasının devamı
olarak bulundukları bölgeye öncelik verecek
şekilde gerçekleşiyor. Bu bağlamda Afyonkarahisar’daki işletmenin neredeyse tamamı Afyonlulardan oluşurken, aynı durum Erzincan’daki
işletme için de geçerli. Genel Müdür Altan’ın
verdiği bilgiye göre Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğünde Afyon’dan 129, Adana’dan
3, Adıyaman’dan 1, Ağrı’dan 1, Ankara’dan 2,
Antalya’dan 1, Artvin’den 1, Bayburt’tan 1, Bilecik’ten 1, Bursa’dan 2, Çankırı’dan 1, Denizli’den
1, Diyarbakır’dan 2, Düzce’den 1, Elazığ’dan 1,
Erzincan’dan 43, Eskişehir’den 3, İstanbul’dan
6, İzmir’den 2, Kars’tan 1, Kastamonu’dan 1, Kayseri’den 2, Konya’dan 3, Mersin’den 1, Nevşehir’den 1, Ordu’dan 2, Osmaniye’den 1, Rize’den
1, Sakarya’dan 1, Samsun’dan 2, Sinop’tan 1, Sivas’tan 3, Tokat’tan 1, Trabzon’dan 3, Uşak’tan 1,
Yozgat’tan 1, Zonguldak’tan 1 kişi çalışıyor.

Bir asırlık gelenek: hijyen
Mineralli Su Koordinatörlüğü yetkilileri, Kızılay’ın hem Karahisar hem de Erzincan işletmelerinde periyodik kontrol ve izlemelerin yapıldığını
belirterek, şunları söylüyorlar: “Sağlık Bakanlığının 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliği gereği yılda 4
kez kontrol izleme ve 1 kez denetim izleme analizlerine tabi tutuluyor. Bu amaçla işletmelerin
bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü sudan numuneler alarak TÜRKAK tarafından akredite hıfzıssıhha laboratuvarlarında analizler yaptırır.”
Yetkililer, maden suyu üretiminde ta Sultan
II. Abdülhamid döneminden itibaren hijyenik ve
sihhî şartlara önem veren bir geleneklerinin bulunduğuna işaret ediyorlar. Yetkililer, üretimde
hijyenik koşullar hakkında şunları söylüyorlar:
“Bu yüzden en önemli kontrolü biz kendimiz

kurum içinde yapıyoruz. İşletme içinde laboratuvarlarımız bulunuyor. Hatlar çalışıp üretim
yapıldığı sürece, son teknolojik gelişmelerden
istifade edilerek kurulan bu laboratuvarlar da
faaliyettedir. Öyle ki üretim devam ettiği sürece
her 30 dakikada bir ürünlerden numuneler alınır
ve maden suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizleri yapılır. Bir başka
ifadeyle iletkenlik, pH, CO2, nitrit, amonyum, demir, flor ile Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan bazı parametreler
yönünden analiz edilir.
Bu kontrol, sadece üretim aşamasında olmaz.
Aynı zamanda kaynaklarda haftalık periyotlarla
kuyunun dinamik seviye kontrolü, debi, iletkenlik ve pH kontrolü gerçekleştirilir. İstenmeyen
bir durum ortaya çıktığında anında müdahale
edilerek, gerekenler yapılır.
Sonuç olarak üretimimiz en modern makinelere sahip, hijyen koşullarının en üst düzeyde olduğu, toplam kalite anlayışının hüküm sürdüğü
bir ortamda gerçekleşiyor. Zaten tüm bu süreçler
de ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Halel 22:2013
ile belgelendirilmiş durumdadır.”
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Maden suyu üretimini
yakından takip eden
Genel Başkan Dr.
Kerem Kınık, sürekli
yetkililerden bilgi alıyor.

“Şişenin içinde toz bile olamaz”
Minarelli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü yetkilileri, Kocetepe 1 hattında halen devam eden
iadeli şişe üretimin devam ettiğini hatırlatarak,
iadeli şişelerin yıkanma süreciyle ilgili şu bilgiler
veriyorlar:
“Öncelikle tek kullanımlık şişenin rinser sistemi denilen çalkalama işlemine tabi tutularak dolumu yapılmaktadır. Depozitolu şişeler ise özel sıcak
yıkama yöntemleriyle yıkanmakta ve dezenfekte
edilerek doldurulmakta. Sonra bu şişeler yıkama
makinelerinde sıcak su, kimyasal yıkama ve son
durulama işleminden geçirildikten sonra doluma
gönderiliyor. Bu sürecin ayrıntısını şöyle aktarabilirim: Yıkama makinesinde 80 derecelik 4 tane
banyomuz var. İlkinde 80 derece dezenfektanlı,
ilaçlı su var. Orada şişeler belli bir süre bekletilip
ilaçla temizleniyor, yumuşatılıyor. Daha sonraki
banyoda başka bir dezenfektan ilacıyla fıskiyeyle
içine su veriliyor. Sonra bir soğuk banyomuz var,
durulama yapılıyor. En son buharla kurutma yapılıyor, sonra da üretime gönderiliyor.”
Şişelerde bir tozun bile olmasının neredeyse
sıfıra yakın ihtimal olduğunu ifade eden yetkililer, bunun da, doluma giden bir şişenin her yönden fotoğraflanıp içinde görülebilecek en küçük

tortu üzerine sistem tarafından devre dışı bırakılmasıyla mümkün olduğunu söyleyerek, konuya
ilişkin şu ayrıntıları veriyorlar:
“Şu an çok nadir, makinenin gözden kaçırma
ihtimali. Binde bir oranında bir hata payı var, o
da makine olduğu için. Ama kesinlikle bu bir tozdan başka bir şey olamaz, haşerat asla olamaz.
Neden? Çünkü bu en son sistemdeki makine
kameralı sistem, hem alttan, hem yandan, hem
üstten doluma girmeden önce boş şişenin fotoğrafını çekiyor. Her geçen şişeyi fotoğraflıyor. Bu
inspector, yani dedektif adında, şişeyi kontrol
eden bir cihazdır. Boş şişeyi doluma girmeden
önce her yönden fotoğraflıyor. İçinde 1 mm kalınlığında bir şey arıyor, onu bile görüyor. Ne olursa
olsun, böyle bir şeyi fark ettiğinde hemen şişeyi
ayırıyor. İadeli kısımda 30 bin şişe/saat kapasiteli hattımız var, oradan giderken o hatalı şişeyi
fotoğraflıyor ve hemen ayırıyor. Bunu otomatikman kendisi yapıyor ve bulduğunu direkt kırığa
ayrılıyor. Ayrıca bu makineden sonra, yani şişe
doluma girdikten sonra bir daha kontrol edilir.
Bu cihaz da yarım dolum, eksik dolum gibi haller
olmasın diye kontrol eder. Bu iki kontrolden sonra bir de geleneksel yöntemimiz olan insan gözüyle kontrol var. Bütün bu üçlü aşamadan sonra
kasalanarak, sevke hazır hale gelmektedir.”
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Dağıtım için üç ana kanal kullanılıyor
Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü yetkilileri, günümüzde yurt içinde maden suyunu
pazarlarken üç ana kanal kullandıklarını belirtiyorlar. Bu kanalları ‘bayiler, ev dışı tüketim ve
doğrudan satışlar” şeklinde sınıflayan yetkililer,
şu bilgiyi veriyorlar:
“Kızılay, artık yılda 10 milyon ya da 100 milyon şişe maden suyu pazarlamıyor. Artık yıllık
üretim ve satış rakamı olarak yıllık bir milyar
şişe hedefine doğru yürüyen bir Kızılay var. Dolayısıyla böylesine büyük bir üretimi ve talebi
zamanında karşılayabilecek, eksiksiz bir şekilde
ve tam bir memnuniyeti temin edecek halde üreticiyle buluşturmak, bizim en önemli vazifemiz.
Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için de
tek bir dağıtım ya da pazarlama kanalı kullanmıyoruz. Bu yüzden yapıyı üç temel üzerine kurduk. Bayilik sisteminde azami verimliliği elde
edecek bir yapımız var. Daimî bir kontrol sistemimiz mevcut. Yıllık satışlarımızın yüzde 73’ünü
bu kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kalan
kısmını ise ev dışı tüketim kanalı ve doğrudan
satışlar şeklinde gerçekleştiriyoruz. Reklam ve
tanıtım çalışmalarını da pazarlamanın olmazsa
olmazı ve tamamlayıcı bir parçası olarak görüyoruz. Bu amaçla da tüketici nezdinde markamızı
diri tutmak, bilinirliliğini artırmak ve marka bağlılığı oluşturmak için bütün iletişim kanallarını
kullanmaya gayret ediyoruz. Kuşkusuz bu kanal-

ların başında televizyon radyo ve sosyal medya
ve billboard gibi mecralar geliyor.”

Verimli üretim için sorunsuz ısınma
1970’li ve 80’li yıllarda idare binaları kaloriferle ısıtılırken, depolarda ısınma klasik yöntem
olan sobayla sağlanıyordu. Kaloriferlerde bir
dönem akaryakıt kullanılmış, ama daha sonra
tekrar kömüre dönülmüş. Zehra Duyur, şöyle
anlatıyor o yılları: “Kömüre dönüldükten sonra
devamlı kömür yakıldı. Hem fabrikaya sıcak su
verildi, hem de kalorifer sistemine. Bizim depo
binamız uzakta olduğu için kalorifer tesisatı zor
çekilir diye biz sobayla ısındık.”
Üretimin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü ortamı tesis ettiklerini ifade
eden Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü
yetkilileri, bunların başında gerek fabrikada, gerekse ofislerin ısınması geldiğini, ısınmanın özellikle kış mevsimi göz önünde tutulduğunda hem
Afyonkarahisar’da, hem Erzincan’da bulunan
tesisler için çok önemli olduğunu kaydediyorlar.
Yetkililer, “Şu an son sistem bir buhar kazanımız
var. Buna bağlı sistemle ısınmayı sağlıyoruz. Buhar kazanını LNG ile çalıştırıyoruz, yani doğal
gazla. O gazla hem makineye sıcak suyu sağlamış
oluyoruz, hem de sistemdeki ısıtmayı sağlıyoruz.
Bu üretim sahasının ısıtılmasında uyguladığımız
yöntem. Yönetim binası için ayrı bir yakıt sistemi
var, yine LNG ile çalışıyor” bilgisini veriyorlar.
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Karahisar Maden Suyu’nun Şehidi
İrfan Arslan, usta bir şofördü. Maden Suyu tesislerinde hem çalışma disiplini hem de
yardımseverliği ile takdir toplamıştı.

İrfan Arslan

Kızılay bir
kadirşinaslık örneği
göstererek, İrfan
Arslan’ın oğlunu
istihdam etti. Yakup
Arslan, babası gibi
kısa zamanda iş
ahlakıyla kendini
gösterdi.

Karahisar Maden Suyu işletmesinde çalışan İrfan Arslan, usta bir şofördü. Maden Suyu
tesislerinde hem çalışma disiplini hem de yardımseverliği ile takdir toplamıştı. 1979 yılından
itibaren fabrikada çalışmaya başlayan İrfan Arslan, maden suyu tesislerinin bulunduğu İhsaniye ilçesinde 1949 yılında doğmuştu. 6 çocuğuna
bakmak için gece gündüz demeden işine sarılan
Arslan, Kızılay’a ait bir işletmede çalışmaktan
dolayı çok mutluydu. Çünkü o hem ekmek parası kazanıyor, hem de böylece mazlum ve ihtiyaç
sahibi insanların yardımına koşan Kızılay’ın bu
çalışmalarına kendince bu şekilde bir katkıda
bulunuyordu. 1995 yılında önüne bir fırsat çıktı.
Kızılay’ın Kuzey Irak’ta yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, bölgeye malzeme götürecek TIR’lar

için deneyimli şoförlere ihtiyaç duyuldu. İlk akla
gelen isimlerden biri İrfan Arslan’dı… Kendisi de
bu önemli vatan görevine talipliydi. Ancak dönüş yolunda talihsiz bir trafik kazası meydana
geldi ve İrfan Arslan, 3-4 arkadaşıyla birlikte olay
yerinde hayatını kaybederek, görev şehidi oldu.
Cenazesi uçakla Ankara’ya oradan da memleketi
Afyonkarahisar’a getirilen İrfan Arslan, İhsaniye’nin Kayıhan Köyü’nde toprağa verildi. Kızılay
Karahisar işletmesi bir kadirşinaslık örneği göstererek, oğlu Yakup Arslan’ı istihdam etti. Babası
gibi kısa zamanda iş ahlakıyla kendini gösteren
Yakup Arslan, eski fabrikada Kocatepe 1 hattında kasa boşaltma biriminde usta unvanıyla çalışıyor.
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86 yaşındaki emekli Karahisar Maden Suyu
çalışanı Hasan Demir Anlatıyor
İki emekli Kızılaycı, Karahisar Maden Suyu ile yollarının nasıl kesiştiğini,
yıllar içinde nasıl değiştiğini anlatıyor.
“Sandıklar at arabalarıyla istasyona
gönderilirdi”

“Gaz yetersiz kalınca, dışarıdan da
getiriliyordu”

Hasan Demir, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Eydemir’de çiftçilikle meşgul olan
bir ailenin 7 çocuğundan biri olarak dünyaya
gelmiş. Tarlada çalışmaktan okula gitmeye vakit bulamayan Hasan Demir, kendi gayretleriyle
okuma yazmayı öğrenmiş.
Fabrikayla yolu askerliğini yapıp memleketine döndüğü 1955 senesinde kesişmiş. Hasan
Demir 1955’te girdiği Kızılay Karahisar Maden
Suyu’ndan 24 yıl çalıştıktan sonra 1979 yılında
emekli olmuş. Aldığı ilk maaş, 70 liraymış. Aldığı
gibi maaşı, babasına verirmiş: “Babama verirdim,
babamız sağdı. Maaşım, 70 liraydı, yevmiyem 2,5
liraya geliyordu, o da 70-75 lira ederdi, 5 lira keserlerdi; 25 lira avans verirlerdi, 45 lirayı da aybaşında alıp götürür babama verirdim.”

Askere gitmeden önce fabrikaya gezerken,
içtiği maden suyunun tadını unutamamış: “O zamanki su daha güzeldi, kendi gazıyla beraber doldurulurdu, yani suni gaz vermiyorlardı, o zaman
öyleydi. Şimdi suni gaz vermek mecbur oldu.”
Maden suyunun gazı yetersiz kalınca dışarıdan gaz getiriliyormuş. Demir, bu gazların Sandıklı, Dinar ve Denizli’deki firmalardan tüpler içinde
alındığı söylüyor Demir, şöyle devam ediyor:

Hasan Demir

“Onlar da doğal gazlar. Eskiden şimdiki teknoloji yoktu, büyük kazanlar, büyük tanklar yoktu. Ev tüpleri gibi, sanayi tüpleri gibi 12 kiloluk,
20 kiloluk tüplerle gelirdi. Onlar manuel olarak
hatta verilirdi. Şu an büyük tanklar olduğu için
mesela haftada bir sefer geliyor, o gaz yükleniyor;
sonra otomatik olarak steril halde hatta veriliyor.”

Hasan Demir
1955’te girdiği
Kızılay Karahisar
Maden Suyu’ndan
24 yıl çalıştıktan
sonra 1979 yılında
emekli olmuş.
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“Eskiden dolum elle yapılıyordu”

Hasan Demir,
1940’ların sonu,
50’lerin başında
fabrikada
mahkûmların
çalıştığını söylüyor.

O zamanlar, dolum el ile yapılıyormuş: “El
ile dolduruyorduk, öyle makineler yoktu. Gazı
doğaldı, kendi gazıydı. Gazı alırlar, sonra kendi
gazından verirlerdi, bunu el ile doldururlardı.
1950’li yılların başında üretimin yapıldığı
bina, günümüzde artık kullanılmayan ve müze
haline getirilmesi için çalışmalar başlatılan ilk binaymış. Hasan Demir, bu binayı gezerken oldukça duygusal anlar yaşıyor. Artık büyük bir kısmı
dökülen, içinde kimi eski makinelerin bulunduğu bina ile ilgili ise “Eski bina ufak bir yapıydı,
büyük değildi, burada görülen diğer binalar sonradan yapıldı” diyor.

Fabrikada mahkûmlar da çalışmış!
Hasan Demir, o güne kadar pek bilinmeyen
bir malumatı paylaşarak, 1940’ların sonu, 50’lerin başında fabrikada mahkûmların çalıştığını
söylüyor. Demir, “Belki de ücret vermiyorlardı,
şimdi mahkûmluğu az olduğu zaman serbest ediyor, dışarı çıkarıyorlar ya, öyle bir şey oluyordu”
diye konuşuyor.

Sandıklar istasyona at arabalarıyla
taşınıyormuş
Tesislerde dolumu yapılan şişelerin konulduğu sandıklar ise, at arabalarıyla istasyona taşınırmış. Hasan Demir, “Sandıkları at arabasıyla
götürürlerdi istasyona, oradan da istenen yere
gönderirlerdi” bilgisini veriyor. Hasan Demir’in
iş başı yaptığı 1955 yılında ise sandıklar artık at
arabalarıyla değil kamyonlarla taşınmaya başlamış: “Ben buraya girdiğimde azıcık daha gelişmiş
vaziyetteydi, o zaman fabrika bayağı iyi gidiyordu, sandıklar kamyonlarla taşınıyordu.”
İkinci nesil maden suyu çalışanı olarak kabul
edebileceğimiz Hasan Demir, ilk girdiği yıllar
maden suyu doldurma makinesinde çalışmış:
“Ben buraya girdim, maden suyu doldurma makinesinde çalışıyordum, maden suyu dolduruyorduk. Ayrıca burada yıkama makinesi vardı,
şişeler yıkanırdı. Daha doğrusu yıkama makinesinde şişeler yıkana yıkana gelirdi. Biraz beriye
geldi mi, temiz suyla durulanır, ondan sonra doluma geçerdi. Doluma geçmeden önce iki tane
muayeneci vardı. Batığı, kırığı varsa onları ayırırlardı makineye giresiye kadar. Makineye geldi
miydi, o ayarlıdır zaten, dolanıp gelesiye kadar
şişe dolardı. Buradan kapaklamaya geçer, kapaklamada da döner, oradan zincirin üstünde ambalaja gider, ambalaja kadar varır orada ambalaj
olur. Ambalaj, makineyle olurdu. Sandığı havaya
kaldırır, şişe de içine iner.”

24 şişelik tahta kasalar
Hasan Demir, sandıkların tahta olduğunu ve
belirli sayıda şişe aldığını belirterek, sonraki aşamaları şöylece anlatıyor:
“Her sandık 24 şişe alıyordu. Oradan ambara
geçerdi, paletler üzerinde yuvarlanarak giderdi. Yükletmeye varırdı. Orada 7-8 kişi, tesellüm
ederlerdi (teslim alırlardı), onlara tesellüm işçisi
denirdi. Onlar sandıkları alıp, adamın arabasına
yüklerdi, kaç boy yükleyecekse. Ondan sonra çıkar giderdi.”
Demir, yüklenen sandıkların daha çok Ankara’ya gittiğini söylüyor: “İstanbul’a da giderdi de
az giderdi. Bizim Afyon beldesine çok giderdi,
burada bayisi vardı, oğlu da Eskişehir’de bayi
açtı. İbrahim Alpata derlerdi, iyi adamdı, çok
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Hasan Demir yıllar sonra
yine Serbest Suyu’n
önünde, eski günlerini
yad ediyor.

maden suyu sevk ederdi. Sonra İzmir’e giderdi,
Aydın’a giderdi, Manisa’ya giderdi, bütün yakın
yerlere dağıtımı yapılırdı. İbrahim Alpata’nın
8-10 tane kamyonu vardı, çok mal çekip götürürdü. Her gün gelirdi. Oğlunun Eskişehir’de bayi
açtığı dönem, 1960’lar, 65’lerdi.”

“Eski binanın altı fabrikaydı, maden
suyunun çıktığı yer tabandaydı”
Hasan Demir, tesislerin bulunduğu alanı şöyle anlatıyor:
“Kapıdan girişi ve çevresi aynı bugünkü gibi
çevrilmiş vaziyette duruyor. Oraya bir bekçi kulübesi yaptılar, bekçi orada devamlı durur. Eski
merkez binanın dışındaki yönetim vs. binaları
ben girdikten sonra yapıldı. Eski binanın altı fabrikaydı, üstünde memurlar otururdu. Fabrikanın
alt tabanı su menbaı idi, maden suyunun çıktığı
yer oradaydı, tabandaydı. Ben de orada çalıştım,
makinede dururdum, devamlı makinede çalışırdım. Doldurmadan çıktığında şişe kapaklama
makinesine geliyor. Sıra sıra şişe dönerek gelir,
herkesin yeri vardır. 6 kişi muayeneci vardı. Karşılıklı üçer kişi otururdu. Şişeler gelirdi, bunları
biz hemen ikişer ikişer alıp muayene ederdik;
içinde kırık vs. var mı diye. Makineden çıkınca
şişeler doğruca muayenecilere gelirdi. Ayrıca
karşılıklı ambalajcı vardı, buradan alır eline,
daha doğrusu kapar, kaptığı gibi sandığa koyardı, şakır şakır... O zamanlar sandıklara el ile koyuyorlardı.”

“Fabrikada civardaki
köylüler çalışırdı”
Hasan Demir, çalışanlarla ilgili bilgi de aktarıyor. O’nun söylediklerine göre fabrikada çalışanlar, o yıllarda ağırlıkla civar köylerdenmiş:
“Karşıda gözüken Bozüyük Köyü vardır, oradan
gelenler vardı. Yaylabağı, Yaylaköy, Kaya, Kunduzlar gibi köylerden gelirlerdi, buranın işçileri
çalışırdı. Genel Merkez genişleyince zaman zaman yabandan da geliyordu. Yöneticiler genellikle dışarıdan geliyordu. Benim zamanımda müdür Ankara’dan tayin ediliyordu.”

“Gaz tankta biriktirilirdi”
Maden suyunun gazının tanklarda biriktirilip sonra suya verildiğini anlatan Hasan Demir,

şöyle diyor: “Suları buralardan bir naklettiler,
depoları fabrikadan aldılar. Depolardan biriken
gaz tekrar gelirdi, bu binanın yanında gazometre
vardı, koca koca tanklar vardı, onu kaldırırlardı
gelen gazla. Demir yolunun bu tarafında 5-6 tane
kuyu vardı, oradan suyu ve gazını alırdık. O gazı
da oraya karıştırır, şişelere verirdik.”

Bir ve yarım litrelik şişeler
İlk şişeler hakkında da bilgi veren 86 yaşındaki, yaşayan en eski Maden Suyu çalışanı Hasan
Demir, 1950’li yıllarda bir litrelik şişelere dolum
yaptıklarını anlatıyor:
“Bir litrelik şişelerle dolardı. Koca koca sandıklar vardı. Bu sandıkları taşıyan adamların sırtında büyük semerler vardı, sandıkları sırtlarına
vurunca acımazdı. Onunla götürür arabaya yükletirdi. O zaman arabayla gelip götürmezlerdi.
Tren vagonlarıyla giderdi. Adamlar, vagona yüklerlerdi. İzmir’e, İstanbul’a, Ankara’ya maden
suyu vagonla giderdi.”
Bir sandık ise bir litrelik şişelerden 12 tane
alıyormuş. Bir de yarımlıklar varmış:
“Bir litrelik şişeler, büyük şişelerdi. Bir de yarımlıkları vardı, onlar daha yeni kalktı, sanırım
8-10 sene oldu kalkalı.”

237

Hasan Demir,
yüklenen
sandıkların daha
çok Ankara’ya
gittiğini belirterek,
“İbrahim Alpata’nın
8-10 tane kamyonu
vardı, çok mal
çekip götürürdü”
diyor.
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Şişeler Paşabahçe’den

Fabrikanın
bahçesinde olası
bir afet karşısında
ilk etapta
ihtiyaç duyulan
malzemelerin
tutulduğu bir depo
da bulunuyordu.
Depoda ağırlıkla
çadır vardı.

O dönemler şişeler, Paşabahçe’den gelirmiş:
“Şişeler İstanbul’dan gelirdi, Paşabahçe’den.”
Hasan Demir, 30’luk adını verdiği şişelerden çok
doldurmuş. Sonra zaten 20’lik şişeye dönüş olmuş. Bir kasa 30’luk şişeden 24 tane alırmış: “24
tane koyardık bir kasaya. Kasa büyük olur, küçük olur. Küçülttüler azıcık ufak olunca.”

Sıcak su neden önemli?
Hasan Demir, bir süre da gazometrede çalışmıştı: “Ben önce doldurma makinesinde çalıştım, beni oradan gazometreye aldılar, 8-10 sene
gazometrede çalıştım. Emekliliğime 3 sene kala
beni doldurma makinesinden kazana gönderdiler, kazan yakıyordum orada 3-4 arkadaşla beraber vardiyayla... Kazanın yanması önemliydi
çünkü sıcak su çok önemliydi. Sıcak su, şişelerin
içerisinde yumuşamayan pisliklerin yumuşatılıp
çıkartılması için önemliydi. Ayrıca yıkama makinelerinde kullanılan bazı ilaçlar vardı. Makinelerin depolarına atılırdı ki şişeleri dezenfekte etsin.
Şişeler, bunlarla yıkanıp durulanıp buharda kurulanıyor, sonra da doluma gidiyordu.”

“Kızılay’ın afet depoları da buradaydı,
kara gün için çadır da diktik”
Fabrikanın arazisinde yer alan depolar, aynı
zamanda Kızılay’ın olası bir afet karşısında ilk
etapta ihtiyaç duyulan malzemeleri hazır tuttuğu
depoya da ev sahipliği yapıyordu. Deprem gibi
doğal afetlerde ise ilk ihtiyaç duyulacak malzeme çadır idi. Fabrikadaki depolarda bol miktarda
çadır, her zaman hazır tutuluyordu. Tutulmakla
kalmıyor, fabrikada çalışanlar tarafından çadır
üretimine katkı da veriliyordu. Hasan Demir gibi
birçok Maden Suyu Fabrikası çalışanı, aynı zamanda çadır da üretmişti. “Vallahi” diyor Hasan
Demir, “biz çadır da ürettik. Tarihini tam olarak
bilemiyorum ama 1965-70 aralarında idi. Biz buradan Ankara’ya gittik. Oradaki ustalar, çadırın
nasıl dikileceğini bize öğrettiler. Mesela ‘Tepesi
şöyle dikilir, eteği böyle dikilir, eklemesi böyle
kesilir’ dediler. İlk kursa gidenler olarak biz 1520 kişi vardık. Her adam çadırın bir parçasını
dikip çıkarırdı. Yaptığımız çadırları, Kızılay nereden yardım istenirse oraya gönderiyordu, afet
zamanlarında. Biz yaklaşık bir iki sene çadır
ürettik, sonra dikimi kaldırdılar buradan. Bu çadır dikimi, Hayri Arsoy zamanında oldu.”

Şişecamdan gelen
şişeler 24’lük kasalara
yerleştirilirdi.
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İLK KADIN PERSONELLERDEN OLAN
ZEHRA DUYUR ANLATIYOR
“Burada doğdum büyüdüm, okudum, evlendim, çalıştım ve emekli oldum”
Zehra Duyur

Kızılay Maden Suyu İşletmesi’ne çalışmanın
ötesinde gözlerini orada dünyaya açan bir isim
Zehra Duyur. Babasının maden suyunda şoför
olarak çalıştığını ve lojmanlarda kaldığını anlatan Duyur, “Aslen Bozüyük Köyü’ndenim ama
doğma büyüme Kızılay Maden Suyu’ndanım, buralıyım” diyor övünerek.

“Babam uzun yola çıktığı için
bizi lojmana aldılar”
Zehra Duyur’un babası Sabri Sumlupınar,
Türkiye’de bir dönemin kapandığı 1950 yılı öncesi amele olarak başladığı işe Adnan Menderes
döneminde kadrolu şoför olarak girmiş. Hasan
Demir ile aynı dönem çalışmaya başlayan Sabri
Sumlupınar’ın, ailesiyle birlikte lojmana yerleşmesi şöyle olmuş:
“Babam devamlı yollara gittiği için, annem de
köyde tek kaldığı için müdür, bu lojmana taşınmamızı söylemiş. Babam şoför olduğu için dağıtım yapmak üzere Anadolu’ya gidiyor. Gittiği zaman da 15-20 gün gelmezdi, çok iyi hatırlıyorum:
Bu 60’lık kasalar, Bedford kamyonlara yüklenirdi. Babam da o kamyonlarla Samsun’a, Yozgat’a, artık hangi ilse oraya giderdi. Yani o dönemlerde Kızılay, Afyon’da doldurduğu maden
sularını bayilerinin ayağına götürürdü. Trenle
gönderiliyordu ya da bizim kamyonlarımıza yüklenip kamyonla dağıtım yapılıyordu.”

“Babam 1976’da emekli oldu,
ben 1979’da işbaşı yaptım”
Zehra Duyur, maden suyu lojmanlarında geçen çocukluğunu ve o günlerin tesislerini çocuk
gözüyle şöyle aktarıyor:
“Babam burada çalıştığı için burada doğdum,

büyüdüm; lojmanlarda büyüdüm. Çocukluğum,
genç kızlığım lojmanlardan Afyon’a gidip gelmekle geçti. Sonra evlendim, buraya işe girdim, yine
Afyon’dan buraya gelip gitmekle geçti ömrüm.
Tesislerin içinde bademliklerin olduğu yerde,
revirin üst tarafında, 4 tane teneke baraka vardı.
Orada biz 4 aile kalıyorduk. Kışın sularımız donardı, öyle vasat bir yerde durduk.”
Zehra Duyur’un babası 1976’tan emekli olup
işten ayrıldıktan üç yıl sonra kızı fabrikada işe
başlar. Duyur’un emekli olmasından bir süre
sonra ise oğlu iş başı yapar. Böylece öncelikle
Afyonluyu istihdam etme politikası vesilesiyle
fabrikada üç nesil görev yapar.
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Zehra Duyur:
“Babam devamlı
yollara gittiği için,
annem de köyde
tek kaldığı için
müdür, bu lojmana
taşınmamızı
söylemiş.”
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Fabrikanın iki eski
çalışanı Zehra Duyur ve
Hasan Demir ilk fabrika
binasının önünde eski
günlerdeki gibi aynı
heyecanı yaşıyorlar.

lenmeyince doluma giderek tekrar tüketiciye nadiren de olsa ulaşabiliyordu. Bu durum ise olumsuz
propaganda aracı olarak kullanılabiliyordu. Özellikle Demokrat Parti iktidarı döneminde, muhalif
gazetelerde yayınlanan haberler, bunun somut
örnekleri olarak gösterilebilir. Ancak günümüzde
böylesine durumlarla karşılaşmak neredeyse imkânsız. Çünkü son derece ileri teknolojiyle temizlenip doluma gönderilen şişeler, aynı zamanda
iadesiz sistem sayesinde bir daha kullanılmıyor.

Vardiyalar arası yarış ve Kızılaycılık ruhu
Kızılay Maden Suyu İşletmesi’nde tatlı heyecanlar, yarışlar da yaşanırmış. Bu yarışlar daha
çok da vardiyalar arasında, hangi vardiya döneminde daha çok üretim olacağına dair olurmuş.
Zehra Duyur, bu yarışları şöyle anlatıyor:

İade şişeler, sayım merkezinde

“Nişanlılığım,
evliliğim burada
geçti, çocuklarımın
doğumları burada
çalışırken oldu.
Maden suyunun
daha çok
üretilmesini, daha
çok satılmasını
kendi başarımız
olarak görürdük.”

Şişede iade sisteminin işlediği dönemlerde,
firmalardan boş şişe getiren kamyonlar, her sabah düzenli olarak sevk memurlarınca sayılırdı.
Böylece sevk memurları, işçiler arasındaki adıyla sevkiyatçı hangi firmadan ne kadar şişe geldiğini, aslında gelmesi gereken şişe miktarından
ne kadar eksik ya da fazla olduğunu kayıtlara
işlerdi. Sıfır şişeler ise ihaleyle Paşabahçe ya da
Şişecam’dan alınırdı. Kasalar da benzer şekilde
ihaleyle tedarik edilir, her iki ürününün de önce
sayımla ambarlara girişi yapılırdı.

Geri gelen şişeler önce temizleniyor
İadeli şişelerin fıskiyeli sularla temizlenmesi
sırasında bazı sorunlar da yaşanmıyor değildi. Bazen bayilerin saklama koşulları sebebiyle şişelerin
içinde kalan pislikler, yıkama makinesinde temiz-

“Nişanlılığım, evliliğim burada geçti, çocuklarımın doğumları burada çalışırken oldu. Üretimde
iken çalıştığımız günler çok farklıydı. Bir bayan
olarak değil, bir erkek olarak yarışırdık. Derdik ki,
‘Birinci vardiya bizden neden fazla üretim yapacak, biz biraz daha gayret edelim, onları geçelim.’
Bir yarış halinde çalışırdık fabrika kısmındayken.
Geldiğimizde ertesi gün bakılırdı, sabah vardiyası
şunu yapmış, gece vardiyası bunu yapmış diye.
Biz onlardan üstün olalım, biz daha fazlasını yapalım, 5 araba değil de 7 araba çıkartmış olalım
diye var gücümüzle çalışırdık. Eğer zamanımız
kaldıysa erkek arkadaşlara kamyon yüklemeye
yardım ederdik. Şimdiki kızlar bunu yapmaz, biz
öyle bir zevkle çalışırdık. Maden suyunun daha
çok üretilmesini, daha çok satılmasını kendi başarımız olarak görürdük. Çalışma hayatı dediğiniz zaman öyle bir değişik bir şeydi ki herkes
çalışamıyordu, bizim için çalışmak çok büyük bir
lükstü. Çalışıyorduk en azından paramızı kazanıyorduk. Çalıştık, çok çalıştık, çalıştık, yapılması
gerekeni yaptık. Bunun hayır için de harcanıldığını bilmenin gönül rahatlığıyla çalıştık.”
Zehra Duyur, bu coşkulu çalışmayı Kızılaycılık bilinci olarak açıklıyor: “Kızılaycılık içine
işlemiş olan Kızılaycı arkadaşlarımız çoktu. Ne
diyeyim sana, göreve gittiler, görevlerde şehit
olup geldiler. Şoför olan bir arkadaşımız, Irak’ta
öldü. Adı İrfan Arslan’dı, bu vesileyle rahmetle
anıyorum. Savaş zamanında kamyonuyla göreve
gitmişti, yardım malzemesi götürmüşlerdi.”
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Serbest Maden Suyu
Ya Da 7 Ocak Çeşmesi
İlk fabrikanın inşaası sırasında 1932’de yapılan ‘Serbest Maden Suyu’ çeşmesinden
dışarıdan gelenler ücretsiz yararlanabiliyordu. Çeşmeye 7 Ocak Çeşmesi de deniliyor.

Karahisar Maden Suyu tesisleri içinde eski
fabrikanın 50 metre kadar yakınında çam ağaçları altında bir çeşme bulunuyor. Uzaktan bakıldığında bir yatırı andıran dikdörtgen biçimindeki
yapının giriş kısmında iki, orta kısmında iki, üst
kısmında ise yekpare beton alan ile bütünleşmiş
şekilde iki adet küçük kulecik bulunuyor. Alt
kısımdaki iki kulecik arasında ise yaklaşık 60
santimetre yüksekliğinde iki kanatlı demir kapı
bulunuyor. Buradan girilerek, yeni fabrika istikametinden merdivenlerle aşağıya çeşme kurnasının olduğu yere iniliyor. Çeşmenin fabrika tarafında ise üzerinde “Serbest Maden Suyu” yazan
küçük bir mermer taş yer alıyor. Çeşmenin baş
tarafına ise sonradan dikildiği belli olan bir çam
ağacı dikilmiş.
Hasan Demir’in anlattıklarına göre onun işe
girdiği 1955 tarihinden önce kurulmuş bu çeşme. “Büyük ihtimalle” diyor Demir, “ilk fabrika
kurulduğu zamanlar yapılmış, buraya su vermişler. Benim aklım erdi ereli bu çeşme vardı, gelen misafirlere su doldurtuyorlardı. Onlar da cilt
hastalıklarına iyi geliyor diye ellerini yüzlerini
yıkarlardı. Faydası oluyor diyerek, her gelen muhakkak elini yüzünü yıkar, su doldurup giderdi.”

Bu çeşmeden dileyen herkes yararlanabiliyormuş. Ziyaretçiler önce girişe gelip ziyaretçi

Serbest Maden Suyu
çeşmesi eski ve yeni
görüntüleri

kartı alırmış, ondan sonra da bahçede bulunan
çeşmeye gelebilirmiş. Gelen ziyaretçilerin tereddütsüz ve ücret teklif etmeden yararlanabileceklerini gösterebilmek için, çeşmenin bulunduğu
yapının üst tarafında “Serbest Maden Suyu” yazısı asılmış.
Hasan Demir, tesislere gelen giden misafirlerin buradan maden suyu içtiğini belirterek, çeşmeye 7 Ocak Çeşmesi denildiğini kaydediyor. Demir, “Bu çeşmeden akan su, şişelere doldurulan
maden suyu ile aynı su, aynı kaynaktan geliyor.
O maden suyundan vermişler buraya, çeşmeye
bağlamışlar. Gelen gideni fabrikaya sokmazlar,
aşağıya indirmezlerdi. Çalışanlardan başkası fabrika içine maden suyu içmek ya da almak için
inemezlerdi. Gelen gidenler, misafirler buradan
içerlerdi” bilgisini veriyor. “Hatta” diyor Hasan
Demir, “buradan beraberlerinde getirdikleri kapları, şişeleri doldururlardı. Hatırladığım kadarıyla
yeni fabrikadan bile doldurur giderlerdi. Sonradan yasak ettiler. Ama burası halka serbestti.”
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Bir Şifa Kaynağı Olarak
Karahisar Maden Suyu
Bölgeye Şifalı Frigya (Frigya Salutanis) adı verilmesi, Gazlıgöl’ün de bulunduğu alana
Aqua Germ denilmesi, güçlü bir şifalı kültür geleneğinin de oluştuğunu gösteriyordu.

Hippokrates de (MÖ
460-375) sıcak su
kaynaklarının sağlık
amaçlı ve tedavi
edici özelliklerinden
bahsediyor.

Su hayattır, hayatın kaynağıdır. Öyle ki ilk
çağlardan bu yana suların bir kutsallık taşıdığı,
insanlara sağlık ve huzur getirdiği düşünülürdü.
Bu bağlamda termal sular olarak nitelendirilen
maden suları, özellikle muhafaza edilerek, çeşitli
şenlik ve törenlerin yapıldığı mekânlara dönüştürülmüştü. Yazılı eserler gözden geçirildiğinde şifalı sularla ilgili ilk yazıya ünlü tarihçi Herodot’ta
rastlanır. Herodot, eserinde kaplıca tedavilerini
anlatarak, çeşitli rahatsızlıklara sahip kişilerin tedavi olmak için neler yapması gerektiğini tıpkı bir
doktor gibi ayrıntılı bir şekilde tarif ederek, yılın
belirli dönemlerinde 21 günlük kaplıca terapisi
yapılmasını öneriyordu. Aynı şekilde Hippokrates de (MÖ 460-375) sıcak su kaynaklarının sağlık
amaçlı ve tedavi edici özelliklerinden bahsediyordu. Bu meşhur isimlerin yanı sıra birçok başka kişi

de şifalı suları dikkat alanı içine dâhil etmişti.399
Günümüzde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi sınırları içinde kalan Gazlıgöl de böylesi bir
şifa yurduydu. Hem hamamlara hayat veren sıcak suları, hem de yeryüzüne daha soğuk olarak
çıkan maden sularıyla insanlara şifa sunuyordu.
Frigyalılar döneminde buradaki kaplıcalar sebebiyle bölgeye Şifalı Frigya (Frigya Salutanis)
adı verilmesi, Gazlıgöl’ün de bulunduğu alana
Aqua Germ denilmesi, güçlü bir şifalı kültür geleneğinin de oluştuğunu gösteriyordu. Bu gelenek, özellikle askerler için bulunmaz bir nimetti.
Çünkü askerler buraya savaştan önce güçlenmek
için gelip kalırlardı. Direr Özsayın’ın altını çizdiği gibi Roma lejyonları savaş öncesi güçlenmek
için şifalı sulara gelir, savaş sonrası da buralarda
yaralarını tedavi ederlerdi.

“1900 yılında II.
Abdülhamid’e
Belçikalı bir hekimin
Afyonkarahisar Maden
Suyu’nu tavsiye etmesi
üzerine padişahın
emriyle su tahlil edilmiş
ve tapusu Sultan
Hamid’de kalmak
üzere imtiyazı Şişli
Çocuk Hastahanesi’ne
verilmiştir.”398
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“Mide ağrılarını geçirir”
Karahisar Maden Suyu’nun şifa verici özelliğini, bölgeyle ilgili birçok araştırma yapan Dr.
İrfan Ünver Nasrattınoğlu, şöyle aktarıyor:
“Karahisar Maden Suyu’nun karaciğer ve safra kesesi hastalıkları ile gut hastalığında da kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca diyabette de fayda
sağlanmaktadır.

Böbrek taşları ve kumların dışarıya atılması
konusunda da Karahisar Maden Suyu’ndan yararlanmak mümkündür. Belirli bir kür dâhilinde
bu suyu almak suretiyle kesin sonuç elde edenlerin sayısı çoktur.”400

“Heyecanla gelen şeker hastalığını
tedavi eder”

Maden Suyu’nun özellikle mide rahatsızlıklarında kullanılması, sadece halk tebabetinde değil, modern tıpta da önerilmektedir. Aç karnına
az miktarda içilen Karahisar Maden Suyu mide
mukozasını yumuşatır, mide ifrazını (salgısını),
kloridrik asit ve pepsini arttırır. Midenin adalesini de tenbih ederek (faaliyetini arttırarak, açarak) çabuk ve kolay boşalmasını sağlar. Sodyum
bikarbonat mideye gidince kloridrik asit karşısında ayrılarak karbondioksit husule gelir. Karbondioksit mide mukozası üzerinde anstezik ve
analjezik (ağrı kesici) tesir yapar. Yani mide ağrıları geçer. Fakat bu ağrı kesici tesirin tam olarak
temin edilebilmesi için Maden Suyu’nun soğuk
olmaması, biraz ılık veya sıcak olması lazımdır.
Maden Suyu içilince midedeki fermentasyon durur, mide gerilerek içindeki gazlar geyirme suretiyle dışarı çıkar.

Kızılay Maden Suyu’nun çeşitli hastalıkların
tedavisi için ilaç gibi kullanıldığı biliniyordu.
Bu hastalıklar ilanlarda vurgulandığı gibi mide,
karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarıydı. Dr. Rusçuklu Hakkı, Karahisar Maden Suyu’nun heyecanla gelen şeker hastalığının tedavisinin de
ilacı olduğunu söylüyordu. Çünkü ona göre bu
hastalık, heyecanın karaciğer üzerindeki tesiriyle meydana geliyordu. Safra kana karışıyor,
böylece idrarda şeker görünüyordu. O’na göre
“heyecanla gelen şeker hastalığı ciddî bir arıza
sayılır. Başlarken idrarda birkaç gram şeker bulunur. Ufak tefek arızalar düzelir. Sinir gevşekliği varsa hastalık yerleşir, geçmez. Yerini buldu
mu, bir kere birbiri ardınca gelen heyecanların
sadmelerinden müteessir olur (darbelerinden etkilenir). (…) Birçok şekerlilerde hastalığın sebebi,
çok kere heyecan, keder ve ıstıraptır; kimin kocası tımarhaneye girmiş, kimi çocuğunu, servetini
kaybetmiştir. (…)”

Şayet maden suyu fazla miktarda alınırsa,
midenin asiditesini giderir, organik asitler varsa bunları tuz haline getirir. Mide ifrazını ve
çalışmasını durdurur. Fazla ağrılı ve kusmalı durumlarda maden suyunun sıcak içilmesi tavsiye
edilir. Bu takdirde Gazlıgöl kaynağından çıkan
sıcak su veya bir miktar ısıtılmış Karahisar Maden Suyu içilebilir.

Dr. Rusçuklu Hakkı’ya göre işte bu hastalığa
müptela olanlar, ancak Karahisar Maden Suyu
ile şifa bulurlar. Dr. Hakkı, bu tavsiyesini şöyle anlatıyordu: “İlaca gelince, Karahisar Maden
Suyu en iyisidir. Üç öğün yemekten önce yarımşar bardak içmeli. Maden suyu kaynaklarında su
sefahetine dalmamalı. Dozu kaçırılırsa maden
sularının aktif tesirleri korkunç oluyor…”401
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“Fena beslenmeye karşı şifalı bir su”

“Midesinde bu türlü
bir ağrı ve ekşilik
duyanlar için
Karahisar Maden
Suyu en mükemmel
bir sofra suyu olur.
Yemek esnasında
veya yemekten
sonra içilen
bu su midenin
rahatlamasını
sağlar.”

soğuk olmamalıdır.

Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar, Afyonkarahisar Maden Suyu’nun sağlık üzerindeki etkilerini
inceleyerek, “Afyonkarihasar Maden Suyu’nun
mide rahatsızlıkları için her yönden tavsiyeye
şayan olduğu gibi karaciğer ve safra yolları ile
fena beslenmeden ileri gelen bozukluklara da
büyük fayda sağlayan şifalı bir su olduğunu” belirtiyordu. “Soğuk veya sıcak, yerine göre içilerek
veya banyo alınarak kullanılan şifalı suların yerini tutacak bir yapma vasıta (ilaç) bugüne kadar
ne icad edildi ve ne de ileride bulunmak imkânı
olacaktır” tespitinde bulunan Çağlar, bu nedenle
Karahisar Maden Suyu’nun yerini tutacak yapay
ilaçların da tozunun daha yüksek olacağına dikkat çekiyordu. Çağlar, maden suyunun iyi geldiği
hastalıkları ise şöyle anlatıyordu:
“Karahisar ve benzeri sular bütün dünyaca
mide hastalıklarının tedavisine yarayan şifalı
sular olarak tanınmışlardır. Bazı insanların yemeklerden sonra midelerinde ağrılar başlar veya
ekşilik hissedilir. Midesinde bu türlü bir ağrı ve
ekşilik duyanlar için Karahisar Maden Suyu en
mükemmel bir sofra suyu olur. Yemek esnasında
veya yemekten sonra içilen bu su midenin rahatlamasını sağlar. Ağrıların ve ekşiliğin sebepleri
üzerinde durmaksızın, ki bunlar içten ve dıştan
gelen sebeplerle hissî bozukluklardan da ileri
gelebilir, Karahisar Maden Suyu midedeki asitliliği gidererek ekşiliği ortadan kaldırdığı gibi bu
su içildiği zaman sudaki asit karbonik ile mide
mükozası üzerine yaptığı analjizik tesirle ağrıyı
da durdurur. Yalnız bunu sağlamak için içilen su

İçilen sudaki karbonik asit gazının bir diğer
faydası da midedeki fermantasyonu durdurarak
ve mideyi şişirerek germek suretiyle midede evvelce husule gelmiş olan nahoş gazları geyirme
şeklinde sürükleyerek dışarı çıkarmasıdır. Bu
şekilde yemeklerden sonra mide şişkinliği ile birlikte duyulan rahasızlıklar kaybolur.
Bütün hekimler Karahisar Maden Suyu’nun
hazmı kolaylaştırdığı ve hazım süresini kısalttığı fikrinde birleşirler. Bu türlü suların karaciğer
ve safra yolları üzerindeki tesiri de pek mühimdir. İçilen su karaciğerdeki kan dolaşımına tesir
eder. Bir süre sonra kandaki kolesterol miktarını
düşürür. Ayrıca safra ifraz ettirici bir etki yaptığı
gibi bu gibi suların safra döktürücü rolleri de vardır. Nitekim bu suyu içenlerin idrarı çoğalır, yani
suyun bir de söktürücü hassası vardır.
(…) Bu su içildiği zaman terkibinde bulunan
27 miligram oranındaki bromür iyonu dolayısıyla, menşei ne olursa olsun sinirleri teskin eder
ve insana bu yönden rahatlık sağlar. Sabahları
aç karnına içilen serin bir şişe Karahisar Maden
Suyu nasıl insana günlük hayatın başlayacağı
anda bir nevi sükûnet içinde dinamizm sağlarsa,
geceleri yatağa girmezden önce içilecek bir şişe
maden suyu bu defa, aksine günün yorgunluklarını bir kenara iterek size pembe rüyalar arasında güzel bir uyku ve ertesi sabah neşe dolu bir
uyanış teminine yarayabilir.”402
Çağlar yazısını, bu yazıyı yazdıktan tam 50
yıl sonra, Kızılay Karahisar Maden Suyu yöne-
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timi tarafından hayata geçirilen temennilerle
bitiriyordu: “Gönül ister ki bol verimi ve yüksek
şifa kudreti ile Karahisar Maden Suyu yurt çapında olduğu ölçüde, bütün dünya halkına fayda sağlayacak bir duruma getirilebilsin. Bu şifalı
su hiç değilse bu türlü sulardan cidden yoksun
olan komşu memleketlere ihraç edilebilse, bu
Kızılay’ın ödevlerinin tek gayesi olan insanlığa
hizmeti yanında yurdumuza önemli bir de döviz
kaynağı olabilir. Bu hizmeti Türkiye Kızılay Derneği yöneticilerinden rica ederiz.”403

Hasan Demir: “Gençliğimden beri maden suyu
içiyorum, hiçbir şikâyetim yok”
Karahisar işletmesinde 25 yıl çalıştıktan sonra
emekli olan Hasan Demir, sadece Kızılay Maden
Suyu çalışanı değil, tutkulu bir maden suyu içicisi de: “Ben gençliğimden beri devamlı maden
suyu içiyorum. 86 yaşındayım, hiç mide rahatsızlığı geçirmedim, burada devamlı maden suyu içtiğimiz için bir şey olmuyordu. Vücudumdan bir
şikâyetim yok, çok şükür iyiyim yani, yalnız bu
sene azıcık dizlerim ağrımaya başladı.”
İhsaniye’nin yerlisi Hasan Demir, maden suyunun çok şifalı olduğunu anlattıktan sonra kendince
bir slogan bile üretiyor: “Ben bu sudan hasta oldum
diyeni görmedim. Herkes söyler bunu, mideme iyi
geliyor diyor adam. Demek ki yarıyor adama, midesini iyi ediyor, hasta oldum diyen olmadı.”

“Maden suyu eczahanelerde satılırdı”
Karahisar Maden Suyu’nun emektar şoförü
Sabri Sumlupınar, en çok dağıtımı eczanelere
yapıyormuş. Kızı Zehra Duyur, maden suyunun
şifa kaynağı olmasını ve nasıl bağımlı olduğunu
şöylece özetliyor:
“Babam maden suyunu ilaç niyetine eczanelerde satıldığını anlatıyordu. ‘Eczanelere de dağıtıp geliyoruz bu suyu’ derdi. Bu su mide hazımsızlığına, şişkinliğe iyi geliyordu. Halk arasında
öyle söyleniyordu. Çok değerli bir suydu, herkes
içemezdi, çünkü bulamazdı. Ben doğdum doğalı
maden suyu içerim. Umre’de bile Kızılay Maden
Suyu buldurdum eşime, Kızılay Maden Suyu içtim. Çünkü bu tadı seviyorum, bir de normal su
içemiyoruz, çocukluğumuzdan beri alışmışız maden suyuna. Bana başka bir maden suyu iç deyin,
içemem, öylesine bir bağımlılık olmuş.”

Tiryakileri en küçük bir değişikliği bile
anında fark ediyor
Yılların Kızılay Maden Suyu içenleri, en ufak
bir değişikliği andında fark ediyorlar. Bunlardan
biri olan Zehra Duyur, başından geçen bir olayı
şöyle aktarıyor:
“Kızım öğretmen olarak Urfa Viranşehir’e
atandı, biz de oraya gittik. Eşim Kızılay Maden
Suyu buldum diyerek, maden suyu aldı geldi. İçtim maden suyunu, içer içmez, “Bu, nasıl maden
suyu? Bunun gazı muhakkak başka bir yerden,
Kızılay’ın değil bu su, dedim. ‘Sabah olsun fabrikaya telefon açacağım, gazı nereden alıyorsunuz, kalitesini bozmuşsunuz diyeceğim’ dedim.
Çünkü gazla da ilgilendiğim için, tadının farklılığını biliyorum. Örneğin Sandıklı ya da Dinar’dan
değil de başka bir yerden, Denizli’den aldığınız
gazı bile fark ederdik biz. Sonra şişenin üstünü
okudum, Erzincan yazıyor. Tamam dedim, sebep
belli.”

“Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde”
1970’lere gelindiğinde maden suyunun tanıtımında şifa verici özelliği önemli bir tanıtım
bileşeni olarak kullanılıyordu. Fransa’nın Vichy
Menba Suyu ile kıyaslanıp ona karşılık gösteren
Kızılay Maden Suyu’nun faydaları 4 noktada toplanmıştı:404
1- Fazla miktarda karbonik asit ihtiva ettiğinden kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde
yararlıydı.
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2- Saf kalevî (alkali) evsafından dolayı gut,
şişmanlık gibi metabolizm bozukluklarından
ileri gelen mide ülseri, bağırsak, karaciğer, safra
kesesi, idrar yolları hastalıklarının tedavisinde
faydalıydı.
3- Böbrek ve idrar yollarında teşekkül eden
taşların düşürülmesinde kullanılıyordu.
4- Hazım cihazı ve idrar yolları hastalıklarının tedavisinde de yararlı olduğu görülmüştü.

“Karaciğer ve safra yolları
hastalıklarında büyük fayda sağlar”

Karahisar Maden
Suyu, 1932 yılında
Uluslararası Değerli
Sular Yarışması’nda
altın madalya ödülü
almıştır.

Afyon Valiliği 1973 yılında hazırladığı yıllıkta
Kızılay Maden Suyu’nun teknik özelliklerini şu
şekilde ifade ediyordu:
“Şifalı suyun çok sayıda kaynağı vardır. Çok
güzel ve tekniğine uygun bir kaptajı bulunmaktadır. Yurdumuzun en önemli maden suyu kaynağı
olduğu gibi dünya çapında da bir üne kavuşmuş-

tur. (1932 yılında Uluslararası Değerli Sular Yarışması’nda altın madalya ödülü almıştır.) Kaynakların bileşimleri ve teknik nitelikleri hemen
hemen aynıdır. Kaynakların temperatürleri 18
santigrat derece, radyoaktiviteleri 10 Eman, PH
değerleri ise 6,6’dır.”405
1973 yılında Afyon Valiliği, bu maden suyundan içmek suretiyle şifa bulunacak hastalıklar
şöyle sıralıyordu:
“Asıl mide rahatsızlıkları için tavsiyeye değer.
Karaciğer ve safra yolları hastalıkları ile nütrisyon bozukluklarında da büyük fayda sağlar. Bağırsak ve böbrek rahatsızlıkları için de tavsiye
edilmektedir.”406
Ünü Türkiye sınırlarını aşan Karahisar Maden Suyu, en iyi kalitede şifalı içme sularından
biri kabul ediliyor. Gazlıgöl kaplıcasına bir kilometre uzaklıkta bulunan maden suyu işletmesi,
en modern tesislerle hizmet veriyor.407
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AYGEN’İN KALEMİNDEN ŞİFA KAYNAĞI
KARAHİSAR MADEN SUYU
Afyon’da açtığı muayenehane ile Afyon halkına şifa dağıtan Aygen, Afyon’un şifalı sularına
uzak kalmamış, bu suları yakından inceleyip hangi hastalıklara iyi geldiğini belirleyip
haklarında yazılar yayınlamıştı.
Afyonkarahisar’ın şifalı suları için önemli bir
yazar olan Mehmet Sadettin Aygen, 1922 yılında Çanakkale Ezine doğmuş, 1946’da İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş,
1948 yılından itibaren de Afyon’da yaşamaya
başlamıştır. Afyon’da açtığı muayenehane ile
Afyon halkına şifa dağıtan Aygen, Afyon’un şifalı sularına uzak kalmamış, bu suları yakından
inceleyip hangi hastalıklara iyi geldiğini belirleyip haklarında yazılar yayınlamıştı. Aygen, Karahisar Maden Suyu kaynaklarının en büyüğü
olan A kuyusundan ve diğer 5 kuyudan örnekler
alıp inceletmişti. Buna göre örneklerde litredeki
toplam mineralizasyon 3.5 gram civarındaydı.
Alkalik bikarbonatlı ve bol gazlı olan bu maden
suları, içme kürleri şeklinde özellikle karaciğer,
safra kesesi, mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde değerlendirilebilirdi. Çünkü bu suların
mide boşalımını hızlandırması, sindirimi kolaylaştırması, karaciğer hücrelerini uyarması, safra
bileşimini değiştirmesi ve akımını kolaylaştırması, safra kesesi içinde biriken safrayı boşaltması
gibi etkileri vardı. Bunu sağlayan da mineralizasyonun fazla olmasıydı. Aygen, bazı sarılıklardan sonra karaciğer safra yollarında meydana
gelen iltihapların akut safhası geçtikten sonraki
devrede, safra durgunluklarının giderilmesinde
de kronik kolesistitlerde ve kolesistektomilerde
olumlu bir etkisinin görüleceğinin altını çiziyordu. Ayrıca diabet, gut ve şişmanlık gibi beslenme bozukluklarına bağlı olan sendromların bazı
devrelerinde, özellikle satellit hepatit belirtilerinin giderilmesinde, kan ph’sının hafif alkaliye
kayması istendiğinde, insülinin etkisini artırıcı
ve pankreasın beta hücrelerini uyarıcı olarak
kullanılabiliyordu.408

Üstünlüğü: Bikarbonatlardan zengin,
kükürt kokusu yok
Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu’nu diğerlerine karşı üstün yapan özelliklerden bazıları hafif ekşimsi tadı, fazla karbondioksit gazı ihtiva eden bikarbonatlardan zengin olması, kükürt
kokusu olmamasıydı. İşte bu özellikler maden
suyunun içimini kolaylaştırıp lezzetli bir sofra
suyu haline getiriyordu. Uzmanlar, bu kadar yumuşak bir suyun bu kadar karbonat içermesini
hayretle karşılıyordu ki, suyun değerinin yüksekliğini ifade eden bu özellik de maden suyuna
bahşedilen ve onu diğerlerine faik (üstün) kılan
bir durumdu.
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Dr. Aygen, Kızılay Maden Suyu üzerine yaptığı araştırmadan sonra, bu üstün özelliklerin tedavi ediciliğe nasıl yansıdığını şöylece aktarıyordu:
“Esasların hemen hepsinin karbondioksit ile
birleşmiş olması, diğer asitlerin azlığı ve karbonatların fazlalığı şifalı kıymetini artırmaktadır.
Kireçsiz ve alçısız olduğundan mide ve bağırsakları tahriş etmez. Kükürt bulunmadığından gerek
kaynağında gerekse şişelerde sevkinde tiksindirici bir tat ve koku husule gelmez. Afyonkarahisar
Maden Suyu mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve böbrek hastalıklarında içme suretiyle tedavi
edici tesir gösterir. Genel olarak sofra suyu olarak
kullanılırsa insan farkında bile olmadan birçok
hastalıklarının iyileşmesini de temin eder.”409

Aygen: “Ağrı kesici
tesirin tam olarak
temin edilebilmesi
için maden suyunun
soğuk olmaması,
biraz ılık veya sıcak
olması lazımdır.
En iyisi vücut
hararetidir. Eğer
maden suyu mide
ağrısını kesmek
gayesiyle içiliyorsa
bu hususa çok
dikkat edilmesi
lazımdır.”

Beş hastalıkta tedavi edici
Dr. Aygen, Karahisar Maden Suyu’nun beş
hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini, bu
hastalıklardan mustarip olanların şifa bulacağını
belirterek, bu hastalıkları “mide hastalıkları, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, şişmanlık, gut
ve diyabet” şeklinde sıralıyor.410 Aygen, bu hastalıklara yakalanmış kişilerin Karahisar Maden
Suyu’nu nasıl kullanacaklarını anlatıyor.

Mide hastalıklarında kullanımı
Ona göre mide hastalıklarında Afyonkarahisar
Maden Suyu’nun kullanımı şu şekilde olacaktı:
“Aç karnına az miktarda içilen Karahisar

Maden Suyu mide mukazasını yumuşatır, mide
ifrazını, kolridrik asit ve pepsini arttırır. Midenin adelesine de tembih ederek çabuk ve kolay
boşalmasını sağlar. Sodyum bikarbonat mideye
gidince kloridrik asit karşısında ayrılarak karbondioksit husule gelir. Karbondioksit mide mukozası üzerinde anestezik ve analjezik (ağrıkesici) tesir yapar. Yani mide ağrıları geçer. Fakat bu
ağrı kesici tesirin tam olarak temin edilebilmesi
için maden suyunun soğuk olmaması, biraz ılık
veya sıcak olması lazımdır. En iyisi vücut hararetidir. Eğer maden suyu mide ağrısını kesmek
gayesiyle içiliyorsa bu hususa çok dikkat edilmesi lazımdır. Maden suyu içilince midedeki fermentasyon durur, mide gerilerek içindeki gazlar
geyirme suretiyle dışarı çıkar. (…)”
Aygen, maden suyunun mide hastalıklarında
kullanımını anlatırken, özellikle hiperstenik mideler, hipostenik mideler, mide ülserli vakalar ve
yapışıklıklardan ileri gelen dispepsilerde kullanımına değinir.

Karaciğer ve safra yolları
hastalıklarından kullanımı
Diğer taraftan karaciğer ve safra yolları hastalıklarında Karahisar Maden Suyu’nun kullanımını tafsilatıyla izah eden Dr. Aygen, sodyum
bikarbonatlı suların karaciğer ve safra yolları
hastalıklarına iyi geldiğine dikkat çekerek, şunları söyler:
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“Bu suların içilmesiyle karaciğer ve Vena
Portanın kan dolaşımında büyük değişiklikler
olur. Vena Portadaki tansiyon azalıp çoğalarak
karaciğerdeki kan dolaşımı normal hale getirilir.
Sodyum bikarbonatlı suların safra ifraz ettirici
ve safra döktürücü tesiriyle kandaki bilirübin
miktarı normale döner ve hastalardaki sübikterik nek kaybolur. Kandaki kolesterol miktarının
da azaldığı görülür. Sodyum bikarbonatlı suların safra ifraz ettirici ve safra döktürücü tesirleri çoktur. Bu suretle hasta olan safra yollarının
boşalması ve temizlenmesi sağlandığı gibi safra
ile beraber vücutta anormal olarak birikmiş tuzların, boyaların ve diğer safra tuzlarının da itrahı(vücuttan atılımı) artar. (…) Ayrıca safranın
alkalenleşmesiyle safra taşı teşekkülü de önlenir.
Ayrıca safradaki lökosit miktarı azalır. Sodyum
bikarbonatlı suların safra döktürücü rolleri de
çok mühimdir. (…)”

Şişmanlıkta kullanımı

sodyum bikarbonatlı madensuyu içmeleri de çok
faydalıdır. Sodyum bikarbonatlı sular idrarı çoğaltır ve asiditesini azaltır. Soğuk ve karbondioksitçe zengin maden suları daha iyi diüretiktirler.”

Diyabetlilere faydası
Karahisar Maden Suyu’nun sodyum bikarbonatlı yapısıyla diyabetli hastalara da çok faydalı
olduğunun altını çizen Aygen, bu konudaki görüşlerini şu şekilde dile getirir:
“Asit baz muvazenesini (dengesini) düzenleyerek, oksido-redüksiyonu ve fermanların faaliyetini arttırarak vücutta diyabeti hafifletecek fizikoşimik vasatı hazırlarlar. Glikojenik bozukluk
sodyum bikarbonatlı sularda yapılan 15 günlük
bir içme kürü neticesinde normale döner. Fakat
diyabet tedavisinde rejim, insülin ve anti diyabetik ilaçlarla beraber içme kürü yapılırsa çok faydalıdır. Yoksa tek başına içme kürleri ile diyabet
iyileşmez.”411

Şişmanlarda maden suyunun faydalı olduğunu kaydeden Aygen, bu kişilerin çoğunun midelerinden şikâyetçi olduklarına, çok yiyip az hareket
ettiklerine işaret ederek, “Adale, mafsal ağrılarından, nevraljilerden şikayetçi ekseriya tansiyonu
yüksek, karaciğerleri büyük, idrarları kumlu ve
hemoroidlidirler. Bu gibi hastalar içme kürlerinden çok faydalanırlar” tespitinde bulunur.
Gutlu hastalarda da maden suyu içiminin
özellikle hastalık yeni ve kriz aralıklı ise çok iyi
netice verdiğini anlatan Aygen, “Yalnız ihtiyatlı
içilmeli, azar azar içilerek krizlerin uyanması önlenmelidir” demektedir.

Böbrek taşı ve kumlara tesiri
Aygen, böbrek taşları ve kumlarında maden
suyunun tesirlerini ise şöylece özetler:
“Böbreklerinde küçük kum ve taş bulunan
hastalar sodyum bikarbonatlı sulardan çok fayda
görürler. En çok faydalananlar ürat taşlılardır.
Oksalat ve fosfatlar faydalanamazlar. Bu son iki
nevi hastaları daha ziyade diüretik içmelere göndermelidir. Küçük ürat taşları derhal düşmeye
başlar, birkaç mevsimlik kürden sonra hastaların şikâyetleri kalmaz. Böbreği kumlu ve küçük
taşlı hastaları diüretik içmelere göndermek daha
doğrusu taşların teşekkülüne mani olmak için
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Maden Suyu

“Şifa bulmayan az, ekşi suyundan”

Görünmez bir derin kuyu
Bilinmez nerden gelir suyu
Herkes ondan bulur şifayı
Dertlere şifadır Afyon Maden Suyu

Tarihten evvelki Hitit çağından
Beri tanır seni bütün insanlık.
Şifa bulmayan az, ekşi suyundan,
Doğuşun bilinmez, yaşın karanlık.

Alt tarafından demiryolu geçer
Şifa için herkes suyundan içer
Dertliyi dertsizi orada seçer
Dertlere şifadır Afyon Maden Suyu

Cennetten mi çıktın, zemzem mi suyun?
Sana ‘maden suyu’ denmiş nedense!
Ne kanalın mevcut, ne de bir kuyun,
Günah mı olur ki, cennetten dense.

İçilir maden suyu, kanılmaz
Ne kadar içsen mideyi yormaz
İçersin, içersin kasıkta durmaz
Dertlere şifadır Afyon Maden Suyu

Demiri yontarsın, taşı eritir,
Hasta gönüllere, şifa saçarsın.
“İştiham yok, bana bir soda getir”
Böbrek ‘yaramızı’ bezsiz sararsın.

Binalar yapılmış, içerisi odalı
Hem süslüdür, hem de modalı
Suyu hem meyhoş, hem sodalı
Dertlere şifadır Afyon Maden Suyu

Hitler’in sofrası, Midas’ın tası
Köpüklü suyundan şifa bulurlar.
Lokmanın kimyası, sağlık anası,
Yok olur insanda en habis urlar.

Ahmet Özbakar / Halk Şairi

Çağlar gelip geçti, fakat sen varsın.
Gazoz olmak için, limon ararsın.
Kaç dertli dudağa, panzehir oldun.
Ne usandın, ne de bıktın yoruldun.
Muzaffer Görktan Behçetoğlu (1937)
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Reklamlarda Karahisar Maden Suyu
1903 senesi yıllığının ilk sayfasında yer alan reklam oldukça sadeydi ve sayfanın
ortasında çaprazlamasına olarak geçen geniş bir bandı vardı.
“Bilcümle eczâhanelerde satılır”
1 Eylül 1903 tarihinde Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi’nin İstatistik Mecmuâ-i Tıbbiyesi
adlı yayının kapağından sonraki ilk sayfasında
Karahisar Maden Suyu’nun reklamı yayınlandı.
Etfal Hastanesinin bu yıllığı her sene Sultan II.
Abdülhamid’in tahta oturduğu gün yayınlanırdı,
bu seneki yıllık da dördüncü yılın gelişmelerini
içeriyordu. 1903 senesi yıllığının ilk sayfasında
yer alan reklam oldukça sadeydi ve sayfanın ortasında çaprazlamasına olarak geçen geniş bir
bandın içinde birinci satırı küçük puntolu, ikinci
satırı ise çok daha büyük puntolu olmak üzere,
“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi’nin / Karahasisar-ı Sahib Maden Suyu” yazıyordu.

İlan sayfasında, maden suyu ile ilgili ayrıntılı
bir yazı da bulunduğu “Bu maden suyu hakkındaki tafsilat için işbu mecmuanın 25’inci sahifesine müracaat” ifadesiyle haber veriliyordu.

Şişeyi saran etiket
Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi’nin İstatistik
Mecmua-i Tıbbiyesi’nin Dördünce Sene Yıllığında Karahisar Maden Suyu ile ilgili makale başlamadan önce 25. sayfada anılan maden suyu ile
ilgili geniş bir tanıtım sayfası ayrılmıştı. Sayfanın
en üstünde, üç kırımlı olan ve maden suyu şişelerine yapıştırılan bir etiket mevcuttu. Bu etiketin
ortasında yukarıda ayrıntıları verilen bilgiler yer
alırken sağ bölümünde Osmanlıca olarak suyun

“Terkibinde çelik vardır”
Bu yazı bandının solunda kalan alan içinde
ise şu sağlık bilgileri yer alıyordu: “Taamı gayet
latiftir. Hazmı kolaylaştırır ve iştahı arttırır. Terkibinde çelik bulunduğundun kana kuvvet verir.
İdrarı ziyadeleştirir ve tasfiye eyler.”

Hazımsızlığa, kansızlığa, şişmanlığa iyi gelir
Yazı bandının sağ tarafında kalan kısımda
ise maden suyunun hangi hastalıklara iyi geldiği
isim isim sayılıyordu:
“Mide ve … hazımsızlığında, kansızlıkta, böbrek, karaciğer nezle ve kumlarında, göğüs nezlelerinde. Kan bozukluğundan meydana gelen cilt
hastalıklarında, mesane hastalıklarıyla, müzmin
romatizma, nakris (gut) ve fart-ı semânede (şişmanlıkta)şifa verici tesirleri muhakkak ve ecnebi
maden sularının kâffesine (tamamına) müreccahtır (üstün ve tercih edilmiştir).
Dersaadet’in bilcümle eczahanelerinde büyük
şişesi 3 kuruşa, küçük şişesi 70 paraya satılır.”
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tahlil raporu, yani suda yer alan mineralleri verilirkenken, aynı bilgiler sol bölümde Fransızca
olarak bulunuyordu.
Etiketin sağ tarafında “Taamı gayet latiftir.
Hazmı teshil (kolaylaştırır)) ve iştiyayı tezyid eder
(arttırır)” sloganı yer alırken, sol tarafında ise “Terkibinde çelik bulunduğundan kana kuvvet verir.
İdrarı tezyit ve tasfiye eder” ibaresi görülüyordu.
Tanıtım sayfasının tam ortasında ise Afyonkarahisar’ın genel manzarası, “Karahisar-ı Sahib
şehrinin mazara-i umûmîsi” ibaresiyle basılmış
iken, bu fotoğrafın sağında, “Şişesi 3 kuruştur
/ Umumi deposu, Bahçekapusunda Kasapyan
Ecza Mağazası / Bilumum eczahanelerde dahi
bulunur” ifadeleri, solunda ise “Şişesi 3 kuruştur
/ Umumi deposu, Bahçekapusunda Kasapyan
Ecza Mağazası / Bilumum eczahanelerde dahi
bulunur” sözleri yer alıyordu.
Sayfanın tam ortasında ise daha büyük pun-

tolarla “ Hamidiye Etfal Hastahanesi’nin Karahisar-ı Sahib Maden Suyu” yazıyordu.
İki şişe arasında kalan bölümde ise “Su-i
hazm-ı mideviye (mide hazımsızlığı) ve meâide, fakr-ı demde (kansızlıkta), böbrek, karaciğer
nezle ve kumlarında, göğüs nezlelerinde, kan
bozukluğundan mütevellit emraz-ı cildiyede (cilt
sorunlarında), mesâne hastalıklarıyla müzmin
romatizma, nakris ve fart-ı semânide tesirât-ı
işfâiyesi muhakkak ve ecnebi maden sularının
kâffesine müreccahtır(üstün tutulan, tercih edilen)”412 ifadeleri bulunuyordu.
Şişli Etfal Hastahanesi’nin 1903 yıllığı Fransızca olarak da yayınlandı. Osmanlıca nüshada
olduğu gibi Fransızca nüshada da başlangıç sayfasında Karahisar Maden Suyu’nun Fransızca
reklamı yer alıyordu. Diğer senelerin yıllıklarında da aynı usul takip edilmiş, her senenin Osmanlıca ve Fransızca olan yıllıklarının Karahisar Maden Suyu ilanıyla başlamasına özen gösterilmişti.

Hamidiye Etfal
Hastahane-i
Âlîsi’nin İstatistik
Mecmua-i
Tıbbiyesi’nin
Dördünce Sene
Yıllığı’nın 25.
sayfasında, şişenin
üzerindeki etikete
yer verilmiş ve
yazıları okunaklı
olarak okuyucuya
sunulmuştur.
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İlk reklamlardan
bazıları: Soldaki
Osmanlı dönemine,
ortadaki ve sağdaki ise
Cumhuriyet’in ilk yıllarına
aittir.

Şişe üzerinde Osmanlı Devlet Arması ve Şişli
Etfal Hastanesi çizimi vardı
Dr. Besim Ömer’in yayınladığı 1904 Nevsâl-i
Afiyet’te, bir başka deyişle Sağlık Yıllığı’nda Karahisar Maden Suyu’nun kahverengi şişesinin fotoğrafını yayınlanır. Aslında üzerinde etiket bulunan
bu fotoğraf, maden suyunun reklamında da kullanılan fotoğraf olduğundan detaylı incelenmesinde
fayda var. Büyük boy şişenin gövde kısmının tamamını kaplayan etiketin üzerinde yazıların yanı sıra
iki önemli görsel unsur bulunuyordu. Dört bir çevresinde motiflerin yer aldığı etiketteki bu desenleri günümüz anlayışıyla yorumlarsanız, modernize
edilmiş insan figürü olarak niteleyebilirsiniz. Bu
iddialı yorumdan uzak durarak, onun sadece etiketi süslemek için kullanılan bir motif olduğunu
söylemek daha isabetli bir yaklaşımdır. Etiketin en
üstünde büyükçe bir hilalin içinde Osmanlı Devlet Arması yer alıyordu. Böylece İmparatorluk’un
muhteşem gücünün, maden suyu girişiminin ve
bu girişimin bağlı bulunduğu (Şişli) Etfal Hastanesi’nin ardında bulunduğu vurgulanıyordu. Arma
ile verilmek istenen bu düşünce hemen altında
yer alan ve etiket üzerindeki en büyük yazı olan
“Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlisi” ibaresiyle teyit
ediliyordu. Bu etiketin altında ise usta bir elden
çıktığı belli olan Etfal Hastanesi’nin uzak görüntüsünü içeren bir kara kalem çizgi yer alıyordu. Hastane çiziminin altında ise iki satır olarak şu ibare
yer alıyordu: “Karahisar-ı Sahib’in Neb’ân Eden
Hamid-i Etfal Hastahanesi’nin Maden Suyu.”413
Şişenin ucunda ise kapama unsuru olarak mantar
kullanıldığını gösteren bir çizim mevcuttu.

Kızılay’a geçtikten sonra yayınlanan ilk
reklam
Afyonkarahisar Maden Suyu, Kızılay’ın yönetim ve işletmesine geçtikten sonra günlük gazetelerde sıklıkla reklamlarına rastlanmaya başlanır.
Başlangıçta reklam; fotoğraf, çizim gibi görsellerin kullanılmadığı, sadece maden suyunun özellikleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı ilanlar şeklindedir. Afyon sözcüğü kullanılmadan Karahisar
Maden Suyu ibaresiyle sunulan maden suyunun
başında ise henüz Kızılay’a dönüştürülmemiş
Hilâliahmer ismi, birleşik yazılmış şekilde bulunmaktaydı.
1928 yılında yayınlanan Kızılay dergisinde üç
dilli reklam yayınlanıyordu. Ortada büyük boy bir
maden suyu şişesinin yer aldığı reklamın üst kısmında Osmanlıca metin yer alırken sağ kısımda
Fransızca reklam bulunurken, sol kısımda İngilizce metin yer alıyordu. Fransızca ve İngilizce metinler Osmanlıca metnin tercümesi şeklindeydi.
Osmanlıca metin şöyleydi:
“Hilâl-i Ahmer Karahisar Maden Suyu
Su-i hazm, mide, karaciğer, kum ve böbrek
hastalıkları için yegâne tavsiye edilecek maden
suyudur. Her gün tazesi gelmektedir. Hasılatı
Hilâl-i Ahmer’e aittir. Mütehassıs doktor tarafından mahallinde imla ettirilmektedir (doldurtulmaktadır). Deposu: Sirkeci’de, Nur hanında numara 3. Telefon: İstanbul 62.”414
1928 ve 1929 yıllarındaki reklamların biçimleri farklı olmakla birlikte başlık ve metinleri

253

“Dersaadet’in 1928
yılında yayınlanan
Kızılay dergisinde
üç dilli reklam
yayınlanıyordu.
Fransızca ve
İngilizce metinler
Osmanlıca
metnin tercümesi
şeklindeydi.

Hayra Akan Su

aynıydı. Genellikle bir litrelik şişelerin kullanıldığı bu reklamlarda şişelerin üzerindeki büyük
etikette Afyonkarahisar Dağı yer alırken, hemen
üzerinde ise dairevî küçük bir etikette de Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti yazısı ve logosu bulunuyordu.415

Yenilenen teknoloji reklamlarda
1930 tarihli Kızılay
dergisinde “Her yerde,
her vakit Karahisar
Maden Suyu İçiniz”
telkininde bulunuluyordu.

Maden suyu kaynağında gerçekleştirilen inşaatın 1930 yılında bitip yeni tesisatın devreye
girmesiyle birlikte, reklamlarda vurgulamalar
değişir. Artık “en asrî makinelerle” dolum yapıldığının, uluslararası sergilerde ödüller aldığının
altı özenle çizilmeye başlanır. 1930 yılında yayınlan reklam yine klasik şekilde şişenin ortada
olduğu reklamlardır ancak sözler yukarıda belirtilen değişikliğe uğramıştır:
“Menbaında doğrudan doğruya en asrî makinelerle ve bir mütehassıs tabibin daimî nezareti altında istihsal (üretilmekte) ve şişelere imla
edilmektedir (doldurulmaktadır). İştirak ettiği
bilumum sergilerde altın madalya ve takdirnameler kazanmıştır. Terkibi itibariyle mide, karaciğer, böbrek ve em’a (bağırsak) hastalıklarında
tesirat-ı şifaiyesi (şifa verici tesirleri) vardır. Sofrasında daima Karahisar Maden Suyu bulunduranlar bu gibi hastalıklara tutulmaktan vareste
(uzak) kalırlar.”416
Tanıtım reklamında yer alan diğer bilgiler ise
daha öncekiler gibidir:
“Maden sularının en lezzetlisi ve en şifalısıdır.
Hasılatı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne aittir. Bilumum
eczahane ve bakkaliye mağazalarında satılır.”

“Her yerde, her vakit
Karahisar Maden Suyu”
Karahisar Maden Suyu’nun tanıtımında yeni
yapılan üretim, depo ve lojman binalarını gösteren fotoğraflar kullanılmaktan kaçınılmaz. O dönemki adıyla Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nda 1930
yılında yayınlanan fotoğrafın altında, fotoğrafta
“menba, ambar ve memurların ikametgahlarının” gösterildiği belirtilerek, son derece modern
tesisleri gösteren bu fotoğrafın verdiği güven ve
rahatlıkla okuyuculara, “Memleketimizde sıhhî
ve fennî bir surette şişelere konan yegane maden
suyumuz, hem sıhhatinize faydalıdır ve hem de
Hilâl-i Ahmer’e bir yardım vesilesidir” bilgisi verilir ve bu yüzden de “Her yerde ve her vakit Karahisar Maden Suyu içiniz”417 telkini yapılır.
Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nda yer alan küçük
balonlar içinde Karahisar Maden Suyu için son
derece vurucu olduğuna inanılan slogan cümlelerine yer verilir. 1930 yılı şartlarında oldukça
anlamlı ve gelişkin bir propaganda anlayışının
yansıması olarak değerlendirilebilecek bu sloganlardan bazıları şöyledir:
“Afyonkarahisar Maden Suyu içiniz”, “Böbrek, karaciğer ve midenizden muzdaripseniz
Afyonkarahisar Maden Suyu içiniz”, “Her yerde
bulunur”, “Afyonkarahisar Maden Suyu sıhhata
çok faydalıdır”, “Afyonkarahisar Maden Suyu
sıhhata çok nafidir”, “Mide ve karaciğerinizden
rahatsız iseniz Afyonkarahisar Maden Suyu içiniz”, “Afyonkarahisar Maden Suyu, şişelere fennî bir surette doldurulur.”

Rakiplerine fark
atmasına yol açan
reklam cümlesi:
“Menbaında
doğrudan
doğruya en asrî
makinelerle ve bir
mütehassıs tabibin
daimî nezareti
altında istihsal
(üretilmekte) ve
şişelere imla
edilmektedir
(doldurulmaktadır).”
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Yeni ideolojiye uygun reklamlar

İlk reklam: “Her gün tazesi gelmektedir”
Maden Suyunun Türk basınındaki ilk ilanlarından biri, Türkiye Eczacıları Cemiyeti’nin
Türk Eczacı Alemi isimli dergisinde “Hilâl-i Ahmer Karahisar Maden Suyu” başlığı altında yayınlanır:
“Hazımsızlık, mide, karaciğer, kum ve böbrek
hastalıkları için yegâne tavsiye edilecek maden
suyudur. Her gün tazesi gelmektedir. Hasılatı
Hilâliahmer’e aittir. Mütehassıs doktor tarafından mahallinde imlâ ettirilmektedir (doldurulmaktadır).” [Türk Eczacı Âlemi, Eylül 1927, Sayı
8, s. 143.]

1930 yılının sonuna doğru gazetelerde görülmeye başlanan yeni ilan, Karahisar Maden Suyu’nun reklam stratejisinin artık yeni bir zemine
oturduğunu, ürünü pazarlamak ve markayı yerleştirmek için gerekli ilkeleri, basit ama köklü bir
şekilde sunduğunu gösteriyordu. Öncelikle ilanlarda artık görsel kullanılmaya başlanmış, bunun
için de Cumhuriyet’in asrî kitlesi ve ailesi hedef
alınmıştı. Son derece modern ve zarif bir hanım
ile ceket ve kravatlı bir beyin yer aldığı görselde,
bey hanımefendiye şişeden bardağa doldurduğu maden suyunu ikram etmekteydi. Bu görsel,
markanın altına oldukça zeki bir şekilde yerleştirilmişti. Marka ise Karahisar Maden Suyu idi.
Ama bu markanın Kızılay’ın, daha doğrusu o
zamanki Osmanlıca ismiyle Hilâl-i Ahmer’in parçası olduğu ise marka ile bütünleşen bir hilal ile
vurgulanmıştı. Bu iki temel özellikten sonra ise

“Mütehassıs doktor gözetiminde üretim”
Hilâliahmer tarafından verilen 1930’da Cumhuriyet’te yayınlanan ilanda, Karahisar Maden
suyu, “Hazımsızlık, mide, karaciğer, kum ve böbrek hastalıkları için yegâne tavsiye edilecek maden suyudur” diye takdim edilir. Böylece maden
suyu, aynı zamanda bazı hastalıklara şifa olarak
sunulurdu. Öyle ki ilanda vurgulandığına göre
“mütehassıs doktor tarafından mahallinde imal
ettirilmektedir.” Bu sebepten olsa gerek Hilâl-i
Ahmer Maden Suyu, sadece depolarda ve büyük
bakkaliye mağazalarında (günümüzün marketleri) satılmakla kalmıyor, aynı zamanda eczanelerde de tıpkı bir ilaç gibi satışa sunuyorlardı. “Her
gün tazesi gelmektedir” ibaresinden de İstanbul’a her gün tren marifetiyle kaynağından taze
doldurulmuş maden suyunun getirildiği anlaşılıyordu. İlanın ikinci önemli noktası ise gelirinin
nereye sarf edildiğinin tüketiciye izah edilerek
tüketimin arttırılmasına özen gösterilmesiydi.
Bunun için seçilen cümle ise “Hasılatı Hilâliahmere aittir.”418
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“Yemeklerde maden suyu içiniz”

piyasaya yeni giren Karahisar Maden Suyu’nun
rahatlıkla bulunacağına dair bilgi, tüketiciye verilmiş, büyük harf ve kalın puntolarla “HER YERDE BULUNUR” diye yazılmıştı. Peki, insanlar
maden suyunu niçin içeceklerdi? Onun cevabı
ise bakanların hemen fark edebilecekleri şekilde
yazılmıştı: “Böbrek, karaciğer, mide rahatsızlığına ve hazımsızlığa karşı tanınmış bir sudur!”419

Gazetelerde yayınlanan reklamlar incelendiğinde hemen fark edilen husus, reklam tasarımlarının 2-3 ayda bir değiştirildiği ve reklam yayınlamaktan vazgeçilmediğiydi. Özellikle içeriğin
değişmemesine rağmen reklam tasarımının ve
tasarımda kullanılan çizimlerin değişmesi, yönetimin tercihini de gösteriyordu. 1931 yılı Mayıs
ayında yayınlanan reklamlar, daha ürün odaklı
bir reklam anlayışının benimsendiğini gösteriyordu. Buna göre ilanın merkezinde kahverengi
şişesiyle maden suyu yerleşirken, zarif bir kadın
elinin tuttuğu şişeden bardağa ferahlığı simgeleyen suyun akışı resmedilmişti. Bardakta oluşan
hava kabarcıkları ile maden suyunun doğal gaza
sahip olduğuna vurgu yapıyordu. Ayrıca kahverengi olduğu koyuluğundan anlaşılan şişenin
üzerinde yer alan etiket de sıradışı bir bilgiye
daha ulaşılmasını sağlıyordu. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet devrinin daha sonraki yıllarının tersine bu etikette ilk kez, Karahisar Maden
Suyu’nun çıktığı yere yapılan küçük yapının çizimi yer alıyordu. Bu yapıyı çevreleyen dairenin
içinde ise büyük harflerle “Hilâl-i Ahmer CEMİYETİ AFYONKARAHİSAR MADEN SUYU”
ibaresiyle altına Fransızca doğal su yazıyordu.
Reklamın içerik metinleri ise daha önceki metinlerle benzerdi, farklı olan sadece manşet olarak
ilk kez bir slogan kullanılmasıydı: “Yemeklerde
Karahisar Maden Suyunu içiniz.”421

Maden Suyu içmek, asrilikle
özdeşleştiriliyor

Kızılay, reklam
tasarımlarını
2-3 ayda bir
değiştiriyor
ve reklam
yayınlamaktan
vazgeçmiyordu.

Karahisar Maden Suyu, yeni yıla yeni bir reklamla girer. İstanbul satış deposunun, reklamcılığın ve basın dünyasının merkezi olan Eminönü’nde bulunmasının avantajını iyi kullanan Hilâl-i
Ahmer Karahisar Maden Suyu, artık hedef kitlesini İstanbul’un orta ve üst gelir grubuna oturtmuştur. Öyle ki yeni reklamında modern bay ve
bayanın yanında onları tamamlayan son model
bir otomobilleri de yer almaktadır. Dolayısıyla Karahisar Maden Suyu içmek, aynı zamanda özenilecek bir hayat tarzının da beraberinde gelmesini
sağlamaktadır. Ocak ayında yayınlanan reklamda
mevsimin soğuk olduğu ihmal edilmemiş, mantosu ve kürk dolamasıyla bir bahçede oturan hanımefendiye, son derece modern giyimli bir garson,
Karahisar Maden Suyu sunmaktadır.420

Yaz mevsimine uygun reklam: Hararetinizi
yatıştırmak için Karahisar Maden Suyu içiniz”
1931 yılının yaz mevsimi geldiğinde reklamlarında slogan değişikliğine giden Hilâl-i Ahmer’in
yeni sloganı, “Hararetinizi teskin (yatıştırmak)
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için her zaman Karahisar Maden Suyu içiniz”
İdi. Böylece yaz sıcaklarında ferahlamanın yolu
olarak maden suyu gösterilmişti. “Yemeklerde
hazmı teshil eder (kolaylaştırır)” dinelen reklamlarda, tüketiciden Hilâl-i Ahmer Maden Suyu’nu
“her yerde araması” özellikle istenir. Bu kez etiketin üzerindeki çizim değişerek, Afyon kalesi
olmuştu. Diğer yazaılar aynı şekilde kalırken, etiketin üzerinde ve şişenin ağız kısmına yakın bölümünde Hilâl-i Ahmer amblemi yer alıyordu.422

Sloganik reklamlar
Hilâl-i Ahmer Karahisar Maden Suyu yönetimi, zaman zaman spot cümleler içeren ilanlar
yayınlamaktan da geri durmuyordu. Bu ilanlardan biri şöyleydi: “Mide, karaciğer ve barsakları hasta olanlar aç karnına ve yemek arasında
Karahisar Maden Suyu içmelidirler.” Bu ilanın
da gösterdiği gibi Hilâl-i Ahmer, tüketiciyi bilinç-

lendirmeyi ihmal etmeyerek maden suyunun ne
zaman içileceğinin ve hangi hastalıkların tedavisine katkıda bulunacağının altını çiziyordu.423

Buzdolapları devreye girince: Soğuk içiniz
1935 yılında ise ilanlarda yeni bir yönlendirme görülür ki, bu da maden suyunun soğuk
olarak içilmesi şeklindedir. Bu dönemde Hilâl-i
Ahmer, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde satış mahalleri açmıştı. Bunlardan biri de Bahçekapı’da
bulunuyor ve burada halka şişesi 5 kuruştan Calvinator marka soğutucu tesisatının yer aldığı ortamda depolanan soğuk maden suyu satılıyordu.
İlanda yer alan sloganla ifade etmek gerekirse,
“Hilâl-i Ahmer’in Bahçekapı Satış Mahalli’nde
Şişesi 5 Kuruşa soğuk olarak satılmaktadır.”424
Kızılay Maden Suyu reklamları yaz ayları gelince belirgin bir artış gösteriyor ve hedef odaklı
sloganlarıyla dikkati çekiyordu. Sözgelimi 1937
yazında sekiz sütuna manşet olarak dizayn edilen ve sadece büyük puntolarla yazılmış iki satırdan oluşan ilan şöyleydi: “Mevsimin içilecek
en temiz ve sıhhî suyu KARAHİSAR MADEN
SUYUDUR.”425

Dağıtımda büyük iddia:
Evlere kadar dağıtım yapılıyor
1950’li yıllardan itibaren Kızılay, maden suyu
ile tabiî sodayı birlikte pazarlamaya başlar ve reklamlarını bu şekilde verir. Artık dağıtımda iddialı
hale gelen Kızılay, evlere kadar dağıtım yapmaya
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1960’lı yıllarda
Kızılay yönetimi,
reklam ajansıyla
çalışmaya başladı
ve ilk reklamı
hazırlattı.

başlamıştır. Bunun için verdiği reklam aynen şu
cümleyle ifade ediliyordu: “Tamamıyla otomatik
tesisatla el değmeden hazırlanan Kızılay Karahisar Maden Suyu ve Tabiî Sodası evlere kadar tevzi edilmektedir (dağıtılmaktadır). Taleplerinizin
telefonla 23270 numaraya bildirilmesi.”426
İstanbul Bayiliği tarafından yayınlanan reklamlarda Kızılay Maden Suyu ve Tabiî Sodası
için üç özellikli bir slogan bulunur: “En iyi… En
şifalı… En faydalı… Sofra Suyudur.”427

Sağlığını sevenlerin tek dostu…
1964 yılında Kızılay, özel bir reklam şirketiyle çalışarak, yeni bir reklam kampanyası başlatır. Bu kampanyanın sloganı “Sağlığını sevenlerin yegane dostu, Kızılay Maden Suyu” idi. Bu
slogan, hemen altında verilen şu bilgiyle teyit
ediliyordu: “Mide, barsak, safra taşı, karaciğer,
damar sertliği, mikris, romatizma ve şeker hastalıklarına karşı yurdumuzun sağlık kaidelerine
göre elde edilen yegane maden suyudur.”428 İlanda maden suyu şişesi ile insan vücudu kullanılıyordu. İnsan vücudu çiziminde ağızdan giren
maden suyunun sindirim sistemini dolaşması
resmediliyordu. Böylece sağlıklı insan vücuduyla maden suyu şişesi arasında bir ilişki kuruluyordu. 1960’lı yıllarda artık maden suyunun adı
tüm metinlerde Kızılay Maden Suyu olarak geçiyordu.429

Klasik şişe, reklamlarda
Kızılay Karahisar Maden Suyu’nun artık bir
klasik olan şişesi, tanıtım reklamlarında uzun
süre kullanıldı. Koyu kahve renkli, 30 santilitrelik
bu şişenin üzerinde Kızılay vurgusunun ve ambleminin yanı sıra Karahisar adı yer alıyordu. Profesyonel bir reklam ajansı olan Sayan Reklama
yaptırılan reklam çizgi ağırlıklı olarak tasarlanmış, insan başı olarak tasavvur edilen dünyaya
şişeden maden suyu içirtiliyordu. Ayrıca slogan
olarak da “Yalnız Türkiye’nin değil dünyanın en
şifalı sularındandır”430 cümlesi kullanılıyordu.

Vahdet Sipahioğlu imzalı reklam
Kızılay Maden Suyu’nun 1980 yılında hazırlanan reklamı Vahdet Sipahioğlu imzasını
taşıyordu. Sipahioğlu, kaligrafik yazı ile Kızılay
logolu Maden Suyu şişesini gaz kabarcıklarıyla
bütünleştirip soda şişesi kapağıyla noktalamıştı.
Maden Suyu, “Dünyadaki benzerlerinden üstün,
memleketimizin yegâne emniyet ve güvenle içilebilir Sıhhî ve Şifalı Suyudur...” ifadesine yer
verilen reklamda “Kızılay Maden Suyu ve Sodası
sağlığınızın dostudur” sloganı kullanılıyordu.
Kaligrafik yazıda ise “Hakiki Kızılay Maden
Suyu ve Sodası Kızılay Amblemli Kapak ve Şişelerdedir” denilerek, taklitlerinden sakınılması
konusunda uyarıda bulunuluyordu.
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Geçmiş Zaman Olur Ki...
Burhan Felek’in şikâyetleri gazete sütunlarına yansımıştı, hatta usta gazeteci
matematiksel hesaplarla Karahisar Maden Suyu’nun nasıl benzinden daha pahalı
satıldığını ortaya koymuştu.
Burhan Felek: Benzinden daha pahalı
Karahisar Maden Suyu ile ilgili şikâyet sadece
bulunamamasıyla ilgili değildi, bazı ‘tiryakilere’
göre benzinden daha pahalıydı. Karahisar Maden
Suyu tutkunlarının başında ünlü gazeteci Burhan
Felek geliyordu. Çünkü Burhan Felek, mide problemi çekiyordu ve bunun içinde doktoru maden
suyu içmesini önermişti. Burhan Felek’in şikâyetleri gazete sütunlarına yansımıştı, hatta usta
gazeteci matematiksel hesaplarla Karahisar Maden Suyu’nun nasıl benzinden daha pahalı satıldığını ortaya koymuştu. Onun bu yazısı üzerine
Kızılay Cemiyeti gecikmeli bir açıklama yaparak,
maden suyunun pahalılığına nakliye masrafı ile
öteki maden sucularıyla rekabet etmemek tasası
olduğunu bildirmişti. Anlaşılan oydu ki Afyonkarahisar’ın ana hedef kitlenin olduğu İstanbul ve
Ankara’ya uzaklığı ile şehre yakın diğer maden
suyu şirketlerinin ucuz fiyat politikası Kızılay’ı
zorluyordu. Bu da Amerikan benzininden daha
pahalıya satılmasına yol açıyordu. Zaten Kızılay’ın açıklamasında benzinden daha ucuza satışa sunduklarına dair bir
açıklamaya rastlanmıyordu.431

Burhan Felek: Suni gaz
veriyorlarmış, bence pek
mânasız bir şey!
Burhan Felek, Kızılay Maden Suyu hakkında en çok yazı
yazan isimdir. 1967 yılında
sürekli içtiği bu maden suyu
için şu değerlendirmeyi yapıp,
Kızılay yönetiminin dikkatine
sunar:

“… Bir vakitler Türkiye’de pek güzel maden
suları vardı Çitli maden suyu, Karahisar maden
suyu, Kisarna maden suyu başta gelirdi. Çitli maden suyu bilmem ne sebeple kayboldu. Çünkü
bu menbalar volkanik bazlı sızıntılardır.
Trabzon’dan gelen Kisarna’nın da adı, sanı
işitilmez oldu. Belki o da bilmemezlik yüzünden
kurudu..
Karahisar suyuna gelince; eskiden Fransa’nın
meşhur Vichy maden suyu ayarında olan bu suyun şimdi tadı tuzu değişmiş.. Galiba içine suni
gaz veriyorlarmış. Çok köpürsün diye! Bence pek
mânasız bir şey! Çünkü maden suyunun gazlısı
değil, az gazlısı makbuldür. Şimdi herkes bu sert
maden suyuna âdi su karıştırıp hafifletiyorlar. tabiî tesiri azalıyor.
Pek rica ederim, maden sularının tabiatını
bozacak hiçbir şey yapmaya kalkmayalım. Rağbetten düşer. Eğer biz Karahisar maden suyunu
iyi işletirsek dışarıya dahi göndeririz. Çünkü bilhassa güney komşularımızda
maden suyu yoktur. Ve Müslüman memleketinden geleni
tercih ederler. Ama buna bir
çeki düzen vermeli.. Bizim Karahisar maden sularını şimdi
soda yerine kullanıyorlar. Kızılay Cemiveti’nin muhterem
idaresine samimi olarak arz
ediyorum Bu su iyi işletilmiyor… Kapakları suya bir madeni koku veriyor. Üstelik şişeler
de gayet itinasızdır. Dünyanın
hiç bir yerinde üstünde etiketi
olmayan maden suyu yoktur
ve o etikette maden suyunun
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“Babaları, serin
yaz akşamlarında,
yemekten sonra
bütün aileyi Kızılay
Parkı’na götürür,
büfeden hepsine
buz gibi maden
suyu ısmarlardı.”

ihtiva ettiği maddelerin tahlil raporu yazılıdır.
Bizim maden suları şişelerinde ise senelerdir
değil rapor, etiket dahi yoktur. Bu hem o suya,
hem halka karşı hürmetsizlik ve kadir bilmemek
olur. Ucuza gideceksek maden suyunu teneke ile
satalım...
Ben evvelki haliyle şimdiki durumu arasında
Karahisar suyunda bir düşüş görüyorum. Bu, Kızılay lehine bir not değildir.”432

“Kızılay Parkı’nda Afyonkarahisar Sodası
ve Maden Suyu içmişliğim vardır”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan
Prof. Dr. Yalçın Memlük de yaşadığı Ankara’yı
“Benim Bildiğim Ankara” adıyla Ankara Araştırmaları Dergisi’ne yazmış. Çocukların sokaklarda
ve kapı önlerinde oynadığı 1970’li yılların Ankara’sını anlatırken, küçük bir çocuğun şehri keşfetme macerasını şöylece aktarıyor:
“Benim Ankara’ya ilk geldiğim zamanlarda
hâlâ unutamadığım basit bir ‘’keşfetme’’ olayım
da vardır. Ankara’yı tanımak amacıyla Bahadırlar Sokak’taki evimizden aşağıya inmiş ve Kurtuluş Parkı’nı geçip Ankara Maarif Koleji’ne geldiğimde kayboldum korkusuyla geri dönmüştüm.
Benim tanıdığım ölçülerle, buradaki ölçüler çok
farklıydı. Daha sonra mahalle arkadaşlarımla Kızılay’a gittiğimde çok daha farklı bir dünya karşıma çıkmıştı.
Benim Kızılay Parkı’ndaki büfeden Afyonkarahisar sodası ve maden suyu içmişliğim, çay
bahçesine oturup çay içmişliğim vardır. Bu park,
Ankara’nın yollarının kesişiminde adeta bir vaha
gibiydi. Bir inat uğruna, bir gecede park da Kızılay Binası da yıktırıldı ve tam 30 yıl arsa olarak
kaldı.”433

“Babam bize yaz akşamları buz gibi maden
suyu ısmarlardı”
Ayten Coşkunoğlu-Bear babasının memuriyeti dolayısıyla küçük yaşta tanıştığı Ankara’yı ve
babasını anlattığı “Sevgili Babam” adlı hikâyede, Kızılay Maden Suyu’nu anılarının en değerli parçası olarak anlatır. Sanki çocuk iken içtiği
“buz gibi Kızılay Maden Suyu”nda geçmişe, çocukluğuna ve babasına duyduğu hasret saklıdır.

Coşkunoğlu-Bear, o günleri ve Kızılay Maden Suyu’nu şöyle aktarıyor:
“Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve görev aşkı sayesinde genç hâkim kısa sürede terfi etmiş ve bütün
aileye bu kez Ankara yolu görünmüştü. (…) Bir
tarafında kızı, diğer tarafında oğlu, ellerinden tutmuş onları Mimar Kemal İlk Okuluna kaydettirmeye götürüyordu. Kızılay Meydanı’nı geçtiler ve
Yüksel Caddesi’ne saptılar. Babaları, “Her gün bu
yoldan gidip gelirsiniz okula” diye tembih etmişti
o gün.(…) Her sabah okula giderken Kızılay Meydanı’ndan geçerdi. Bu meydan, o zamanlar büyük
İş Bankası saati, önüne yaptırılmış gibi duran koskocaman kırmızı hilali ile yalnızca üç katlı büyük
bir ev havası veren Kızılay binası, etrafı ağaçlarla
çevrili çocuk bahçesi ve parkı, biraz hayranlık, biraz da ürküntü ile baktıkları o devasa heykelleri,
kırmızı çardak gülleri, baharda baygın baygın kokan leylâk ağaçları, fıskiyeli havuzlarıyla biz çocukların ve de bir iki sevgilinin cenneti olan Güven Parkı’ndan oluşan sakin, hoş bir meydandı.
Babaları, serin yaz akşamlarında, yemekten
sonra bütün aileyi Kızılay Parkı’na götürür, büfeden hepsine buz gibi maden suyu ısmarlardı. Akşam üstleri Kızılay Meydanı ve çevresinde yürüyüşler yapmak “şık” bir vakit geçirme tarzıydı…”434

“Afyonkarahisar Maden Suyu, sofraların en
değerli içeceğiydi”
Kızılay Maden Suyu, sadece İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yerleşmiş, halkın damak tadına hitap eden bir içecek değildi. Taşra
illerinde de maden suyu dört gözle beklenir, piyasa azaldığı zamanlar altın kıymetinde olurdu.
Babamın Eczanesi adlı kitapta 1950’li yılları anlatan Akın Çubukçu, babasının Şifa Eczanesi’nde şahit olduklarını anlatırken, Kızılay Maden
Suyu’na değinmeden geçemez:
“O günlerde maden suyu ve sodası kolay bulunmazdı. Gar’da çalışan particiler aracılığıyla,
yataklı vagon restaurantından aldırılabilen az
sayıdaki maden suyu babamın en değerli ikramlarından biriydi. Onları dolabında saklar, laboratuar masasında kurulan içki sofrasında ortaya
çıkarırdı. Koyu renkli küçük şişesi ve kırmızı
beyaz kapağıyla, Kızılay Afyonkarahisar Maden
Suyu bu sofraların neredeyse rakıdan bile değerli içeceğiydi.”435
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“Karahisar Maden Suyu içer ve yorgun ama
mutlu eve dönerdik”

dir, o bulur ya!

Beki L. Bahar da Ankara Yahudilerinin Cumhuriyet dönemi yaşantısını anlattığı “Efsaneden
Tarihe Ankara Yahudileri” adlı anı kitabında,
1930’ların sonunda ve 40’lı yıllarda yaşadığı
Ankara’yı tasvir eder. Ulusal bayramlarda fener
alaylarını izlemek için Kızılay’a doğru yürüdüklerini belirten Bahar, bu denli kalabalık insan
topluğunu görmenin kendisini şaşırttığını, sanki tüm Ankara halkının Kızılay’da toplandığını
düşündüğünü söylüyor. Bahar, yorgunluklarını
ise Kızılay Maden Suyu ile attıklarını şu şekilde
ifade ediyor:
“Halkın büyük bir bölümü, özellikle gençler,
fener alayının peşine takıldıktan sonra kalanlar
değişik yönlere dağılırlar ve meydan tamamen
ıssızlaşırdı. Işıklarla donatılmış Bakanlıklar’a
doğru yürüdükten sonra, yer bulursak Güven
Park’ın mermer koltuklarında havuza karşı biraz soluklanır, sonra Kızılay bahçesinde kurulu
küçük kioskta, Kızılay tekelindeki “Karahisar
Maden Suyu” içer ve yorgun ama mutlu eve dönerdik…”436

Erkin Koray, Kızılay Maden Suyu şişesi
parçasını zümrüt sanmıştı
Erkin Koray’ın anılarında Kızılay Maden Suyu’nun ayrı bir yeri var. Üstelik biricik kızının
küçüklüğünde yaşanmış bir anı… “Mezarlık Gülleri” adlı “dokümanterle karışık hikâye kitabı”nda Kızılay’ın yeşil renkli maden suyu şişesi ile
yeşil zümrüt arasında bağlantı kurduğu hatırası
şöyle Koray’ın:
“Bir gün… İzmir’in Kuşadası’nda (idari olarak
Aydın’a bağlıdır) koyda kızımız denize giriyor
(-mız değil tabiî, ben ve o… Anne yok, malûm).
Ben de, “elimde bir çocuk yalnız başıma, nasıl
geçineceğiz, bu acımasız hayatın zor şartlarına
tek elle nasıl karşı koyacağım” gibi sorunları bir
kenara bırakmış, kıyıda onu bekliyorum. Nöbet
görevi! Bizimkinden önce çocuğumuzun sıhhati
gelir. Tabiat böyle kurmuş bu düzeni…
Daha 5 yaşlarında filan… Elinde bir yeşil küçük taş parçası, denizden çıktı getirdi.
Yemyeşil bir şey! Aaa! Sevgili kızımız denizden zümrüt buldu galiba…! Bizim kızımız dâhi-

Taşı kendim götürmeye bir şekilde utandım
ve işi güvendiğim bir arkadaşıma havale ettim:
“Lütfen şu işe sen bir baksana? Tanıdık bir
kuyumcu varsa sor bakalım, bu zümrüt müdür,
nedir?”
Bir müddet sonra cevap geldi:
“Kuyumcu, bu bir Kızılay Maden Suyu şişesi
parçası diyor…!” (…)”

Büyükelçi Semih Günver: “Kızılay’ın
bahçesinin köşesinde buz gibi
Afyonkarahisar Maden Suyu satılırdı”

“Kızılay binasının
önündeki bahçeyi
çiçekler süslerdi.
Bu bahçe
halka açıktı.
Bir köşesindeki
kulübede buzlu
Afyon Karahisar
Maden Suyu
satılırdı.”

Türk Hariciyesi’nde yıllarca büyükelçilik yapan Semih Günver, hatıralarını kaleme aldığı
“Bir Kiraz Ağacı Olsaydım” adlı kitapta, Ankara’daki üniversite yıllarını anlatır. 1940’ta Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan Günver, o dönem
Ankarası’nı anlatırken, Ankara ile bütünleşmiş
Kızılay Maden Suyu satış büfesinden şöylece
bahseder:
“Atatürk Bulvarı’nın ortası kestane ağaçlarının süslediği uzun bir park şeridiydi. Bu şeridin
iki yanında rahatça yürünen kaldırımlar vardı.
Kızılay binasının önündeki bahçeyi çiçekler
süslerdi. Bu bahçe halka açıktı. Bir köşesindeki
kulübede buzlu Afyon Karahisar Maden Suyu
satılırdı. Güven Anıtı’ndan bakanlık binalarına
kadar uzayan geniş kaldırım; akşam üzerleri üniversiteli gençlerin nefes aldıkları, söyleşerek dolaştıkları bir gezinti yeriydi…”

Gazeteci Altan Öymen: “Afyonkarahisar
Maden Suyu o zamanın lüks meşrubat
çeşitlerinden biriydi”
Ünlü gazeteci Altan Öymen ise “Bir Dönem
Bir Çocuk” adlı kitabında Ankara’da geçen çocukluk yıllarını anlatırken, dolaştıkları mekânları resmeder. Bu mekânlardan biri de Kızılay
Meydanı’dır. Maden suyunun tahtının gazoz tarafından sallandığı o yıllarda Öymen’in gazoz arzusu ile annesinin maden suyu tavsiyesi, nesiller
arası çatışmayı göstermenin yanı sıra Türkiye’ye
giren kola ve gazoz gibi içeceklerin artık adım
adım ilerlemeye başladıklarının da belgesi niteliğindeydi:
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“Kızılay bahçesinde
kurulu küçük
kioskta, Kızılay
tekelindeki
“Karahisar Maden
Suyu” içer ve
yorgun ama mutlu
eve dönerdik…”

Hayra Akan Su

“… Biz Kızılay durağında iner, Kızılay Bahçesi’nde ve “Emniyet Parkı’nda gezerdik.

“Bahçenin
içinde, Kızılay’ın
tekelindeki
“Afyonkarahisar
Maden Suyu”nu
satan bir büfe
vardı. Maden suyu
özel musluklardan
doğrudan doğruya
bardağa konularak
verilirdi. Ama şişe
içinde de satılırdı.”

Kızılay Bahçesi’nin yerinde bugün, altı dar
üstü geniş, yani yerçekimiyle inatlaşır gibi görünen ama koltuk değneği gibi bir sütuna dayanarak duran –bence- acayip bir bina var. O zamanlar orası ağaçlı, çiçekli, çimli, havuzlu bir
bahçeydi. Halka açıktı. Kızılay binası bahçenin
içindeydi. Üç katlıydı. Cephesinde büyük bir Kızılay amblemi vardı.
Gene bahçenin içinde, Kızılay’ın tekelindeki
“Afyonkarahisar Maden Suyu”nu satan bir büfe
vardı. Maden suyu özel musluklardan doğrudan
doğruya bardağa konularak verilirdi. Ama şişe
içinde de satılırdı.
Maden suyu, ben pek sevmezdim ama o zamanın lüks meşrubat çeşitlerinden biriydi. Kola gibi,
meyve suyu gibi içecekler yoktu. Şişe içinde maden suyundan başka İnhisarlar (Tekel) İdaresi’nin
çıkardığı “İnhisar Gazozu” vardı. Ben onu içmek
isterdim. Ama annem onu bana “Midene dokunur” diye içirmezdi. Onun yerine maden suyu içmemi önerirdi ki, ben de onu istemezdim.”437

Kolalı içeceklere karşı maden suyunu
savunan idealist bir aydın: Mehmet Ali
Kağıtçı
İmparatorluk döneminde doğup Cumhuriyet
devrinde aktif görevler üstlenerek ülkenin kalkınmasına kendisini vakfeden isimlerden biridir, Mehmet Ali Kâğıtçı. 1899 yılında başlayan
yaşamı 1982 yılında sona erene kadar hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstermişti. Darülfünun’un Kimya Şubesi’ni bitiren Mehmet Ali, mineraloji ve matematik sertifikaları da almış, 1925
yılı sonlarında “kâğıtçılık” öğrenimi görmek
üzere Almanya’ya gitmiş, nihayet Sümerbank
bünyesinde ilk kâğıt fabrikasını İzmit’te kurmayı
başarmıştı. “Kâğıtçı” soyadını alacak kadar yaptığı işe kendini veren Mehmet Ali Bey’in, su konusunda da çalışmaları bulunuyordu. Türklerin
aslında su medeniyeti oluşturan bir millet olmalarına rağmen sonraki dönemlerde su konusunu
ihmal ettiğini düşünen Mehmet Ali Bey, zaman
zaman menba suları ve maden suları konusuna
da değinmişti. Su konusuna kitaplarında ve mektuplarında yer veren Mehmet Ali Bey, 24 Aralık
1970 tarihinde Tercüman’da köşe yazarlığı ya-

pan Ahmet Kabaklı’ya gönderdiği bir mektupta çok önemli bir tespitte bulunarak, II. Dünya
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan boyalı ve kolalı
içeceklerin, maden suyu ve menba suyu kültürümüzü yok etme başladığını söylüyordu. Kâğıtçı,
bu konuda şöyle yazıyordu:
“İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, rengârenk,
türlü marke ve etiketli, piyangolu, ikrâmiyeli, alkolsüz meşrubât türemeye başladı.(Bu meyanda
bira da alkolsüz içkiler meyânına sokuluverdi.)
İş o kadar sür’atle gelişti ve câzip çehre takındı ki, EMİNSU erkânı dahi, müteşebbislerin propagandalarına kapılmaktan kurtulamadılar. (…)
Bira dâhil, çeşitli, rengârenk meşrubât modacıları da, emsâli nâdir menba’ sularımızı ve hatta
MADENSULARImızı istirkaâb ederek (çekemeyerek), onları kendi mallarının sürümüne engel
sayarak, bertaraf etme çabasına giriştiler.
Şehir Hatları gemileri büfelerinde, Adalarımızın kahve gazinolarında, hayli zamandan beri,
menba’ ve maden suları satılmaz oldu.
Bayilere fazla kâr, reklâm, piyango yolları ile
maksada ulaşmaya çalışırken, koleradan da faydalanma yolunu buldular.
Hâlbuki sâf (içinde pek az münhal madde bulunan) tatlı menba suyunun yerini hiçbir meşrûp
(içecek) tutamaz… Ve bu nimetleri Cenâb-ı Kaâdir-i
Mutlak aziz vatanımıza ibzâl (bol) eylemiştir. Bu
müstesnâ nimetlerden faydalanmamak “Küfrân-ı
Ni’met” olur ki, âkibetinden korkulmalıdır.
Son yasaklamalar üzerine, Heybeliada’ya
menba sularımız gelmez oldu idi. Menba suyundan mahrumiyetin mucip sebebi olarak ileri sürülen kirlenme arizîdir. (…)
Heybeliada’da menba suyu yokluğunu, Karahisar Maden Suyu ile telâfî çabasında idik…
Aybaşından beri o da gelmez oldu. Esnâfın açıklamasına göre KIZILAY idârecileri, Karahisar
Maden Suyu tevziâtı (dağıtım) işini bayilere vermiş.. Onlar da kârı fazla buldukları meşrubu tercih ederlermiş… Bu yüzden Adamıza motorlarla
meşrubat sevk eden bayi, maden suyu yollamıyor
imiş… Kızılay İdaresi tevziâtı (dağıtımı) neden
kontrol etmez de işi oluruna bırakır acaba?!...
Refik Saydam merhum zamanında, KİSARNA Maden Suyu da Kızılay’a mâl edilmek isten-
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miş idi. Sahiplerinin direnmesi üzerine KİSARNA’ya bir nevi boykot yapıldı… Bulunmaz hâle
getirildi idi.
Bir vakitler ÇİTLİ (Bursa), KİSARNA (Trabzon) Maden sularımız, pek makbul ve münteşir
(yaygın) idi. Uluslarararası sergilerde dikkati
çekmiş, takdir olunmuş idiler… Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı neşriyatına nazaran, Yurdumuzda 220’den fazla şifâlı su kaynağı bulunmaktadır. Kalbur üstü gelen maden sularımızın sayısı ise 30’dan artık… AFYONKARASİHAR, Çitli,
ULUDAĞ, Akyazı, Kuzuluk, Sarıkız, KİSARNA,
KIZILCAHAMAM, son yılların başta gelen maden suyu adları…”438
Kâğıtçı, çok açık bir şekilde İstanbul’da
1970’te Karahisar Maden Suyu’nun bulunamamasını Kızılay yönetiminin yanlış bayi politikasına bağlıyor, diğer maden sularının rekabette
bayilere daha fazla kâr oranı vermesi karşısında
yeni bir hamle geliştirememesini eleştiriyordu.
Bir anlamda bayilerin keyfi davranışlarına da
mahal verilmesi, İstanbul’un her noktasına Karahisar Maden Suyu’nun ulaşmasına engel oluyordu.
Kuşkusuz Mehmet Ali Kağıtçı’nın değişen
içecek kültürüne dikkat çeken tespitleri de çok
önemliydi. Ona göre “vatandaşlar, özellikle çocuklar bu şekerli içeceklere büyük rağbet gösterdiği için meydan bunlara kalmıştı. Kızılay,
Kavacık, Çitli, Uludağ madensuları ve daha niceleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Vapurlarda bile maden suyu satılmaz olmuştu.
Mehmet Ali Bey, maden suyu içme alışkanlığımızın devam etmesinden yanaydı. Boyalı-şekerli ve asitli içeceklerin sağlığa zararlı olduğunu
bir kimyager, bir bilim adamı olarak her fırsatta
tekrarlıyordu. Ancak aradan geçen zaman, asitli
meşrubatların kesin zaferini ilan etti. Ama Mehmet Ali Bey, kendi sınırlı imkânlarıyla mücadelesini sürdürdü.”439

Afet İnan, 1948’de kapasite artırımını
önermişti
1949 yılında 30 Ağustos Zaferi’nin kutlaması için Kütahya ve Afyon’daki cepheleri ziyaret
eden Afet İnan, Atatürk ile ilgili yazılarını topladığı “Atatürk’ten Hatıralar” adlı kitabında maden
suyu hakkında şunları yazar:

“Afyon’un Batı istikametinde Gazlıgöl, sıcak
su hamamları ve maden suyu ile, bütün memlekette tanınıyor. İkisi de şifa ve sıhhat kaynakları.
Kızılay’ın işletmesinde olan Afyon maden suyu
tesisleri, eğer daha kuvvetlendirilecek olursa,
şişe doldurma işi iki misline çıkmış olacaktır.
Çalışma saatlerinden arta kalan zamanlarda su
boşuna akmış olmayacaktır. (…)”440

“Hilâl-i Ahmer’in işlettiği Karahisar
Suyunun menbaları buradadır”
Yerli malının revaçta olduğu 1930’lu yıllarda
Türkiye’nin söz sahibi olduğu alanlar sadece tarımsal ürünler ile bazı doğal kaynaklarıydı. Maden suyu da bu doğal kaynaklar arasına kabul
edildiğinden aydınlar, bunların yeterince değerlendirilmemesinden yakınıyorlardı. Bunlardan
biri olan Yunus Nadi, memleketin sahip olduğu bu
zenginliklere dikkat çekerek, şunları yazıyordu:
“… Hakikaten memleketimizde bulunan maden suları sayıp dökmekle bitmeyecek kadar çoktur. Adeta insanın hiçbir kazamız yok ki orada bir
çeşit maden suyu bulunmasın diyeceği geliyor.
(...)
Yolunuza devamla Afyon’a yaklaşın: Alın size
Gazlıgöl denilen maden sularını. Şimdi Hilâl-i
Ahmer’in işlettiği Karahisar suyunun menbaları
işte buradadır.”441

“Üzerine bir bardak
Karahisar Maden Suyu için”
Kızılay’ın Karahisar Maden Suyu kaynaklarını devraldıktan sonra başlattığı reklam ve pazarlama çalışması amacına ulaşmış, Kızılay Maden
Suyu imajı artık halk arasında yerleşmiş, konuşma ve yazılarda darb-ı mesel olarak kullanılır hale
gelmişti. Sözgelimi ünlü gazetecici Abidin Daver,
“Hem Nalına Hem Mıhına” isimli köşesinde,
1936 Viyanalı Föniks ve İstanbullu Türkiye Milli
Sigorta şirketleri sebebiyle Türk vatandaşlarının
uğradığı zararı dile getirirken, şöyle yazıyordu:
“Bu iki şirketin işi ne âlemdedir? Türk vatandaşlarından alarak Fahametlû (Saygıdeğer)
Prens Starhemberg Hazretlerinin faşist teşkilatı
kurmasına yardım için Viyana’ya uçurdukları
paralar ne oldu? Bunlardan, bir miktarını olsun,
geri almak kabil olabilecek mi? Olacaksa ne va-

263

Şehir Hatları
gemileri
büfelerinde,
Adalarımızın kahve
gazinolarında, hayli
zamandan beri,
menba’ ve maden
suları satılmaz
oldu.
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böylece Afyon Karahisar Maden Suyu, İzlanda
masallarına girmeyi başarmıştı.

Ünlü gazeteci Yekta Ragıp Önen: “Karahisar
maden suyu arıyorsunuz; yok? Ne olmuş,
neden yok! Kaynak mı kurudu, vasıta mı yok,
yoksa ihracat mı yapıyoruz!”

kit olacak? Yoksa, bu sıcak Temmuz günlerinde,
üstüne bir bardak soğuk su içmek mi lazımdır?
Eğer böyleyse Eminönü ve İstiklal Caddesi’ndeki
Kızılay dükkânlarından küçük bir
şişe Karahisar Maden Suyu içmek
daha muvafık olur. Çünkü soğuk
maden suyu hazmı daha kolaylaştırır.”442

Yekta Ragıp Önen, 1951 yılında En Son Dakika’da yazdığı bir yazıda Afyonkarahisar Maden
Suyu’nun piyasada bulunmamasını, üstelik tüketiciye hiçbir açıklama yapılmamasını şiddetle
eleştirir. Bu tür eleştiriler, Kızılay’ın maden suyunun halk ve aydınlar arasında tutunduğunu,
hatta mide ve diğer bazı rahatsızlıklara sahip
olanların düzenli Karahisar Maden Suyu içicisi
olduğunu gösteriyordu. Önen, gazetede şunları
dile getiriyordu:

Benzer bir yerlileştirme ise çocuk
masalları tefrikasında yapılmıştı.
Kahramanı Sinko adında bir İzlanda efsanesinin anlatıldığı masalda,
çocuk periler arasına yanardağlar
içinde mücadele ederken, bir taşın
yarılmasıyla bambaşka bir odaya
gelir: “Kocaman kaya nasıl olmuş da
böyle çatlamıştı, şaşılacak şey doğrusu! Yavaşça yarığı geçti. Karşısına
duvarları köşesiz bir oda çıktı. Çepçevre raflarda içleri bir takım eczalar dolu kavanozlar, şişeler sıra sıra
dizilmişlerdi. Fakat Sinko şişelerin
ve kavanozların üzerindeki etiketleri okuyunca bunların ecza değil,
dünyanın muhtelif taraflarından
getirilmiş su numuneleri olduğunu
anladı. Çünkü bu etiketlerden bazılarında ‘Eyvan Maden Suyu’, ‘Vişi
Maden Suyu’, ‘Karakulak Suyu’,
‘Taşdelen Suyu’, ‘Afyon Karahisar
Maden Suyu’ yazılı idi.”443 İzlanda
çocuk masalını Türkçeye çeviren
mütercim, taze beyinlere Türk sularının ismini nakşetmek istemiş ve

“Karahisar maden suyu arıyorsunuz; yok? Belki diyorsunuz, bu sucuda yoktur da
başkasında bulunur. Mahalle aşırı
gidiyorsunuz, orada da yok? Semt
değiştiriyorsunuz, yine yok!... Sucu
raflardaki boş şişeleri gösteriyor; vermiyorlar, beyim, gelmiyormuş! Paralarımız da şişeler için yatıyor!
Bu, günlerdir böyle!.. Ne olmuş,
neden su yok! Kaynak mı kurudu,
vasıta mı yok, yoksa ihracat mı yapıyoruz! Bu su arayıp bulamayanlar
için meçhul. Fakat ben bir gazetenin
bir köşeciğinde, kaynakta suyu arttırmak için çalışılmakta olduğunu
okudum. Elbette ki benim okumaklığım, hata bu haberi buraya nakletmekliğim kâfi değildir.
Gönül isterdi ki; Kızılay su verdiği yerlere, su keserken, bunun sebebini de izah etmeli idi. Bu izahatı
alan su satıcıları da gayet tabiîdir
ki; halkı tenvir edeceklerdi (aydınlatacaklardı). Suculara bilgi vermek
büyük birmasrafı ve külfeti icap ettirmediğinden, günlerdir su arayan
halk, malumat sahibi olur, sucuların
kapılarını aşındırmazdı. Kızılay’dan
bizden ziyade, Karahisar suyu hakkında halkı aydınlatmasını bekleriz.”444
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“Bünyemizdeki güçlü yapılardan biri olan Maden Suyu
İşletmesi’nin Kızılay’da yaklaşık bir asırlık geçmişi var.
Afyonkarahisar bölgesinde keşfedildiği ilk günden bu yana iyilik için
içilen bu suyun bir çok hastalığa şifalı etkileri olduğu biliniyordu.
[...]
Kızılay, Afyonkarahisar’daki menbaından çıkardığı maden
suyunun satışından elde ettiği gelir ile ülkemizde ve dünyanın
dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.
Afyonkarahisar’ın şifa ve bereket dolu kaynağı bugün kesintisiz
hayır için akmaya devam ediyor.”
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