KURTULU~~SAVA~INDA DEMIRYOLCULUK
ZIYA GÜREL
Birinci Cihan Sava~~nda Çanakkale Bo~az~ ndan geçmek için,
o zaman~ n en güçlü donanmasiyle denizden; Gelibolu Yar~madas~na
ç~kard~klar~~askerle:le karadan sald~ran Ingiliz ve Frans~z kuvvetlerini, kahramanca savunmalariyle geri çekilmek zorunda b~rakan
Türkler; birlikte dövü~ tükleri devletlerin daha önce yenilgiyi kabul
ederek silahlar~n~~ b~rakmalar~~üzerine, 9 . ~ o.1918 tarihinde Mondros
mütarekesini kabul zorunda kalm~~lard~.
Sava~arak geçemedikleri Çanakkale Bo~az~ ndan mütareke uyar~nca rahatça geçebilen dü~man sava~~gemileri, bu f~rsattan yararlanarak, demir at~p kald~klar~~Istanbul liman~n~~ve Bo~aziçi sular~n~~
tüm kaplam~~lar, ~ehir'e askerlerini ç~karm~~ lar ve onu eylemli olarak
i~gal etmi~lerdi.
Mütarekeden yedi ay sonra, 15.5.1919 da Ingilizlerin iste~i
ve deste~i ile, Yunan ordusu Izmir'e girmi~~yöresini de elde etmek
amaciyle içerilere do~ru yay~lma~a ba~lam~~t~~1.
3. Ordu Müfetti~li~i görevine gitmek üzere 16 5.1919 da vapurla
yola ç~kan Mustafa Kemal Pa~a, 19.5.1919 da Samsun'da Anadolu
topra~~na ayak basm~~~ve yolu üzerindeki Amasya ~ehrinde yay~ mlad~~~~bir bildiri ile Anadoluya geçi~inin as~l nedenini ve as~l amac~n~~
Ulusuna ve dünyaya duyurmu~~bulunuyordu.
Yurt içinde yer yer bilinmekte olan halk hareketlerini bir yönetim alt~nda birle~tirip toplama~a ba~lam~~~olan Mustafa Kemal Pa~a
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ba~ a geçirilmi~~ve "Heyeti Temsiliye Reisi" (Temsil Kurulu Ba~kan~) seçilmi~ti.
"Heyeti Temsiliye" çal~~ma amac~na en uygun yer olarak seçti~i
Ankara'ya geldikten bir kaç ay sonra, Cihan Sava~~n~n bu üstün gel' Mondros Mütarekenamesinin 7. maddesine dayanan Ingilizler, Adana,
Antep Urfa ve Mara~'~~ da i~gal etmi~lerdi. Aralar~ndaki gizli anla~maya göre,
buralar~n~~sonradan Frans~zlara b~rakt~lar. Mara~'~~Kahraman, Anteb'i Gazi yapan
mahalli kar~~~koymalar, halk hareketleri, ayr~~ ayr~~destanlara konu olmu~tu. Ba~dat
Demiryollar~~ da bu suretle Frans~zlar~n eline geçmi~ti.
Italyanlar da Antalya ve yöresini i~gale kalk~~rru~lard~.
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mi~~devletleri; sava~~gemileriyle denizlerini, askerleriyle sokaklar~n~~
doldurmu~~olduklar~~Istanbul ~ehrini (Osmanl~~Devletinin merkezini)
16.3.1920 tarihinde resmen i~gal alt~na ald~klar~ n~~ aç~klam~~lard~ .
Bu s~rada, ~ehirdeki askeri karakollar~~basarak askerlerimizden henüz
uyumakta olan bir k~sm~n~~ ~ehit etmekten de çekinmiyen i~galci
devletlerden ~ngilizler, "Osmanl~~Meclis-i Mebusam"na da el uzatm~~lar, üyelerinden bir k~sm~n~~tutuklayarak Malta adas~na sürgün
etmi~lerdi.
Bu olaylar üzerine Türk Milletinin ruhundaki derin duygulanmalar~n ve geni~~yank~lanmalar~n bilinçli bir ifadesi olarak yay~mlad~~~~
bildirisinde "Heyeti Temsiliye" Ba~kan~~Mustafa Kemal Pa~a, bu
olaylar ile Osmanl~~Devletinin "hayat ve hakimiyetine son verildi"
demektedir. (Nutuk, Sayfa: 300)
Osmanl~~Devletinin hayat ve hakimiyetinin sona ermesi Anadolu-'
nun devletsiz ve hükümetsiz kalmas~~anlam~na gelmiyordu. Kararlar~~bütün Yurd'a yayg~ n olan Sivas Kongresi "Heyeti Temsiliyesi",
esasen sözü geçmemekte olan Osmanl~~Devleti yerine, millet iradesini
gerçekle~tirme~e, düzeni sa~lamaya çal~~an, bu nedenlerle devlet
görevini yerine getiren bir örgüt idi. Biz de olaylar~ n bu yönlerine
bakarak Cumhuriyet devrini klasik ~ekle uymasa da "halk için halk
taraf~ndan kurulmu~" olan bu örgütlerle ba~lam~~~saymaktay~z.
Yurd'da sözü geçmez olmu~~Istanbul'daki Osmanl~~Devleti ile
bir zaman paralel yürüyen Anadolu'daki bu örgütün (Heyeti Temsiliye'nin) Ba~kan~~ Mustafa Kemal Pa~a ise, 16 Mart olay~~ile bu
paralelli~in de kalmad~~~n~~belirtmi~~bulunmaktad~rlar.
Biz, Osmanl~~Devletinin "hayat ve hakimiyetine" son veren
16 Mart olay~n~n do~urdu~u sonuçlardan biri niteli~i ile "Cumhuriyette Türk Demiryolculu~u" tarihini bu zamanlardan ba~latmay~,
bu nedenlerle, do~ru bulmaktay~z. Zira; bugünkü Türk Demiryolculu~u, bu ko~ullar~n zoru alt~ nda, bu zamandan sonra ba~lam~~~
bulunmaktad~ r. Cumhuriyetimizin tarihi; resmen aç~ klanmas~~ zaman~~
olan 29 Ekim 1923 tarihinden önceki geli~melerle, yani ulusal kurtulu~~sava~~~ile elbette ayr~~say~lamaz.
Kurtulu~~Sava~~m~z~n ko~ullar~~içinde do~an, onunla birlikte
geli~en ve onun olu~ umuna ve sonucuna etki yapan Türk Demiryolculu~u da, bu bak~mlardan haz~rl~~~na kat~ld~~~~Cumhuriyetimizin
tarihi içindedir demektir.
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TÜRK DEM~RYOLCULU~U TAR~H~N~N OLU~MASI

Istanbul'un üçlü uyu~ma (Iytilaf-~~müselles) devletlerince resmen
i~galini, Osmanl~~Devletinin "hayat ve hakimiyetine" son verildi~i
~eklinde deyimleyen Mustafa Kemal Pa~a, sözünü yukar~da etti~imiz
bildirisinde, bu olay~~yap~ c~~bir görü~le yorumlayarak, milletine bu
vesile ile yeni bir yön gösteriyor ve: "yani, bugün Türk Milleti,
medeni kabiliyetinin, ya~ama hakk~n~n ve bütün gelece~inin savunmas~na ça~~r~ld~" diyordu.
Yöneticilerinden ve görevlilerinden bir ço~u ile büyük m~kdarda
lokomotif ve vagonlar~~Haydarpa~a'ya kaç~r~lm~~, ba~s~z kalm~~,
i~~yerleri tahrip edilmi~~Anadolu ~imendifer Kumpanyas~n~n Büyük
Derbent istasyonundan do~uya do~ru olan k~s~mlariyle, Ba~dat
~imendifer Kumpanyas~n~n Konya - Pozanti k~sm~n~, i~ler ve ordu
ile halk~n hizmetini görür bir hale getirmek sorunu ile kar~~~kar~~ya kalan Türkler, böylece milletin "medeni kabiliyetinin ya~ama hakk~n~n"
savunmas~n~~bu alanda da (yani demiryolu i~letmecili~inde) göstermek
zorunda bulunuyorlard~.
O zamana kadar yabanc~~kald~~~m~z, niteli~ini iyi bilmedi~imiz,
görevlileri aras~na Türk al~nmam~~, bütün yaz~~malar~~ve haberle~meleri Frans~zca olan bir kurumu; yani ~imendiferleri ne yap~p yap~p
i~letmeli idik. Bütün dünya ile ili~kilerimiz kesilmi~, kendi kendimize
savunma çabas~na girmi~~bir durumda iken, bu özel i~~alan~nda
kimseden bir yard~m bekleyemezdik. Gerçekten de, öteki alanlardan
çok, bu özel i~~alan~nda tam anlam~yle "i~~ba~a dü~mü~" demekti.
Demiryolculukta, daha eskiden baz~~giri~imler yapmam~~~de~ildik. Örne~in Haydarpa~a - Izmit hatt~~do~rudan Devlet taraf~ndan
bir Ingiliz yap~m firmas~na yapt~r~lm~~t~~(1871-1873). Bu hatt~~ ~~873188o y~llar~~aras~nda Devlet i~letmi~ti. Amma, o zamana göre k~rk
y~l önceki bu deneme bir iz b~rakmadan unutulmu~tu. Hicaz ~imendiferleri ise uzakta kalm~~t~. Personelinden o s~rada Anadolu'da pek
az kimse vard~.
Bu denemelerden kalan ~eyler yap~m i~lerinde yo~unla~m~~t~.
u alanda iyi mühendislerimiz vard~. Fakat i~letmecilikte yeti~mi~~
kimselerimiz yoktu. Eski, k~sa veyahut uzaklarda kalm~~~denemelerin
o günkü durumla bir ili~kisi bir ba~rant~s~~yoktu. Bu nedenle o günkü
demiryolu i~letmecili~imizin ba~lang~c~nda ve olu~umunda bu eski
veya uzak denemelerimizin bir ba~lant~s~~bir katk~s~~belirmemi~tir.
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Ulusal Kurtulu~~Sava~~m~z~n ba~lar~nda Anadolu ve Ba~dat hatlar~nda kar~~m~za ç~kan sorun, daha çok, o zamana kadar uzak kald~~~m~z "i~letmecilik" i~i idi.
Burada sözünü edeceklerimiz ba~~nda, bu nedenle "hareket"
ve biraz da "cer" i~lerindeki sorunlar gelecektir. Yurdumuzun o
zamanki ko~ullar~~içinde, bu sorunlar~n çözümündeki sürekli çabalar~m~z~n, sunulma~a elveri~li buldu~umuz taraflar~n~n, "Türk Demiryolculu~u Tarihi"nin olu~mas~n~, ana çizgileriyle gösterece~ini
u mmaktay~z.
TÜRK DEMIRYOLCULU~UNUN BA~LAMASI

~~in Ba~a Dü~mesi
16 Mart ~stanbul i~galine kar~~~"Heyeti Temsiliye"nin ald~~~~
tedbirler içinde Eski~ehir ve Afyon Karahisar gibi yerlerde (üç yol
a~~zlar~nda) mütarekenamenin 7. ve 15. maddelerine dayanarak
bulunmakta olan yabanc~~asker birliklerin ellerinden silahlar~n~n
al~nmas~~veya bunlar~n bu yerlerden uzakla~t~r~lmalar~~ i~i de vard~.
Bu karar~~yerine getirmek için Eski~ehir'i ku~atan Milli Kuvvetlerin
bask~s~na kar~~~koyam~yacaklar~n~~anlayan ~ngiliz birlikleri, ald~klar~~
üç günlük mühlet sonunda, 23.3.1919 tarihinde (~stanbul i~galinin
yedinci günüdür) Arifiye - Haydarpa~a d~~~nda kalan hatlardan çekilmek zorunda kalm~~lard~.
Ta~~nmak için üç tren düzenliyen Eski~ehir'deki ~ngiliz birlikleri,
en yeni ~~3 lokomotif ile ikiyüzden fazla vagonu, ve en önemlisi, biraz~~
yabanc~~uyruklu, ço~u az~nl~klardan olan görevlilerden önemli bir
m~kdar ile, i~letme ba~~nda bulunanlar~~birlikte götürmü~lerdi. Bu
arada i~letme kasas~nda bulunan ve o zaman için önemli bir m~kdar
olan yirmibin liray~~da almay~~unutmam~~lard~.
24. Tümen Komutan~~Mahmut Bey, 24.3 . 335(9'9) tarihli
telgraf~nda Lefke (Osmaneli) istasyonunun az~nliklardan olan memurlar~n~n hepsinin ingilizlerle birlikte gittiklerini; büyük Lefke
köprüsü ile onun yan~nda bulunan Demir Köprüler Tamirhanesini
tahrip ettiklerini bildirmektedir.
Halbuki, i~letmenin sa~lanabilmesi için görevlilerin - kim olursa
ar~~gerekmekte idi. Ayr~lanlar~n yerine
olsun - görevleri ba~~nda kalmarhemen konacak, yeti~mi~, i~i bilen Türk bulmak olana~~, o s~ralarda
yoktu. ~~~ba~~nda ol_~n bu gibi kimselerin dü~ebilecekleri ~üphelerden,
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korkulardan kurtulmalar~n~~ve kaygusuzca i~~görmelerini sa~lamak
için 20. Kolordu Komutanl~~~~ (o s~ rada Ankara'da hükümet
kuvveti yerine geçen tek kuvvet idi), bu konularda baz~~tedbirler
getiren 23.3.1336 (1920) tarihli genel emrini ç~karm~~t~. "~ömendüfer Hututu Askeri Müfetti~li'~'ine" yaz~ lan bu emirde Anadolu
ve Ba~dat Demiryollar~n~n, Kumpanyalar~n~n sorumlulu~u fakat
askeri makamlar~n gözetimi alt~nda i~,leyece~i, Kumpanyalar~n mali
i~lerine kesinlikle kar~~~lm~yaca~~~belirtildikten sonra, Kumpanya
görevlilerinin "hangi cins ve mezhepten" "her hangi bir devlet tebas~~
(uyru~u)" olursa olsun, tam bir güvenle görevlerini sürdürecekleri,
ancak; görevini b~rakmak suretiyle ta~~ma i~ini zor duruma sokanlar~ n, tahkikat sonucunda, kanuna göre cezaland~r~lacaklar~~bildirilmektedir.
Demiryollar~na el koymaktan uzak, yaln~z askeri amaçlar~~sa~lamak için "gözetim" yetkisini belirten, görevlilere güven vermek
isteyen bu emrin; bu çe~ it görevlilerden bir k~sm~n~ n Ingilizlerle birlikte kaçt~klar~~23.3.336 (920) tarihini ta~~d~~~~görülmektedir. Güven
vermek isteyen bu buyruk zaman bak~m~ ndan amac~n~~tam olarak
sa~layamam~~~olmaktad~r.
Az~nl~klardan olduklar~~halde Ingiliz birlikleriyle gitmemi~,
görevi ba~~nda kalm~~~olanlar da vard~ r. örne~in: Lefke (Osmaneli)
den Geyve'ye kadar bozulmu~~hatlar~n onar~m ke~fi, görevini b~rakmam~~~olanlardan mühendis Manas Efendi'ye verilmi~, Lefke Köprüsü onar~m~~kendisine ba~latt~r~lm~~, üç ayda, A~ustos sonunda
bitirtilmi~tir.
Askeri Müfetti~lik
20. Kolordu Komutanl~'~~n~n, yukar~da sözü edilmi~~olan, 23
Mart tarihli emrinin ikinci maddesinde, Ankara - Sivas Dar Hat
In~aat ve I~letme Müdürü Vasfi Bey'in, Anadolu ~imendiferleri Askeri
Müfetti~li~ine ek görev olarak atand~~~~ve bu nedenle yan~na kendi
idaresi görevlilerinden istedi~ini de alabilece~i bildirilmektedir.
Vasfi Bey, incelemesi sonunda 20. Kolordu Komutanl~~~na
verdi~i 6.4.1336 (920) tarihli raporunda: Anadolu Demiryollar~~
Kumpanyas~~örgütünde idare ba~~ nda bulunanlarla öteki görevlilerin
yabanc~~ devletlerin siyasi taraftarl~~~~ile ithamlar~n~~gerektiren bir
durumlar~n~n görülmedi~ini; hepsinin kendiliklerinden ve istekleriyle
görevlerini sürdürdüklerini, kendilerine dü~en görevleri iyi bir ~ekilde
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yapma~a niyetli olduklar~~kan~s~na var~ld~~~n~~belirtmektedir. Vasfi
Bey, bu nedenlerle Ingilizlerle gitmeyip görevi ba~~nda kalanlardan
Fabrika Müdür yard~mc~s~~Kolaro Efendi'nin Fabrika Müdürü; Hareket Müfetti~i Harilaos Efendi'nin Hareket Ba~kan~; Eski~ehir - Ankara
aras~~sürekli onar~mlar mühendisi Manas Efendi'nin Sürekli Onar~mlar Ba~kan~; Ba~~Makinist Bahaettin Efendi'nin Cer I~leri Müdürü;
o s~rada Eski~ehir'de bulunan Gelirler Müfetti~i Ayanidis Efendi'nin
de Tefti~~ve Has~lat ve Muhasebe Müdürü olarak atand~klar~m
bildirmektedir (Bu az~nl~klardan Manas Efendi Ermeni, ötekiler
Rumdur, Kolaro'nun Yunan uyruklu oldu~u da sonradan anla~~lm~~t~r.)
Ancak birisinin Türk oldu~u görülen bu kimselerden hiç biri,
öteki alanlar~~iyi bilmediklerini ileri sürerek I~letme Müdür vekili
olarak bu kurula ba~kanl~k etme görevini almam~~t~r. Bu nedenle,
herkes kendi ~ubesi i~inden tek ba~~na, fakat hükümet ile ilgili i~lerde
ortak sorumlu olarak, bu ~eflerden kurulu bir I~letme Komisyonun
çal~~maya ba~lam~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu I~letme Komisyonu,
askeri istekleri kar~~lamak kaydiyle, yürürlükteki kurallara göre davranmakta serbest b~rak~lm~~t~r.
Vasfi Bey'in bu raporunda; o s~rada Ankara ile Eski~ehir aras~nda
ufak zahire ta~~malarmdan ba~ka ticaret e~yas~~ta~~mas~~iste~i ile
kar~~la~~lmad~~~, yolcunun da yok denecek derecede az oldu~u bildirilmekte ; gidi~~geli~~cetvellerinin de~i~tirilmesi halinde bast~r~lmas~~gere
ken be~yüz cetvel-i hattl'nin (grafik) büyük masraf~~gerektirece~i, yurdumuzdaki bas~mevlerinin de bu cetvelleri basacak durumda olmad~klar~~söz konusu edilmektedir. Bu raporda, görevlilerden fazla olan
bir k~sm~n~n ç~kar~lmas~~ile tasarrufa gidilmesi yolu varsa da, bunun
öteki personel üzerinde kötü etki yaratabilece~i de kaydedilmektedir.
Yaln~z Ordu ile ilgili e~ya için k~s~mlar aras~nda günde kar~~l~kl~~bir tren ç~kar~lmas~~halinde eldeki yak~t~n bir y~l yetebilece~ini
makine ve vagon s~k~nt~s~~çekilmiyecegini bildiren bu rapor üzerine
20. Kolordu Komutanl~~~ , bütün sivil ve askeri makamlar~n ve halk~n
gözetece~i bir "Talimat" ç~karm~~t~r. Bu "Talimat" da, sürat katarlar~mn kald~r~lm~~~oldu~u, haftada bir muhtelit (karma) katar yap~laca~~, ticaret e~yas~mn ta~~nmas~n~n serbest oldu~u bildirilmekte,
askeri ta~~malarda ta~~nacak maddelerin cins ve m~kdar~mn aç~kça
ve yirmi dört saat önce istasyon komutanl~klarma bildirilmesi iste-
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nilmektedir. Demiryolu binalar~n~n Ordu ve Hüld~met mensuplar~nca i~gali, drezin ve vagonetlerin al~n~p kullan~lmas~~kesin olarak
yasaklanm~~~olan bu "Talimat" da özellikle, Demiryolu görevlilerinin
i~lerine kar~~maktan, onlar~n düzen d~~~~davran~~lara zorlanmas~ndan
veya onlar~n Askeri I~letme Müfetti~li~inin bilgisi olmaks~z~n azilleri,
nakilleri ve tutuklanmalar~~gibi i~lemlerden, trenlerin i~lemesi bak~m~ndan tehlikeli olaca~~ndan, sak~n~lmas~~emredilmekte ve bu gibi
i~ler için istasyon komutanl~~~~arac~l~~~~ ile I~letme Müfetti~li~ine
ba~vurulmas~~gere~i belirtilmektedir.
Bu "Talimat"dan; o s~rada, personelin i~lerine kar~~mak, onlar~~
kural ve düzen d~~~~ i~lere zorlamak veya onlar~n azilleri, yerlerinin
de~i~tirilmesi, tutuklanmalar~~gibi hallerin sözü edilecek derecede
ve ölçüde yap~lmakta oldu~u anla~~lmaktad~r.
Bu yaz~lar Demiryollar~n~n o zamanki durumunu, ko~ullar~n~~
belirtmekte oldu~u gibi mali zorluklar~~da aç~klamaktad~r. Vasfi
Bey raporunda, ticaret e~yas~~ ta~~mas~~ile masraflar~n ancak yüzde
yirmisini kar~~layacak bir gelir elde edilebilece~ini, bu nedenle Hükümetin askeri ta~~malar~~ pe~in ödemesini istemekte, masrafla gelir
aras~ndaki aç~~~n kapat~lmas~~ i~letmenin sürdürülmesi için gerekli
oldu~undan, bu aç~~~n bir avansla kapat~lmas~n~n Millet ve Hükümet
~erefi oldu~unu belirtmektedir.
Bunun üzerine Eski~ehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar,
Konya ve Ni~de vilayet ve sancaklar~~2 muhasebelerinden yetmi~~
bin liran~ n ~~letme Komisyonuna avans olarak verilmesi "Heyeti
Temsiliye" taraf~ndan telgrafla emredilmi~tir. Fakat bunlardan Eski~ehirden on bin, Konyadan be~~bin ve Kütahyadan de bin lira —ki,
toplam~~ on alt~~bin lira tutmaktad~r — al~ nabilmi~~olup ötekilerden
bir cevap gelmemi~tir.
Ingilizlerin kasas~ndaki paralar~~alarak çekilip gittikleri Anadolu
hatt~~i~letmesi, belirtilen ilk kurulu~~~ekli ile i~e ba~lad~~~nda "Heyeti
Temsiliye" taraf~ndan verdirilen bu onalt~~bin liray~~sermaye yapm~~t~r.
Bunlar Kurtulu~~Sava~~m~z~n, Demiryollar~~alan~nda da nas~l
bir yokluk içinde, fakat ko~ul tan~mayan bir irade ile ba~lad~~~n~~
ve ba~ar~ya ula~t~~~n~~yeterince belirten noktalar olmaktad~r.
2

Sancak (= Liva) il ile ilçe aras~~bir idari birim.
Belleten C. XLIV,
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.Kumpanyan~n idare Merkezi ile ili~kisi
20. Kolordu Komutanl~~~ n~n 13.4.1920 tarih ve 754 say~l~~ ~ifresinde "Heyeti Temsiliye"ce uygun görüldü~ü belirtilerek, görevlilerin
ayl~klar~n~n Haydarpa~a'daki kumpanyan~n merkezinden istenilmesi
emredilmi~tir. Fakat; yap~lan ba~vurmada Haydarpa~a'dan bir
kar~~l~k al~nmam~~t~r. Bu; Anadolu'da kalan k~s~mlarla Haydarpa~a'
daki kumpanya merkezinin ili~kilerinin kalmad~~~n~, bu yönde de
aç~kl~~a ç~karm~~~olmaktad~r.

Top ve Tüfek Yap~m~~
Demiryolu i~letmesini bu halde b~rak~p giden ~ngilizlerden bir
ay sonra 23.4.1336 (1920) de Büyük Millet Meclisi kurulmu~~ve
onun hükümeti i~in ba~~na geçmi~tir. [O zamana kadar bir devlet
otoritesini, Heyeti Temsiliye Ankara'ya geldikten sonra dahi, 20.
Kolordunun yürüttü~ü görülmekte idi.]
Yeni Hükümetin Milli Müdafaa Vekilli~i taraf~ndan ~imendifer
Hututu Müfetti~li~ine (Demiryollar Askeri Müfetti~li~i) gönderilen
11.5.92o tarihli emirde, Eski~ehirde top ve tüfek için bir ~malât~~
Harbiye Müdüriyeti kuruldu~u, bu müdürlü~ün ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~nda ve tamirhanenin düzenlenmesinde bütün yard~m olanaklar~n~n kullan~lmas~, ~imendifer Müfetti~li~inden istenilmektedir. Bir
hafta sonra 24.5.1920 tarihli yaz~s~nda Garp Cephesi Komutan
vekili de "fabrika mü~temilât~ndan bina ile" depo yap~lma~a elveri~li
"mektep kulübü" binas~n~n ~malât~~Harbiye Müdürü Binba~~~Lâtif
Bey emrine verilmesini istemi~tir 3.
idaredeki Gev~eklik
Vasfi Bey, "~imendifer Hututu Askeri Müfetti~li~i" görevini
sürdürmektedir. 6 Haziran 1920 tarihli bir genelgesinde Vasfi Bey,
6 Nisan tarihli raporunda kurmu~~oldu~unu bildirdi~i ~~letme Komisyonunun yetkileri üzerinde baz~~kimselerin tereddüt ettiklerini i~itti~inden, komisyon üyelerinin adlar~n~~yeniden birer birer bildirmekte
ve bunlar~n Haydarpa~a'daki müdürlü~ün bütün yetkilerini ta~~d~klar~n' yeniden aç~klamaktad~r. Vasfi Bey'in böyle bir telgraf genelUfak top yap~lm~~~ve fabrika bahçesinde at~~~~yap~lm~~t~r. Bu arada makineli
tüfek, mermi ve bombalar da yap~lm~~t~r. Telsiz telgraf ve telgrafla ilgili onar~mlar
ve buna benzer i~ler de burada yap~lmakta idi (281. dosya).
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gesini gerekli görmesi, bu komisyonun i~ leri gere~i gibi yürütememekte
oldu~u dü~üncesini uyand~rmaktad~r.
Gerçekten de Vasfi Bey'in i~ leri eylemli olarak üzerine almay~ p
Ankara'da oturdu~u, yard~mc~s~~Binba~~~Mehdi Bey'in de, söz konusu
olan Eski~ehir'deki I~ letme Komisyonunda "bazen bulundu~u ve
müzakerata i~tirak etti~i" (konu~malara kat~ld~~~) ve "resmen sorumlu
olmad~~~~halde" komisyona sözünü geçirme~e çal~~t~~~~anla~~lmaktad~r.
Mali durumu kökünden bozuk olan Demiryollar~~Idaresine, hiç
bir gere~i yok iken, hizmete yeniden yüz elli ki~ i ald~ r~larak masraflar~n kabart~ld~~~~ve askeri müfetti~li~in yard~mc~s~~ olan bu zat~n,
Demiryollar~n~~idare ederken "bir program" gütmek ~öyle dursun,
düzgün bir yaz~~ma defteri dahi tutturmam~~~ve kötü i~leri komisyona
iyi i~leri de kendine yormu~~oldu~u anla~~lmaktad~r (270 Def. 16.
Sayfa).
Iki aydan çok bir zamandan beri denenmekte olan Vasfi Bey'in
kurdu~u Demiryollar~~ I~letmesi yönetim ~eklinin istenilen sonucu
vermedi~i görüldü~ünden, Ordu için —yani, Yurdumuzun dü~mandan
korunmas~~için— çok önemi olan Demiryollar~nda ba~ar~l~~ bir idare
kurma zorunlu~u, Hükümet ve Ordu ba~~nda bulunanlar taraf~ndan
~iddetle duyulma~a ba~lan~lm~~t~r.
Erkân~~ Harp Miralay~~Behiç Bey
Milli Kuvvetlere kat~ lmak üzere Istanbul'dan — kendisini aramakta olan Ingilizlerden — kaçarak 5.7.1920 de Ankara'ya gelmi~~
olan Erkan~~Harp Miralay (Kurmay Albay) Behiç Bey (Behiç Erkin) ertesi günü görü~tü~ü Erkan~~Harbiyei Umumiye Reisi (Genel
Kurmay Ba~kan~) ~smet Bey'den Ikinci Ba~kanl~k teklifini alm~~t~r.
Karar vermek üzere dü~ündü~ü bir s~rada, ~~o . 7.92o de Nafia
Vekili (Bay~nd~rl~k Bakan~) Ismail Faz~l Pa~a'n~n (bu zat Ali Fuat
Cebesoy'un babas~d~r) Anadolu ~imendifer Kumpanyas~mn müdürlü~ü teklifi ile kar~~la~m~~t~r 4 . Bu iki tekliften birini seçmek zor
4 Selanik Iltisak Hatt~~ Muhaf~z Kuvvetleri Müfetti~li~inde bulunmu~, Me~rutiyet devrinde yine bu hatt~n, yeni kurulmu~~olan, Askeri Komiserli~ine atanm~~~
olan say~n Behiç Erkin; bu görevleri s~ras~nda, Demiryolu kurulu~u ve i~letmesi
üzerinde yapm~~~oldu~u incelemeleri, Birinci Cihan Sava~~~ s~ralar~nda "Demiryolunun Askerlik Noktai Nazar~ndan Tarihi, Istimali ve Te~kilat~" adl~, Türkçede
bu alanda e~i ve benzeri olm~yan bir eser yay~mlami~~bulunmakta idi.
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oldu~undan, durum kendisine arz edilmi~~olan Mustafa Kemal
Pa~a, Behiç Bey'in Demiryollar~n~n ba~~na geçmesini daha uygun
bulmu~tur. Kendi e~ilimlerini de kar~~layan bu i~aret üzerine Behiç
Bey, Anadolu ~imendiferleri ~~letme Müdürlü~ünü, hatt~~inceledikten sonra kesin karar vermek üzere, geçici kaydiyle kabul etmi~tir.
Hatlara El Koyma ~ekilleri
Yeni müdüre 14.7.920 tarihli bir emir, daha Eski~ehir'e gitmeden Ankara'da verilmi~tir. Hükümet görü~ünü yans~tan bu emirde,
Anadolu ve Ba~dat Demiryollar~n~n i~letilmesini ~imdikinden daha
"me~ru ve makul" bir ~ekle sokmak gere~i belirtilmekte olmas~na"
ra~men, ~irket imtiyaz ve mukavelenamesinin 26. maddesine dayar~llarak i~letmeye el konulmas~~olana~~~varken, bundan çok ileri gidilerek idare bütçelerinin Nafia Vekilli~i bütçelerine eklenmesi ve
artan gelirin Nafia Vekilli~ine para olarak verilmesi ko~ullar~~ileri
sürülmektedir.
Bir hafta sonra gelen, 19.7.336 (920) tarihli "Büyük Millet
Meclisi icra Heyeti Karar~" (Bakanlar Kurulu Karar~) ise, Kumpanyalarm sorumlu ba~lar~n~n bulunmamas~ndan ve bugünkü durumun
~ngilizler taraf~ndan Türkiye'den cebren al~nm~~, gasp edilmi~~nitelikte
oldu~undan, bunun Büyük Millet Meclisi Hükümetince tan~nmas~n~~
"iyma ve ihsas edecek bir muamelei resmiye icras~~siyaseten gayri
caiz bulunmas~na" (i~aret edecek ve anlatacak resmi bir i~lem yap~lmas~~siyaset bak~m~ndan do~ru olmamas~na) dayanarak ~imendifer
idarelerinin gelir ve giderlerinin ekli bütçe olarak Hükümet bütçesine
sokulmas~~ve bu idarelerin bütün malzemelerinin, aletlerinin hazine
ad~na teslim al~nmas~~gibi hususlar ta~~maktad~r. Bu karar, Nafia
Vekilli~inin bu konudaki ernrinden de ileri gitmi~~bulunmaktad~r.
16.7.1920 tarihinde Demiryollarmdaki* görevine ba~lam~~~ olan
Behiç Bey, on gün sonra Nafia Vekilli~ine gönderdi~i, hatt~n düzenli
i~letilmesi üzerindeki dü~üncelerini ta~~yan raporunda; ~cra Vekilleri
karar~n~n kendi dü~üncelerine uymad~~~n~, hatt~n temellükünden
vazgeçilip mukavelenamenin hükümlerine göre Demiryollar~na geçici
olarak el konularak, Devletçe atanan ~~letme Müdürü ile, Hareket,
Cer ve Yol müdürlerini içine alan bir idare Kurulu arac~l~~~~ile
~irketin manevi ~ahsiyeti hesab~na idare edilmesi gerekti~ini ileri
sürmü~tür (270. def. 21 Sa.).
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Buna Nafia Vekilli~inden gelen cevap, pek kesin ve ~iddetlidir.
Bu cevapta: "Hükümetin tamamiyle Anadolu ve Ba~dat hatlar~na
sahipmi~~gibi vaz~yed (=el koyma) etmek suretiyle verdi~i karar lâyetegayyerdir (de~i~mezdir). Hatlar~n ileride zuhur edecek sahiplerine
kar~~~hükümetin alaca~~~vaziyet ileride dü~ünece~i meseledir" denilmektedir.
Kendi görü~üne göre davranam~yaca~m~~ gören Behiç Bey; on
günlük incelemesi sonunda, etraftan i~e kar~~malar, paras~zl~k ve
idare ~ekli dolay~siyle bu i~in ba~ar~lmas~ndaki zorluklar~~gördü~ünü,
sa~l~k durumu da elvermedi~inden görevinden çekilmesinin (istifas~n~n) kabulünü rica etmi~tir. Raporunda belirtti~i dü~üncelerini ve
ricalarm~~Mustafa Kemal Pa~a'ya gönderdi~i bir telgrafla aç~klam~~~
olan Behiç Bey'in bu çekilme iste~ini, Nafia Vekilli~inin kabul etmemi~~
ve be~~bin kuru~~olan ayl~~~n~~ yedi bin be~yüz kuru~a ç~karm~~~ve
memurluk unvan~n~~da "Anadolu Demiryolu Müdir-i Umumili~i"
(Genel Müdürlü~ü) ~ekline sokmu~~oldu~u görülmektedir.
Bu s~ rada Eski~ehir'e gelmi~~olan Mustafa Kemal Pa~a, Behiç
Bey'in bu konudaki dü~üncelerini do~ru bulmu~tur. Ankara'ya birlikte dönmü~lerdir. Büyük Millet Meclisindeki odas~nda Bakanlardan
baz~~kimselerin de bulundu~u bir görü~mede Mustafa Kemal Pa~a:
"Hatta yaln~z vaz'yed edilmi~~oldu~unu ve temellükten (mal edilmesinden) sarf~~nazar edildi~ini (yaz geçildi~ini) ve ~imdiki ~eklin
muhafazas~na herkesin taraftar oldu~unu ve memurlar~n maa~lar~na
dokunulm~yaca~~n~" bildirmi~lerdir. Ancak; bunun için eski emir ve
kararlar~~bu ~ekle göre de~i~tiren yeni bir karar verilmemi~tir. Behiç
Erkin'in bunlardan söz eden notlar~nda (270. def. 25. say.) : "Bununla
beraber ne denilirse denilsin ben hatt~n eski ~ekli ile idaresine esasen
karar vermi~tim" demi~~oldu~u görülmektedir.
Öteki Hatlar~n Kat~lmas~~ ve M~s~r Liras~~
Ba~dat ~imendifer Idaresi ile Ba~dat Hatt~~ In~aat ~irketini de
yönetimi alt~na almas~~ hakk~ndaki Nafia Vekilli~inin 10.8.336
(920) tarihli yaz~s~ndaki teklifi Behiç Bey, baz~~ko~ullar ileri sürerek,
kabul etmi~tir. Bu hususta, yönetim alan~n~n geni~lemesi sak~ncas~~
yan~nda, Pozantiden odun getirmek, Toroslar~n Bilemedik denilen
bir yerindeki Ba~dat In~aat ~irketinin malzemelerinden yararlanmak
gibi yönler göz önüne al~nm~~t~r. Hatt~n, sahip olma ~ekliyle de~il,
el koyma tarziyle i~letilmesi, Ba~dat ve Anadolu hatlar~n~ n tarife-
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lerinin birle~tirilmesi gibi ileri sürülen ko~ullar aras~nda bir ko~ul
vard~r ki, bugünkü ku~aklar~n bunu anlamalar~~kolay olm~yacakt~ r.
Osmanl~~Devleti topraklar~nda bulunan Ba~dat ~imendiferleri I~letmesinde Osmanl~~ Devleti paras~~ de~il; birim olarak M~s~r Liras~~
esas~n~n geçerli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Ba~dat ~imendiferlerinin
yönetimini ele al~rken Behiç Bey'in ileri sürdü~ü ko~ullardan birinin
de bu M~s~r Liras~~biriminin kald~r~lmas~~oldu~u görülmektedir.
Bu s~rada, 26.8. 1920
de, Eski~ehir'e gelmi~~olan Nafia Vekili
Ismail Faz~l Pa~a, Ba~dat Hatt~~ile Ba~dat in~'aat ortakl~~~ndan
ba~ka, bir k~sm~~bizim tarafta kalm~~~olan Afyon - U~ak hatt~n~n da
Genel Müdürlü~e kat~lmas~na emir vermi~tir.
Böylelikle Ayd~n hatt~n~n bu k~sm~~da kat~l~nca Idare: "Anadolu Ba~dat ve Afyon - U~ak Demiryollar~~ve Ba~dat In~aat ~irketi Umum
Müdürlü~ü" ad~n~~alm~~~oluyordu.
MÜSL~M OLMIYAN PERSONEL SORUNLARI

H~ristjyan Görevliler
O zamanlarda Demiryollar~~ I~letmesi, ba~ta yak~t ve malzeme
yoklu~u olmak üzere, bir çok zorluklarla kar~~~kar~~ya idi. Iç ve d~~~
ko~ullar, normal bir i~letme sa~lam~ya hiç elveri~li de~ildi. Bununla
birlikte insan gücü alan~nda kar~~la~~lan güçlükler ve sorunlar, bunlar~n da üstünde özel bir önem ta~~makta idi.
Yaln~z yurdumuzu haks~z yere i~gal etmekte olan Yunan ordusu
ile de~il; onun arkas~ndaki, onu her yönde destekleyen Bat~l~~büyük
devletlerle de sava~~ld~~~n~~gören ve bilen ordumuzla halk~m~z~n;
Bat~l~~devletlere dayanarak bize yönelttikleri dü~manca davran~~lar~n~~
görmekte olduklar~~ H~ristiyan az~nl~klara kar~~~olan tepkileri, özellikle
Anadolu'da gittikçe artmakta idi.
Bütün bir Bat~~dünyas~~bize do~rudan dü~man kesilmi~ti. Durmadan yeni yeni haks~zl~klar, tecavüzlerle kar~~la~~yorduk. Sesimizi,
sava~ta üstün gelmi~, söz sahibi olmu~~devletlere ve onlar~n halk
vicdan~na duyuram~yorduk. Bu yüzden Bat~~Medeniyeti bize "tek
di~i kalm~~~canavar" olarak görünüyordu. Dünyada yaln~z kalm~~t~ k.
Kendimizi, yine kendi gücümüzle savunabilecektik.
Biz bu durumda iken az~nl~klar~m~z, genellikle, bizden ayr~~
duygu ve dü~ünceler içinde kalarak, dört y~ll~k sava~~n ~onunda
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üstün gelen ve Yurdu k~s~m k~s~ m i~gal etmekte olan Bat~l~~devletlere,
bize ra~men, sevgi ve ba~l~ l~ k gösterilerinde bulunmaktan sak~nm~yorlar ve çekinmiyorlard~. Az~ nhklardan bir k~sm~n~n bu davran~~lar~n~n halk~m~zda uyand~rd~~~~tepki sonucunda, az~nl~klardan olan
herkese ~üphe ile bak~lmakta idi.
Halbuki; Anadolu ~imendifer Kumpanyas~nda, 16 Mart Istanbul i~gali olay~n~n yank~s~~olarak yap~lan bask~~sonunda, üç tren ile
Haydarpa~a'ya çekilen Ingiliz kuvvetleri ile birlikte gitmeyerek
— her halde günün siyasal esintilerine kap~lmam~~~olduklar~ndan — görevleri ba~~nda kalm~~~kimseler de çoktu. I~lerinden ayr~lmam~~~olan
bu gibi kimselere, dost görünmiyen bir dünya ile ba~lant~y~~kesmi~,
tek ba~lar~na varl~klar~n~~kurtarma~a çal~~an Türklerin, ~üphe ile
bakmakta haklar~~olacakt~.
Anadolu ve Ba~dat ~imendifer Kumpanyalar~n~n bütün yaz~~malar~, konu~malar~~— bu kumpanyalar Almanlar~n oldu~u halde —
tamamen Frans~zca ile yap~lmakta idi 5. Bu hal, Türklerin eskidenberi bu i~lerden uzak kalmalar~n~n bir nedeni olmu~tur. I~letme
görevlileri aras~nda Türk yok gibi idi. Buralarda çal~~an az~nl~klardan olan kimseler, bu nedenlerle de as~l halktan uzakta kalm~~lar, yabanc~la~m~~lard~. Içlerinde hiç Türkçe bilmiyenler oldu~u da
sonradan ortaya ç~km~~t~. Bunlara, en az~ndan Milletin u~ramakta
oldu~u haks~zl~klar~n kayna~~~say~lan Bat~~dünyas~n~n temsilcileri
gözü ile bak~hyordu. Ki~ileri tek tek ele alarak niyetini ve davran~~~n~~incelemek ve o kimse hakk~nda ona göre yarg~da bulunmak,
toplumsal duygulanmalar~n en kabar~k oldu~u böyle zamanlarda
herkesten istenemezdi. Demiryollar~na ilk defa el koyan Vasfi Bey,
yukar~da sözünü etti~imiz yarg~s~n~~vermi~~ve Ingilizlerle gitmemi~,
kaçmam~~~olan kimselerin, siyasal bir ard dü~ünce ta~~mad~klar~~
5 Anadolu ve Ba~dat ~imendifer Kumpanyalar~~ALmanlara ait oldu~u ve
Idare ba~~nda Almanlar bulundu~u halde, yaz~~ma ve haberle~melerin Birinci
Cihan Sava~~~ s~ras~nda dahi Frans~zca ile yap~lageldi~i görülmektedir. Bu, ayr~ca
dikkate de~er bir konudur. Bizim Bat~~kültür ile temas~m~z Frans~zca ile olmu~tur.
Fikret'in "Bat~ya aç~lm~~~ilk pencere" olarak vas~fland~rd~~~~Galatasaray Sultanisi
(Lisesi) ders ve konu~ma dili olarak Frans~zcay~~alm~~t~. Cumhuriyet devrine kadar
ilkokullarda dahi Frans~zca dersleri vard~. Az~nl~klar ise bu dili kendi dilleri derecesinde benimsemi~lerdi. Almanca, ~~. Cihan Sava~~~ s~ras~nda yay~lmaya, liselere
girme~e ba~lam~~t~. Cumhuriyetten önce deniz subaylar~n~n d~~~nda Ingilizce
bilen o kadar azd~~ki, bunlar~n adlar~n~n ba~~na s~fat olarak "Ingiliz" kelimesi dahi
konurdu.
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kan~s~na varm~~~oldu~unu bildirerek, onlardan bir k~sm~n~, bulunduklar~~i~~kolunun sorumlu ba~kanl~klarma atamaktan çekinmemi~ti.
Halbuki; Halk ve Ordu mensuplar~~ile Milli Kuvvetler, az bir
k~sm~~yabanc~, ço~u uyru~umuz az~nl~klar~ndan olan bu Demiryollar~~
görevlilerine genel olarak duyduklar~~nefret duygular~~nedeniyle,
onlar~~de~il Demiryollar~nda üstün bir görevde, Yurt içinde dahi
görmek istemiyorlard~. Bu; o günlerin a~~r, çaresiz, bo~ucu havas~~
içinde haks~z da say~lamazd~~belki. Fakat; bu duygu ve heyecan~n,
Demiryollar~~i~letmesini ordumuzun bekledi~i hizmetleri yapam~yacak
bir hale dü~mesi sonucunu do~uracak derecede ta~k~nla~mas~~ da,
elbette do~ru say~lamazd~.
Bununla birlikte uygulamada, bu toplumsal duygu ta~k~nl~klar~n~n etkisi alt~nda kal~nd~~~~çokça görülmekte idi.
"Kuvay~~Milliye" Çeteleri
"Kuvay~~Milliye" çetelerinin ba~lang~çta Lefke (Osmaneli)
ile Adapazar~~aras~ndaki müslim olm~yan demiryolu görevlilerine
yapt~klar~~sald~r~lar, Eski~ehir'de de görülmü~tür. Eski~ehir istasyonu
yak~n~ndaki memur evlerinden bir k~sm~~ e~yasiyle birlikte "Kuvay~~
Milliye" taraf~ndan pervas~zca i~gal edilmi~lerdir.
Akhisar (Pamukova) Geyve ve Bilecik istasyonlar~~personelinden
ço~u, bu çetelerin tecavüzüne u~rami~t~r. Akhisar istasyonu görevlilerinden iki ki~inin kasaba içinde öldürülmü~~olarak bulundu~u
anla~~lm~~t~r.
14. 7.1920 tarihinde Eski~ehir'deki Imalâthane i~çilerinden dört
ki~inin kayboldu~u bildirilmi~tir.
Geyve istasyonunda Kap~c~o~lu ve Moskoyan ad~ndaki memurlar~n Geyve Mutasarr~fl~~~ndan verilmi~~vesika ile tedavi için Hat
Komiseri Binba~~~Hüsnü Bey e~li~inde Adapazar~na giderken iki
Jandarma taraf~ndan Geyveye sevk edilecekleri nedeni ile tevkif
edildikleri, idare taraf~ndan soruldu~unda bunlar~n Eski~ehir'e sevk
edildiklerinin bildirildi~i anla~~lm~~t~r.
Bu olaylar~n istasyonlarda çal~~an memurlar~~korkutup y~ld~rd~~~,
onlar~n fikir selâmeti ile i~~görmelerine engel olaca~~, I~letme Müdürlü~üne haber vermeden memurlar~n i~leri ba~~ndan al~n~p götürülmelerinin kazalara sebep olaca~~~bildirilerek, ~imendifer memurlar~na
her ne ~ekilde olursa olsun dokunulmamas~~ve i~lerine kar~~~lmamas~,
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Askeri Müfetti~likçe Nafia Vekilli~inden istenilmi~~ve durum 20.
Kolordu Komutanl~~~na ayr~ca arzedilmi~tir.
Bu s~ralarda Eski~ehir'deki Fabrikan~n Anbar Müdürü Aleksand~r Spirodis ile kâtibi Spiro Klambogidis, Adapazar~~Kaymakaml~~~ndan istenilmi~tir. Bunlar~n üzerinde bir çok e~ya= hesab~~bulundu~undan soru~turmalar~n Eski~ehir'de yap~lmas~~ için Eski~ehir Mutasarr~fl~~~ndan ve Garp Cephesi Komutanl~~~ndan Adapazar~~ Kaymakaml~~~na yaz~lm~~t~ r. Bu durum ~çi~leri Bakanl~~~~vekili Adnan
Bey taraf~ndan Adapazar~~Kaymakaml~~~na, Adliye Vekili Celalettin
Arif Bey taraf~ndan da Geyve Savc~l~~~ na bildirilmi~tir. Bir süre
sonra Geyveye giden I~letme Müdür Yard~mc~s~~Binba~~~ Mehdi
Bey'e verilen "Geyve Kuvay~~Milliye Kumandan~~ ~brahim" imzal~~
bir mektupta: "muhakeme için buraya gönderilen Aleko ~spirodis
ve kâtibi mevkuf bulunduklar~~mahalden nöbetçiyi i~fal ederek firar
ettikleri ve hayyen ve meyyiten (diri veya ölü) derdestleri (ele geçirilmeleri) z~mn~nda takibat icra edildi~i" bildirilmekte idi. (280. Dosya
7, 5. say.) ~ki Bakanl~~~n ve Garp Cephesi Komutanl~~~= ilgisinin
sonuca etki yapamad~~~~anla~~lmaktad~r.
16 Mart olay~~dolay~siyle "Kuvay~~Milliye"nin bask~s~~sonunda
Haydarpa~a'ya kaçarken Ingilizlerin tahrip ettikleri Lefke köprüsü
onar~m~, Mühendis Manas Efendi'nin idaresi alt~nda 15.8 . 1920 tarihinde bitmi~tir. Ancak köprünün öteki taraf~na gönderilecek yeni
ve acemi memurlar~n yolcu trenlerinin hareketlerini düzene koyam~yacaklar~~nedeniyle ya h~ristiyan memurlar~n hayatlar~n~n "Kuvay~~
Milliye" kar~~s~nda teminat alt~na al~nmas~, yahut posta treninin
Lefke köprüsünün öteki taraf~na geçirilmemesi gerekti~i Nafia Vekilligine arz edilmi~ti. Buna, 21.8 .1336 (920) tarihli ~ifre ile verilen
cevapta, askeri trenlerden ba~kas~n~n Lefke'den (Osmaneli) öteki
tarafa geçirilmemesi emredilmi~tir.
Nafia Vekilli~inin bu cevab~, yer yer kümele~mi~, genel bir
düzene uym~yan, kendi ba~lar~na davranan "Kuvay~~Milliye" kar~~s~nda istenilen hayat garantisinin, o s~rada, devlet taraf~ndan dahi
verilmedi~ini göstermektedir.
Köprüler yap~m memuru Italyan uyruklu Martiyano ve köprü
mutahass~s~~Marko Çavu~~ile birkaç arkada~~~Gök Bayrak müfrezesi
taraf~ ndan öldürülmü~lerdir. Bunlar; Ingilizlerin giderken tahrip
ettikleri Lefke köprüsünü "yap~lamaz" demden i olana~~~varken en
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k~sa bir zamanda onarm~~lard~ . Öyle ki, Garp Cephesi Komutanl~~~~
bunlara ödül verme~i kararla~t~rm~~~bulunuyordu (Bu ödüllerin
ailelerine verildi~i anla~~lmaktad~r). Bunlar~n öldürülmesinden sonra
idarede köprü onar~ m~~uzman~~kalmam~~~olmakta idi. Güçlendirilme~e çal~~~lan güven duygusu ile biraz sakinle~mi~~olan öteki görevlilerin, bu olay kar~~s~ nda korkular~~yeniden artm~~t~ r. Bu olay, verilen
garantilei-in de geçerli olmad~~~~fikrini vermi~~ve onbe~~yirmi gün
kimse görevini gere~i gibi yapamam~~t~ r (270 def.).
Lefke - Adapazar~~aras~ nda geçen bu gibi olaylara
engel olunmas~~için Behiç Bey, Bozöyük'de bulunan Garp Cephesi
Komutan~~Ali Fuat Pa~a ile görü~mü~tür. Ali Fuat Pa~a'n~n ç~kard~~~~
ve idarece bast~r~ lan 21.7.1336 (920) tarihli genel emirden her
istasyona bir kaç nusha ast~ r~lm~~t~r.
Ali Fuat Pa~a'n~ n bu emrinde; Istanbul'un Yenen devletler taraf~ndan i~gali üzerine Milletin eline geçen ve yine Millet taraf~ndan
idare edilen ~imendiferlerin memurlar~ ndan büyük bir k~sm~n~n
do~rulukla ve bizimle çal~~acaklar~ na kefil olunmu~, onlar~n "h~ristiyan vatanda~ lardan" olduklar~~belirtilmi~~ve ~imendifer i~inin
ayr~ca bir fen oldu~u, bunu bilmiyenlerin i~lere kar~~mamas~~ gerekti~i
bildirilmi~tir. Di~er yurtta~lara oldu~u gibi ~imendifer memurlar~na
da,, ~ rz, mal ve can kefaleti hususunda milletin "söz verdi~i" ayr~ca
belirtilen bu emirde: "Bu söz Millet namusudur. Verilen namus
sözünü tutma~a herkes mecburdur." "Binaenaleyh bir k~ta veya
Kuvay~~Milliye için ~imendiferlerimizden istifade zarureti has~l olunca
derhal mafevkine müracaat etmeli ve kendili~inden ~imendifer i~lerine asla kar~~~lmamal~d~r" denilmektedir.
Bu emrin dahi bu alanda bir etki yapamad~~~~görülmü~tür.
Müslüman Memur Bulunamay~nca
Genel Müdürlü~ün Nafia Vekilli~ine sundu~u 22.10.336 (920)
tarihli ve A~ustos ay~~ genel durumunu bildiren raporunda: ba~lang~çta kurulmu~~olan I~ letme Komisyonunun, i~ leri istenilen derecede
yürütememesine "gayr~~müslimler" aleyhinde esen havadan korkmalar~n~ n da bir neden oldu~u, Eski~ehirde islam olm~yan memurlardan
onbir ki~inin evlerinin e~yalar~~ile birlikte i~gal edildi~i ve "anas~r-~~
gayri müslimeden (islam olm~ yanlardan) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerince tarh edilen (sal~nan) vergiden ~imendifer memurlar~ na da
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hisse tefik edilmi~~(pay ayr~lm~~) ve bu suretle mal ve canlar~ndan
emniyetsizlik gören memurlar aras~nda büyük bir heyecan husul
bulmu~" oldu~u bildirilmektedir. Bu rapordan, o s~rada devletten
ayr~~olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerince az~nl~klara vergi sal~nm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Verginin m~kdar~~belirtilmemi~~olmakla
birlikte, az~nhklardan olan ~imendifercilerde bir heyecan~n uyanmas~na neden olabildi~i görülmektedir.
Yine bu raporda: " ...müslüman memur azl~~~ndan halen
Lefke - Adapazar~~aras~ndaki istasyonlara sorumlu ve i~bilir memurlar" gönderilemedi~i de belirtilmektedir.
Yabanc~~Devlet Uyruklular~~
Garp Cephesi Polis örgütü, 9 .8 .92o tarihli yaz~s~~ile Eski~ehir
Mutasarr~fl~~~na ba~vurarak Eski~ehir ~imendifer ambarlar~nda
çal~~an "Arnavut Yani" ad~ndaki kimsenin Italyan uyruklusu oldu~unun anla~~ld~~~, kendileri ile bar~~~imzalanmam~~~devlet uyruklusu
kimselerin ya ç~kar~lmas~n~, yahut da bunlar~n Osmanl~~uyru~una
geçmeleri bildirilmi~tir.
Idarede daha ba~ka yabanc~~uyruklu kimseler de çal~~maktad~rlar. Bir yandan yurdumuza sald~rm~~~Yunan ordusu ile ölümkal~m sava~~na girmi~~iken öte yandan yerlerine o i~i yapacak yeti~mi~~
Türk memur bulup koyamad~~~m~z için, cepheye askerlerimizi ve
cephanelerini ta~~yacak olan Demiryollar~~ i~letmesindeki ba~~ve
önemli görevlerde, yaln~z h~ ristiyan az~nl~klar~n de~il; do~rudan
Yunan uyruklu olan kimselerin hizmetlerine dahi bel ba~lamak
zorunda kal~~~m~z gibi bir durumun, dünyada e~i ve örne~i, herhalde,
görülmemi~~olmal~d~r. Aradan elli y~ldan çok bir zaman geçtikten
sonra, bu günkü ko~ullar içinde anla~~lmas~~bile kolay olm~yan bu
durum; ulusumuzun o zamanki çaresizli~inin, bahts~zl~~~n~n ve bundan
ba~ka Demiryollar~~Idaresinin kar~~la~t~~~~güçlü~ün, tek ba~~na, ac~~
bir ifadesi olmaktad~r °.
8 Bütün Anadolu hatt~~görevlilerinin 1598'i müslüman (Hareket i~lerinde
müslüman yoktur) 459 Rum, 403 Ermeni, 6 Musevi'dir. Bunlar, Osmanl~~Devleti
uyru~udurlar.
Onyedi do~rudan Yunan uyruklu oldu~u gibi otuz bir ki~i de çe~itli Bat~~ve
Balkan devletleri uyruklusudur (284 say~l~~Dosyan~n 158 say~l~~ h~~d~ndan al~nm~~t~r).
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Yunan uyruklular~n ba~~nda, Demiryollar~na ilk el koyan Vasfi
Bey'in 25 Mart 1920 de kurdu~u "~~letme Komisyonu" üyesi olan
ve Yard~ mc~~iken Fabrikaya Müdür yap~lm~~~olan Kolaro Efendi
vard~r.
Durum arz edilmi~~olan Nafia Vekilli~inden o zaman gelen
cevap yaz~s~nda; Kolaro'nun sadakatsizli~inin Hicaz hatt~nda geçen
davran~~lar~~ ile ve bu s~rada da bir gereklilik yok iken ~ngilizler
taraf~ndan Selânik'ten getirilmi~~olmasiyle belli oldu~u kabul edilmekle birlikte "bunun da görevini yapabilecek ehil bir müslüman
memur bulununcaya kadar kullan~lmas~~zaruridir" denilmekte ve
bu duruma genel olarak da de~inilerek: "hatta kullan~lan yabanc~~
tebah ve bilhassa Yunanl~~memurlar~n de~i~tirilmesi, yerlerine müslüman memurlar~n bulunmas~na vabestedir (ba~l~d~r). Bu ~art olmay~nca ~imdi hatta bulunan yabanc~lar~~ s~k~~ve makul bir kontrol ve
gözetleme alt~nda bulundurularak kullanmaktan ba~ka çare yoktur"
denilmektedir. (270 Def. 77. s.)
runanl~lar~n U~ak ve Iiiitah_ya Sald~r~lar~~
26.8.336 (920) de ba~l~yan U~ak yönündeki Yunan sald~r~s~~
üzerine Afyon ve U~ak hatt~~i~letmesi alt üst olmu~tur. Bu hat müdürlü~üne atanm~~~olan Mösyö Andre (Frans~zd~r) hatt~~görüp inceleyemeden Afyon'da oturup beklemek zorunda kalm~~t~r.
Bu s~rada, Garp Cephesi Komutanl~~~= 29/30.8.336 (920)
tarihli "Gizli ve Zata Mahsus" i~aretli emri al~nm~~t~r. Bunda, Afyon
Karahisar'~n~n yitirilmesi olas~l~~~~kar~~s~nda Genel Müdürlü~ün
alaca~~~tedbirler ile; Eski~ehir - Ankara ve Ak~ehir - Konya olarak
iki bölük kalabilecek olan hatlara çekilecek malzemenin cins ve
m~kdar~~Genel Müdürlü~e b~rak~larak dü~man eline geçebilecek
olan hatlarda bir lokomotif veya vagon kalmamas~na dikkat edilmesi,
Eski~ehir - Ankara bölümünün her zaman güvenle i~letilmesinin
gerekti~i, Fabrikan~n olana~~~olan k~s~mlar~= Ankara'ya ta~~nmas~~
bildirilmektedir. (270 Def. 31 s.)
Çal~~ma Ko~ullar~n~n Elveri~sizli~i
Cer ~~leri Md. Yard~mc~s~~Hakk~~Efendi'ye, Nafia Vekilinin
(Bay~nd~rl~k Bakan~n~n) önünde, büyük zorluklarla, Depo Müdürlü~ünü de çevirmek kaydiyle U~ak Hatt~~Cer Müdürlü~ü kabül
ettirilebilmi~ti. Yan~na da Simendifer Subay~~ ~emsettin Efendi veril-
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mi~ti. Hakk~~Efendi, 31.8.336 (920) tarihli raporunda geri çekili~~
s~ras~nda makinist Çötaki (Rum) idaresindeki 12 vagonlu bir katar~n
U~aktan üç kilometre sonra yarma içinde bulunan ve Demiryollar~~
Idaresine haber verilmeden askerlerimizce tahrip edilmi~~köprüde
derayman yapt~~~~ve vagonlar~n birbiri üzerine dü~tükleri, iki ate~çiden Yorgi'nin (Rum) nas~lsa kurtulup, Afyonkarahisar'a kadar
gelebildi~i, öteki ate~çi Solakyan (Ermeni) ile makinist Çötaki'nin
kaybolduklar~~bildirilmektedir. Yine bu raporun; bu olaydan sonra,
askeri bir trenle yola ç~kan makinist Sükrü'nün, yar~m kilometre
uzaktan kaza olay~n~~görerek trenini durdurdu~u iki ate~çisi ile
birlikte, makinenin ate~ini söndürdükten sonra dü~en top mermilerinden sak~narak Oturak istasyonuna ve oradan Afyonkarahisar'~na
kadar gelebildikleri anla~~lm~~t~r.
~ki lokomotif ile yetmi~~vagon, köprünün bu erken at~l~~~~yüzünden U~ak'ta kalm~~~ve dü~man eline geçmi~tir. Garp Cephesi Komutanl~~~, 1.9.336 (920) tarihli emrinde: "U~akta oldu~u gibi hatt~n
Dumlup~nar - Afyonkarahisar k~sm~nda da malzeme terk etmemek
için" bu k~s~mdaki vagon ve lokomotiflerin geriye al~narak "Kumpanyaya" verilmesi ve tahripte acele edilmemesini kendi birliklerinden istemi~tir. (280 dosya / Say~~ 23)
~skim Olm~yan Görevlilere Kar~~~Tazelenen Tepki
Yunanhlar~n bu sald~r~s~n~n, Islam olm~yan görevlilere kar~~~
yeniden bir duygulanmaya ve bunun sonucunda, onlar~n görevden
uzakla~t~r~lmalar~~isteklerinin artmas~na yol açm~~~ oldu~u görülmektedir.
Islam olm~yan görevlilerin, bize tam bir ba~l~l~~~~ileri sürülemez
ise de, o s~radaki Yunan sald~r~s~nda onlar~n bize dönük kötü bir
davran~~lar~na da rastlamlmam~~t~r. Buna ra~men; kendilerine ku~ku
ile bak~ld~~~ndan, her taraftan Demiryollar~ndaki Islam olm~yan
görevlilerin kovulmalar~, görevlerinden uzakla~t~r~lmalar~~istenilme~e
ba~lanm~~t~. Konya Valisi Haydar imzal~~olup Garp Cephesi Komutanl~~~na gönderilmi~~ ~~.9.336 (920) tarihli bir ~ifrede, gayri müslim
olan demiryollar~~ telgraf memurlar~n~n Yunan ordusunun bütün
hareketlerini Rum ve Ermenilere ve bunlar arac~l~~~~ile, siyasi muhaliflere haber verdikleri kan~s~na var~ld~~~n~, bunlardan cepheye yak~n
yerlerde çal~~an kimselerin kontrol alt~na al~nmalar~~ve trenlere
ait telgraflarm Türkçe çekilmesi kural~= konulmas~~istenilmektedir.
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3.9.336 (920) tarihini ta~~yan ve Garp Cephesi Askeri Polis
örgütünce haz~rlanm~~~bir liste, Ali Fuat Pa~a taraf~ndan mutalea
bildirilmesi için Demiryollar~~Genel Müdürlü~üne gönderilmi~tir.
Bu listede say~s~~elliye varan yabanc~~devlet uyruklular~~aras~nda,
I~letme Komisyonu üyesi olan Fabrika Müdürü Kolaro'nun, üstelik
"Etniki Eterya" cemiyetinden oldu~u, Hareket Dairesi Ba~kan~~
Harilaos'un gayet zararl~~ bir komiteci olup komitecileri evinde toplayarak onlarla konu~malar yapt~~~, Muhasebe ve Tefti~~Ba~kan~~Ayanidis'in Izmir'in Yunanl~larca i~galinde Harilaos'un evinde yap~lan
~enliklere kat~lm~~~oldu~u bildirilmektedir.
Genel Kurmay Ba~kanl~~~na cevap olarak yaz~lm~~~Nafia Vekilliginin 5.9.336 (920) tarihli bir yaz~s~, bu konuyu ayd~nlatmaktad~r.
Bu yaz~da; Demiryollar~~ ~irketlerinin imtiyaz sahiplerinin yabanc~~
ve h~ristiyan olmalar~ndan, memurlar~n~~ da bilerek ve isteyerek "gayr~~
müslim mutahass~s" kimselerden seçtikleri; bunlar~n görevini yapacak
mütehass~s islâm memurlar~n~n azl~~~ n~~da bahane olarak ileri sürdükleri, Demiryollar~~hesap ve yaz~~ i~leri ile haberle~melerinin Frans~zca
yap~ld~~~, hatta sava~tan (I. Cihan Sava~~) önce ve sava~~s~ras~nda
bu ortakl~~~n ba~~nda bulunan Almanlar~n dahi Frans~zca kulland~klar~~belirtilerek; ancak, bir kaç aydanberi el koydu~umuz bu
kurumlar~n görevlilerini birden müslümanlarla de~i~tirmenin ve
i~lem dilini hemen Frans~zcadan Türkçeye çevirmenin olana~~~olmad~~~, böyle bir ~ey yap~ld~~~~takdirde, Demiryollar~n~n i~lemeden
kalaca~~, bunun sonucunda ise, asker ve cephane yollamalar~n~n
duraca~~, bunun da Yurt savunmas~nda büyük ölçüde etki yapaca~~~
aç~klanm~~t~r. Bu cevapta; ele geçirilebilen müslim memurlar~n, ku~ku
uyand~ran h~ristiyan memurlar yerine atanmakta oldu~u, haberle~melerin birden Türkçeye döndürülemiyece~i, Posta ve Telgraf Genel
Müdürlü~ünün dahi kendisinden istenilen iki telgraf memurunu
henüz bulup gönderemedi~i, bu nedenlerle, yaz~~ma ve haberle~menin
Türkçe yap~lmas~~ i~inin olanaklar ölçüsünde, yava~~yava~~bir çözüme
ba~lanaca~~~bildirilmektedir (280 dosya, 25 Say~ ).
Bu s~rada Garp Cephesi Komutanl~~~ ; Ertu~rul, Izmit, Eski~ehir,
Kütahya, Afyonkarahisar sancaklar~~içindeki az~nl~klardan 20-40
ya~lar~~aras~nda olanlar~n, buralardan ba~ka yerlere göç ettirilmelerine
ba~lan~lm~~~oldu~undan, bu bölgelerdeki Demiryollar~~memurlar~ndan
bu ko~ullar~~ ta~~yanlar~n buralardan ba~ka yerlere atanmalar~ n~~
istemi~tir. Genel Müdürlük, Fabrikan~n Eski~ehir'de olmas~~ nedeniyle
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bu emrin uygulanmas~~olana~~n~n olmad~~~, ancak, bu bölgelerdeki
istasyonlara müslüman veya ya~l~~memur gönderilme~e çal~~~laca~~~
cevab~n~~vermi~tir.
Gayr~~~ müslim memurlar üzerindeki dedikodunun, normal s~n~rlar~~ a~t~~~n~~gören Genel Müdür Behiç Bey, bu sorunu kesin olarak
çözümlemek amaciyle Ankara'ya gitmi~tir. 9.9.1336 (920) günü
Nafia Vekiline Garp Cephesi Polisinin, yukar~da sözünü etti~imiz
listesini vererek sorunu aç~klam~~t~r. Bundan sonra, Vekil ile birlikte
Vekiller Heyeti odas~na gitmi~lerdir. Behiç Bey, Vekiller Heyeti
önünde, ~imendifer gibi en önemli bir savunma arac~n~n yabanc~~
ellerde bulunmas~n~n do~ru olmad~~~n~, millile~tirilmesinin zorunlu
oldu~unu, fakat bu i~in bu zamanda yap~lmas~n~n çok zor, hatta
yap~lamaz oldu~unu söyledi~i s~ralarda, Heyet üyelerinden bir k~s~m
kimseler hiç tereddüt etmeden "bütün gayr~~müslim memurlar~n
tard~~lüzumunu ve hatta bu maksad için ~imendiferlerin i~letilmesini
bile feda edeceklerini" ileri sürmü~ler, uzun tart~~malardan sonra,
bunlardan tabip, kâtip ve amele gibi, do~rudan demiryolu mesle~inde
olm~yanlar~n de~i~tirilmesi ile yetinme~e mecbur olmu~lard~r.
Fakat; Genel Müdür, bir k~s~m memurlar~n belli bir nedeni
olmaks~z~n i~den uzakla~t~r~lmalarm~n, bütün memurlar üzerinde kötü
etki yapaca~~n~, kendisinin de i~e ba~larken kimseyi sebepsiz ç~karm~yaca~~~üzerine memurlara söz verdi~ini ileri sürerek bu teklifi
de kabul etmemi~tir. Böylece, her iki taraf da dü~üncelerinde direnmi~~
olarak kalm~~lard~r.
Bu konu~malar aras~nda Vekiller Heyetinden bir zat~n: "Bütün
gayri müslimleri i~~ba~~ndan uzakla~t~rmakla beraber, ~imendiferlerimizi i~letmek Nafia Vekilinin vazifesidir. Kendisi bundan sorumludur" dedi~i de anla~~lm~~t~r. (270 Def. 37. s.)
Yunan ordusuna kar~~~kurdu~~~muz savunma cephesinin gerisindeki ula~~m araçlar~n~n, Yunanl~~veya onlara e~ilimli kimseler
idaresinde bulunmas~n~n "dünyan~n hiç bir taraf~nda görülmemi~~
bir ~ekil oldu~unu" söyleyen Behiç Bey; eskiden dü~ünülmeden verilmi~~imtiyazlar~n sonucu olan bu halin düzeltilmesine hemen kalk~~man~n bu büyük ta~~ma arac~n~~büsbütün k~s~rla~t~raca~~n~~öne
sürmektedir. Di~er taraftan; ba~ka yerlerdeki gayri müslim kimselere
"Kuvay~~Milliye" gruplar~~taraf~ndan yap~lan sald~r~lar yan~nda
Demiryollar~nda görevli olanlar~n, nisbeten bundan korunmakta
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olmas~, bu gibi memurlar~n aç~ktan aç~~a bir kötülük yapmalar~na
engel olaca~~~kan~s~n~~belirten ve en büyük Yurt görevini ~imendiferleri
i~letmekte gördü~ünü kaydeden G. Müdür, bunu büsbütün durdurmaktansa bu gibi sak~ ncalar~na ra~men, i~letmekte devam etme~i
do~ru buldu~unu Nafia Vekilli~ine gönderdi~i yaz~s~nda belirttikten
sonra; bununla birlikte bütün müslim olm~yan memurlar~n ç~kar~lmas~~
suretiyle i~letmeyi sa~l~yacak kimse bulunabilece~inden, kendi yerine
i~~ba~~na getirilmesini teklif etmi~~ve Temmuz ay~~aç~~~n~~kapamak
üzere otuz bin lira gönderilmedi~i takdirde istifa etmi~~say~lmas~n~~
da yaz~s~na eklemi~tir. (270 Def. 38. s.)
Ankara, Eski~ehir ve Konya gazetelerinde müslim demiryolu
memuru al~naca~~~konusunda ilanlar verilmi~~ise de bundan da bir
sonuç al~namam~~~oldu~u görülmektedir.
Konya isyan~~ve Gayr~~Müslim Personelin Durumu
Bu s~rada Konya isyan~~olmu~, asiler demiryollar~n~n baz~~k~s~mlar~n~~tahrip ve istasyonlar~~ya~ma etmi~lerdir.
isyanc~lar~n Konya yöresi istasyonlar~ndaki gayri müslim görevlilere dokunmam~~~olmalar~~ile ve bu gayri müslim görevlilerin isyan
olay~ndan bilgi verirken "pek mübala~al~" davranmalar~~dolay~siyle
dikkati çektiklerini ileri sürerek, bu hat görevlilerinin islam memurlarla de~i~tirilmeleri, 12. Kolordu Komutanl~~~nca, önemle istenilmi~tir. Genel Müdürlükten verilen cevapta asilerin müslüman memurlara
dokunmad~klar~n~~fakat, gayri müslim memurlardan ikisini yaralad~klar~n~~bildirerek, da~~ba~~nda her türlü savunma araçlar~ndan yoksun olan bu memurlar~n korku yüzünden mübala~a etmelerinin,
pek tabii oldu~u belirtilmi~tir.
Bununla birlikte; bu gayri müslim görevlilerinden asilere kar~~~
yap~lan hareketlerde cesaret ve yararl~l~k gösterenler dahi görülmü~tür. isyan~~bast~racak askerlerin treninde bulunan Yol ~ube Mühendisi, verdi~i raporda: "treni cesurane ate~~hatt~na kadar sokma~a
muvaffak olan makinist Hristo Aslanyadis ile iki ate~çisinin sadakatleri ~ayam arzd~ r" demekte, Telgraf Ba~çavu~ u Leonyadis'in "vazifedeki ciddiyeti"nden söz etmektedir. (280 Do. 40 No) Gayri müslim
memurlar~n Konya istasyonunda asi müfrezelere gönderilen ia~e
malzemelerini de manevra ve tren tertibi bahanesiyle geciktirmek
suretiyle onlar~ n hareketlerini de geciktirmi~~olduklar~~anla~~lm~~t~ r.
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Asl~ nda bu isyan, ilk önce Demiryollar~~gayri müslim memurlar~n~ n telgraflariyle anla~~lm~~~ve Garp Cephesi Komutanl~~~na da
ilk haberi, buna dayanarak, Demiryollar~~Idaresi vermi~tir.
Demiryollar~na ilk el konuldu~u zaman Askeri Müfetti~~Vasfi
Bey taraf~ndan müdür yard~mc~l~~~ndan Fabrika Müdürlü~üne getirilmi~~olan ve Yunan uyruklu oldu~u Garp Cephesi Polis örgütü
taraf~ndan haber verilen Kolaro verdi~i 20.10.920 tarihli raporunda,
odunsuzluktan trenin pakura (mazot) ile i~letildi~ini, böyle giderse
pakuran~n ancak bir buçuk ay yetebilece~ini k~~~n yakla~mas~ndan
odun elde edilmesinin de güçle~ece~ini bildirmekte ve bunlar üzerine
dikkati çekmek istemektedir. Bu davran~~~, onun bize içten bir ba~l~l~~~n~, elbette göstermez. Ama; bu hal, onun ve onun gibi olanlar~ n
i~~ba~~ nda kald~klar~~müddetçe canlar~ n~~koruma amaciyle de olsa,
iyi bir denetim alt~nda görevlerinin gerektirdi~ini yapacaklar~ n~~
göstermesi bak~m~ndan, Demiryollar~~Idaresince önemli say~lm~~ t~ r.
DEM~RYOLLARI IDARESINE DI~ARADAN KARI~MA

~dare E~yas~~ve Malzemesine El Atmalar
Gerek "Kuvay~~Milliye" gerekse Ordu mensuplar~~taraf~ndan
Demiryollar~na ve görevlilerine kar~~~lmas~, binalar~= i~gali, idarenin
kar~~la~t~~~~güçlüklerin en ba~~nda gelmektedir.
Ordu ihtiyaçlar~~ve hizmetleri dü~ünülerek kurulmu~~olan yeni
Demiryollar~~Idaresinin önüne ç~kan, onu duraksatan ve aksatan
d~~~kar~~malar~n silahl~~kuvvetlerden gelmesi, zorluklar~n niteli~ini,
giderilmesindeki güçlü~ü ilk bak~~ta anlatma~a yetmektedir. Bunlardan bir çok örnek vard~r. Ancak Derbend Istasyon memuru Abdülezel Efendi'nin durumu, tipik bir örnektir.
Bu kimsenin 24. Tümen Kurmay Ba~kanl~~~nca fen memuru
olarak atand~~~~haberi al~n~nca durum, 24. Tümen Komutanl~~~ndan
bir yaz~~ile sorulmu~tur. 24. Tümen Komutan~~At~f Bey cevab~nda:
Abdülezel Efendi'nin, Ingilizlerin Derbend'i i~galleri üzerine, köprüleri tahrip eden müfrezelere gözcü olmak ve kar~~~kl~~a u~ram~~~olan
~imendifer i~letmesini düzeltmek üzere Tümence görevlendirildi~i
bildirilmektedir. Kurmay Albay olan Genel Müdür Behiç Bey, 25.7.
920 tarihli yaz~~ile verdi~i cevapta; bu ataman~n do~ru olm~yaca~~,
Demiryollar~n~n o k~sm~n~ n kar~~~kl~~~n~n, memurlar~n~n u~ramakta
olduklar~~sald~r~lar~n ve kar~~malar~n durdurulmamas~n~n bir sonucu
Benden C. XLIV, 36
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Oldu~u, hayatlar~~temin edilmedikçe o tarafa hiç bir memur gönderilmiyece~i gibi hususlar~~belirtmi~~bulunmaktad~r. Tümen Komutan~~
At~f Bey'in, bu yaz~n~n alt~na yazd~~~~bir cevap, o günlerin havas~n~~aç~klay~c~~bir niteliktedir.
Genel Müdürlü~ün tezkeresi alt~na k~rm~z~~mürekkeple yaz~lan
cevapta, Ingilizlerin Derbend'i i~gali üzerine Tümen'e ba~vuran
Abdülezel Efendi'ye, dü~man~n ilerlemesine bir zaman için engel
olmak amaciyle Izmit - Arifiye aras~ndaki köprülerden gerekenlerinin
acele tahripleri i~i verildi~i bildirildikten sonra Tümen'in "de~il
böyle i~siz kalm~~~bir memurdan, bütün insanlardan hatta, Anadolu
Hututu (hatlar~) I~letme Müdürü de bu m~ntakada ve o gibi anlarda
bulunsa onu dahi müdürlü~ünü dü~ünmeksizin bu bedbaht vatan~n
selâmeti namma yapabilece~i her hangi bir i~de istihdam eder ve
edecektir. Tecrübe etmek arzu buyuranlar te~rif ederler. Istifade
eder ve hiç bir makamdan istizana (izin isteme) lüzum bile görmez"
denilmektedir. Bir yarbaydan bir kurmay albaya yaz~lan bu yaz~da:
"Hatt~ n tanzimi için Anadolu Hututu Müdürü, F~rka'ya (Tümen'e)
~art ~urt ko~amaz". "F~rka (Tümen) bu kadar izahat~~Anadolu
Hututu Müdüriyetine verme~e asla mecbur de~ildir ve vermesi bir
kabahattir. Fakat, ~ahsi âlinize hürmet noktai nazarmdan bu defal~k
vermi~tir" denilmektedir. (280 Do. / 8 No.)
Bir düzenli asker birli~ine (Tümen'e) komuta etmekle birlikte;
Süvari Yarbay' At~f Bey'in, genel askerlik disiplininden nekadar
uzak kald~~~~ve tamamen "Kuvay~~Milliye" komutanlar~~gibi dü~ünüp davrand~~~~görülmektedir.
Nafia Vekili Ismail Faz~l Pa~a'n~n Servis Vagonu ile Eski~ehir'den Ankara'ya gelmi~~biletsiz üç kad~ n~n 24. Tümen Komutan~~ At~f
Bey'in ailesi fertlerinden oldu~u anla~~lm~~, fakat uzun yaz~~malara
ra~men; bilet bedelleri al~namam~~t~r 7 (270 de 40. s).
7 At~f Bey, "Garbi Anadolu Kuvay~~ Milliye" Komutan~~ Ali Fuat Pa~a taraf~ndan Eski~ehir ve yöresi "Kuvay~~Milliye" komutan~~olarak atanm~~t~. Bir ara,
—böyle bir görevde iken— Ingilizler taraf~ndan tutuklanarak ~stanbul'a götürülen
bu zat için Atatürk, "Nutuk" da, böyle bir mevkide olan bir kimsenin kendini
bu duruma dü~ürmesinin ~a~~lacak bir ~ey oldu~unu kaydetmektedir.
At~f Bey'in, o s~ralarda, Izmit Rumlarmdan birine ait olup el koydu~u bir vagon
tütünü, Ankara'ya göndererek, kendi hesab~na satt~rma i~ine giri~ti~i, fakat, tütünlere Maliye'nin el koydu~u ve bu davran~~~~ dolay~siyle Maliye Vekilinin teklifi
üzerine Vekiller Heyetinin kendisini azle karar verdi~ini, Eski~ehir'e gelmi~~olan
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D~~ardan Kar~~malar~n Sonucu Kaza
Demiryollar~~ i~lerine d~~ar~dan kar~~malar sürüp gitmektedir.
Bunlar~n önemli olanlar~, i~letme tekni~i ile ilgili olanlar~d~r. Zira;
bu nedenlerle can ve mal kayb~~ile sonuçlanan kazalar olmaktad~ r.
Drezin ve vagonetler askeri birliklerin eline geçmi~, hatt~n
sürekli tefti~i ve onar~m~~için elde vagonet ve drezin kalmam~~t~r.
2/3.1 .920 gecesi Bilecik'ten gelen Yarbay At~f Bey'in drezini,
dokuzuncu tünclin ç~k~~~taraf~na dü~mü~~büyük bir ta~a çarpm~~t~ r.
At~f Bey, bunu kendisine yap~lm~~~bir kötülük sanm~~sa da, bu ta~~n
hatta ya~mur etkisi ile dü~mü~~oldu~u, drezin ve vagonetlere elkoymu~~olduklar~ndan ilgililerce hatt~n gere~i gibi tffii~~edilememesi
nedeniyle zaman~nda görülüp ilgililere haber verilemedi~i ve kald~rt~lma i~ine giri~ilemedi~i kendisine bildirilmi~tir.
13.1.1921 de 53 numaral~~tren Lefke'ye yar~~~ s~ras~nda bir
vagonetle çarp~~m~~t~r. Lokomotif vagoneti 600 metre sürükleyerek
parçalam~~t~r. Bu vagonetin, At~f Bey'in tavsiyesi ile ve Bilecik'te
bulunan istihkâm te~meninin emriyle, Geyve Jandarma Alay Komutan~~Vicdan~'. Bey'in e~yalar~n~~ ta~~d~~~~anla~~lm~~t~r.
Bunlarla birlikte; Demiryollar~na yap~lan kar~~malara ve malzemesinden faydalanma isteklerine en tipik örnek — onun haberi
olmadan — Mustafa Kemal Pa~a karargâh~ndan gelmektedir. Büyük
Millet Meclisi Reisi refakat zabiti Ismail Hakk~~ imzas~m ta~~yan
bir telgrafta: "Büyük Millet Meclisi Reisi Pa~a Hazretlerinin daireleri için" ilk trenle on soba istenilmektedir. Buna; Simendifer Idaresinde bulunmad~~~ndan, d~~ar~da malzeme bulunursa yapt~r~l~p
gönderilece~i cevab~~verilmi~se de, refakat zabitli~i ikinci telgraf~nda bir yol göstererek: "Eski~ehir - Ankara aras~~istasyonlardan her
birinden bir tane al~nmak suretiyle Pa~a Hazretlerinin daireleriyle
karargâha icabeden soba ve boru noksamn~n" kar~~lanmas~~ricasmda
bulunmu~tur. Bunun üzerine istasyonlardan birer soba ahnma i~ine
ba~landm~~~ise de, bu telgraflar Genel Müdür Behiç Bey taraf~ndan,
Mustafa Kemal Pa~a'ya gösterilerek "mesele halledilmi~tir". Sobalar
gönderilmemi~tir (270 Def. 46. s).
Adliye Vekili Celalettin Arif Bey'den duydu~unu, bize, (rahmetli) Behiç Bey söylemi~lerdi. Fakat At~f Bey'in azl edilmemi~~oldu~u, Birinci ~nönü Sava~~'ndan
sonra takdir ve taltif edilmedi~i için çekilmi~~oldu~u anla~~lm~~t~r.
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Ba~dat Hatt~~ile Ba~dat In~aat ~irketi idaresini de üzerine almas~~
teklifi kar~~s~ nda henüz bir karar vermeden önce, Pozanti'de bulunan
41. Tümen Komutan~~Hayri Beye, askerler taraf~ndan kar~~~lm~yaca~~~
ve Kuvay~~Milliye kar~~malar~n~ n da önüne geçilece~i taahhüt edilirse,
Ba~dat Hatt~n~~ ve in~aat ~irketini üzerine alabilece~ini bildiren
Genel Müdür Behiç Bey, Konya'da kar~~la~t~~~~Tümen Komutan~~
Hayri Bey'den bu konularda kesin söz alm~~t~r. Ama, Hayri Bey,
sözünü yerine getirememi~tir. (270/28)
Nisan 920 ba~lar~nda Frans~zlar çekildi~i zaman, Ba~dat In~aat
Ortakl~~~n~n çal~~t~~~~hatlar üzerinde ne gibi malzemeler b~rakt~~~~
tesbit edilememi~tir. Çünkü, bütün kay~ tlar, "Kuvay' Milliye Çeteleri" taraf~ndan yok edilmi~ti. "Büyük m~kdarda malzeme ve aletlerle e~yalar Kuvay~~Milliye taraf~ndan al~ narak Konya, Kayseri,
Kozan, Karaisal~~ve Silifke" kasabalar~na ve köylerine götürülmü~tü.
Frans~zlar, hatt~~terk ettikleri zaman, Sinan Pa~a ad~n~~alm~~~
bir kimsenin buyru~u alt~ndaki "Kuvay~~Milliye", ~irketin imalathanelerini basm~~lard~ r. Yine bunlar, Pozanti - Kelebek aras~, Klm.
303 de Hac~k~r~~tünelleri içinde ve Hac~k~r~~ile Durak aras~ nda hatt~~
üç yerinden bozmu~lard~r. Bundan ba~ka Hac~k~r~~- Kelebek aras~nda üç yerde vagon y~~~nlar~~görülmü~tür. Bunlar, makinesiz yola
b~rak~lan vagonlar olup rampalarda raydan ç~km~~~ve devrilmi~lerdir.
Ba~dat In~aat Ortakl~~~n~n bütün tezgahlar~ n~n, bürolar~n~ n,
fabrika ve ma~azalar~n~n oldu~u gibi evlerinin de Kuvay~~Milliye
Çeteleri taraf~ndan tahrip ve ya~ma edilmi~~olduklar~~anla~~lm~~t~r.
Fabrikan~n bütün aletleri yitirilmi~, telgraf ve telefon makineleri
k~r~lm~~, büyük makinelerin kay~~lar~~ al~n~p götürülmü~, dosyalar
kar~~t~r~l~p ka~~tlar~~ y~rt~l~ p at~lm~~t~r. Kasalar k~r~lm~~, içindekiler
al~nm~~t~ r.
"Kuvay~~Milliye çekilmesinden sonra dahi Mevki Kumandanlar~~ve bunlar~n yan~nda kalanlar ma~azan~ n (e~ya ambar~~anlam~ndad~r) ve d~~~nda kalan di~er e~yan~n ya~mas~~çok zaman devam
etmi~tir. Her neyi be~enmi~lerse alm~~lard~ r. "Bütün sivil ve askeri
memurlar ~imendifere ait mallar~n umuma ait oldu~u kanaatinde
bulunmu~lar ve bunun ya~mas~na müsaade etmi~ lerdir". "Pozanti
sivil ve askeri memurlar~~ bu suretle In~aat ~irketi hesab~na olarak,
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hatta hususi meskenlere bile elektrik tesis ettirmi~lerdir, ve su ak~tt~rm~~lard~r".
Bu durumdan sonra, "Anadolu - Ba~dat Hatlar~~ve Ba~dat
In~aat ~irketi Umum Müdürlü~ü" taraf~ndan, yeniden i~e ba~lan~lm~~~
ise de, binalar~n onar~lmas~~için "al~nan ya~l~~kirecin büyük bir
k~sm~n~~da Pozanti'deki evlerinin tamiri için 41. Tümen alm~~t~r".
Genel Müdürlü~ün Eylül 1920 ay~~raporundan al~nan bu
sat~rlar Toroslar'daki Ba~dat Hatt~~In~aat ~irketinin o s~radaki durumunu yeterince belirtmektedir. Bu raporda, bu ba~~bo~lu~un hatlara
ve In~aat Ortakl~~~na Devletçe el konulduktan sonra da devam etti~i
belirtilerek "in~aat k~sm~nda bilet almak, tesviye vermek âdet de~ildir. Herkes keyfince trenlerden istifade edebiliyor. O taraf~~tefti~lerim
esnas~nda bunu menettimse de teyid edici kuvvetlerim olmad~~~ ndan
tamamen temin edemedim. Ancak, herkes in~ aat Heyetine dü~man
kesilmi~tir" denilmektedir. (280 Dos. / 33 No)
Ba~dat In~aat ~irketi Müdürlü~üne atanm~~~olan (Yüksek)
Mühendis Mavrokordato Efendi, Genel Müdürden ald~~~~emirlere
göre davranmak iste~i ile, i~çi ve balast trenine binmi~~olan subaylar~~
yerlerinden indirtmi~~oldu~undan, subaylardan biri Karaisal~~Mahkemesinde hakaret maddesinden aleyhine dava açm~~t~r.
Genel Müdür, kendi emrini yerine getirmekten ibaret bir davran~~~~için "memleketimize bu kadar hizmet etmi~, ~ayan~~hürmet
bu zât~" kendi yüzünden Karaisall'ya kadar sürüklemenin do~ru
olam~yaca~~n~~bildirerek, gerekirse hakk~ndaki i~lemin Pozanti'de
yap~lmas~n~~Nafia Vekilli~inden rica etmi~se de, buna Adana Valili~inden verilen cevapta bunun mümkün olam~yaca~~, fakat;
memlekete do~rulukla hizmet etmi~~olan bu zate her türlü sayg~~ve
kay~rman~n gösterilece~i bildirilmi~tir.
Demiryollar~~yönetimine kar~~malar~ n, bunlara Devletçe el
konulmas~ndan sonra da sorumsuzca süregeldi~i görülmektedir. Nitekim; Ekim (1920) ay~~içinde Pozanti'deki 41. Tümen Komutanl~~~,
iki lokomotife el koymu~~ve kimseye haber vermeden, istedi~i gibi
trenler tertip ettirme~e ba~lam~~t~r. Bu makineler, uzun yaz~~malardan sonra geri ahnabilmi~tir.
41. Tümenin keyfi emirleri bununla da bitmemi~ tir. Posta treninin, Tümen Komutanl~~~= emriyle, zaman~ndan 71 dakika önce
yola ç~kar~lmas~~bunlardan biridir.
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Genel olarak Demiryollar~~ ~~letmesine, malzemesine, yap~lar~na
ve personeline kar~~malar yine, her tarafta süregelmi~tir.
Garp Cephesi
Garp Cephesi Komutan~~Ali Fuat Pa~a Moskova'ya Büyükelçi
olarak gidince Garp Cephesi ikiye bölünmü~, bu ad~~sürdüren k~sm~n
komutanl~~~na ~smet Bey, Afyon taraflar~nda kalan k~sm~n komutanl~~~na da Cenup Cephesi Komutan~~olarak Refet Bey getirilmi~tir 8.
Demiryollar~~ ~daresinin Konya ~stasyonu yak~n~nda bir oteli
vard~r. Cenup Cephesi Komutanl~~~ ; bu oteli karargâh yapt~~~n~,
ertesi günü ö~le vaktine kadar teslimi gerekti~ini 13 .11.920 tarihli
bir yaz~~ile bildirmi~tir. O s~rada Konya'da bulunan Genel Müdür
Behiç Bey, oteldeki gümü~~tak~mlar~~ile idarenin sofra tak~mlar~n~~
ald~rtm~~~bunlar~n bir k~sm~n~~servis vagonuna kodurtmu~, bir k~sm~n~~
da Mühendis Mavrokordato ile Bahaettin Efendi'ye teslim ettirmi~tir.
Oteldeki e~yan~n çoklu~u dolay~siyle 12 sandalye ile dört karyola
ve di~er baz~~ e~yan~n da verilmesini Refet Bey'den rica ederek ald~klar~, hatta bunlar~n "al~nd~" kâ~~tlar~n~~da verdikleri ve bu e~yalar
vagona konuldu~u halde, sonradan hemen bir subay gönderilerek,
bu e~yalar~n vagondan alchrt~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r (270 Def.
59 s.).
Yarbay Osman Bey'in Davran~~~~
Kuvay~~tedibiye (isyan bast~ran kuvvetler) Komutan~~Yarbay
Osman Beyin (Kasap Osman adiyle ün alm~~t~r), kuvvetlerinin bindirilmi~~oldu~u 64 vagonun bir tren halinde sevk edilmesinde ~srar
etti~i görülmektedir. Halbuki, esas~nda bu i~in, iki makineden
birinin bozuk olmas~~nedeniyle hiç olam~yaca~~~aç~kland~~~~
ad~~geçen bu iste~inde direnmektedir.
8 Ba~lang~çta "Umum Kuvay~~Milliye Kumandan~" olan 20. Kolordu Kumandan~~Ali Fuat Pa~a (Cebesoy), kuvay~~milliye çetelerinin kald~r~larak yerine düzenli
ordu kurulmas~~dü~üncesine kat~lmam~~, onlardan da yararlanmak gerekti~i kan~s~ndan vazgeçmemi~ti. Öyle ki, ça~~r~lma üzerine en son Ankara'ya geldi~inde
trenden ini~i s~ras~nda omuzunda filinta tüfek bulundurdu~u görülmü~tü. Mustafa
Kemal Pa~a'n~n Moskova'ya gidecek elçinin, bu i~i ba~latm~~~olan kimselerden
olmas~n~~istemektedirler, dedikten sonra "Bu i~e seninle ben ba~lad~k ya sen gitmelisin ya ben" tarz~nda konu~mas~~üzerine Ali Fuat Pa~a'n~n "Ben giderim"
diyerek Moskova Elçili~ini kabul etti~ini M. Kemal Pa~a'n~n kendisine söyledi~ini
(rahmetli) Behiç Erkin, bize anlatm~~lard~. Z. G.
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O s~rada (16. ~~~~.920) servis vagoniyle gelen Genel Müdüre
durum istasyon Müdürü taraf~ndan bildirilmi~tir. Servis vagonunda
bulunan Mebus (Millet Vekili) Albay Avni Bey, ba~ ka bir nedenle
görece~i Yarbay Osman Bey ile görü~mesinde bu i~i de bir çözüme
ba~lamak istemi~, fakat sonra Osman Bey'i alarak servis vagonuna
getirmi~tir. istasyon Müdürü de ça~~r~larak yap~lan hesaplarda,
bu kuvvetlerin ancak, üç ayr~~trenle gönderilebilece~i sonucuna
var~lm~~t~ r. Durumu nezaketle kendisine anlatan ve kuvvetlerin bir
k~sm~n~n kendi bulundu~u trenle de götürülebilece~ini bildiren Genel
Müdüre Yarbay Osman Bey, birden hiddetle aya~a kalkarak "treni
cebren al~p götürece~ini ve kendisinin da~~ba~lar~nda gezdi~inden
dolay~~her arzusunun yap~lmas~~lâz~m geldi~ini" ileri sürmü~~ve
(genel müdürle misafirine) böyle bir salonda oturduklar~~için "hayâ
etmelerini" (utanmalar~n~) ba~~ra ba~~ra söyleyerek ç~k~p gitmi~tir.
Herkesin önünde yapt~~~~tehdit ve tahkir ile göreve kar~~malar~~
dolay~siyle bu kimsenin cezaland~r~lmas~n~~isteyen ve gerekli yerlere
gönderilmi~~olan yaz~lar~nda Genel Müdür Behiç Bey: "... hayat~mdan k~ymettar addetti~im haysiyetime bu suretle tecavüz edilmesine
tahammül edemem" demekte ve "hatt~~tefti~e ç~kma~a imkân"
bulamad~~~ndan bu gibi sald~r~c~~davran~~lar~n önüne geçilmedikçe
ve bu olay çözülmedikçe "askerlik hizmetinden de sonradan çekilmek
üzere" ~imdiki görevinden ba~~~lanmas~n~~istemektedir.
Cenup Cephesi Komutan~~Refet Bey, cevap yaz~s~nda bu davran~~a kendi bölgesinde u~ramas~ ndan üzüntüsünün bir kat daha
artt~~~n~, bunun tarziye olarak kabulünü rica etmekte, ad~~geçenin
Bakanl~k emrine verildi~ini bildirmektedir. Milli Müdafaa Vekilli~inden gelen bu konudaki yaz~da da gerekli tahkikata ba~lan~ld~~~~
haber verilmektedir.
Demiryollar~na zarar verme i~leri yine sürüp gitmektedir. Konya
isyan~~üzerine Çelebilikten uzakla~t~r~ lm~~~olan Abdülhalim Çelebi
kendisini ve yan~ndakilerini ve 12. Kolordudan ald~~~~bir otomobili,
tesviye ilmühaberini Kolordu verecektir diye, paras~z ta~~tt~ rm~~t~r.
Kendisine yap~lan ba~vurmalar bir sonuç vermedi~inden idarece
hakk~nda dava aç~lm~~~oldu~u anla~~lm~~t~r.
Alp~köy Istasyon hangar~mn etraf~n~~kapatarak i~gal edilmesini
oradan geçerken emr etmi~~olan Kâz~m Pa~a (Özalp), yap~lan ba~vurma üzerine, haber verme~i unuttu~undan dolay~~Genel Müdürden özür dilemi~tir.
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Kas~m (920) ay~~içinde Lefke (Osmaneli) istasyon memurlar~~
Gökbayrak Taburu taraf~ndan cepheye gönderilmi~lerdir. Ba~vurma
üzerine memurlar yeniden yerlerine gönderilmi~lerdir.
Do~ru Tel'e El Konulmas~~
Cenup Cephesi Komutan~~Refet Bey, gönderdi~i bir ~ifrede,
"bugünlerde cephede ba~lamakta olan" önemli hareketler dolay~siyle, Cephe Kumandanl~~~n~n 12. Kolordu ve 41. Tümen haberle~mesini kolayla~t~ rmak için Konya - Afyon ve Konya - Pozanti
~imendifer do~ru telgraf hatt~n~n bu karagâhlar aras~nda telefon
konu~malar~na ayr~ld~~~n~~bildirmekte ve bu nedenle bu telden yararlanan istasyonlar~n aradan ç~kar~lmas~n~~ve bu hatt~n telefon hatt~~
haline getirilmesi için gerekenlere buyurulmas~n~~istemektedir.
Genel Müdürlük, Nafia Vekilli~ine ba~vurarak Demiryolu ~~letmesini duraklatacak ve aksatacak olan bu i~gal kar~~s~nda ne yap~laca~~n~~sormu~tur.
Cenup Cephesi Komutanl~~~, Konya istasyonundaki hamallar
ko~u~unu da idareye haber vermeden do~rudan i~gal etmi~tir.
Bu gibi olaylarla birlikte Maliye Vekilli~inin de para vermemesi
kar~~s~nda, do~rudan B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Pa~a'ya çekti~i
26. ~~~~.92o tarihli ~ifre telgrafinda Genel Müdür Behiç Bey, Hükümet
merkezine derdini anlatamad~~m~~bildirdikten sonra: "Ordu, bi hassa
Cenup Cephesi Kumandanl~~~n~n müdahalât~~(kar~~malar~) tahammülfersa (katlan~lam~yacak) bir dereceye geldi. Bu ~artlar alt~nda
hat durma~a katiyen mahkümdur. Ben aczi mutlak (tam bir aciz)
içindeyim" demekte ve i~in incelettirilerek acele bir karara ba~lanmas~n~~rica etmektedir.
~ki gün sonra, 28.11.920 tarihini ta~~yan bir ~ifre ile Garp
Cephesi Kumandanl~~~ : "Büyük Millet Meclisi Reisli~ine çekilen
telgrafta bahis buyrulan ~imendifer Hatt~n~~durduracak ordu" kar~~malar~~hakk~nda aç~k bilgi istemi~, posta ile gönderilece~i cevab~~
üzerine de "Büyük Millet Meclisi Reisi tacil buyuruyor" diyerek
durumun ~ifre ile bildirilmesini yeniden istemi~tir. Verilen cevapta,
~ikâyetlerin daha çok hükümet merkezine ve Cenup Cephesine ait
oldu~u Cenup Cephesinin, kendisine ba~l~~birliklere emir verir gibi
davrand~~~, Afyon - Pozanti do~ru teline el koymakla i~letmeye büyük
zararlar verdi~i bildirilmi~tir.
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Bu s~rada yine, Cenup Cephesi Komutanl~~~~Konya'dan Afyon
yönüne olan posta trenini ve Afyondan Eski~ehir ve Konya'ya gidecek
243 ve 244 numaral~~trenleri lâ~v etmi~~ve yeni emre kadar vagonlar~n Afyon'da bekletilmesini emretmi~tir. Durum, Nafia Vekilli~ine
ve Genel Kurmay Ba~kanl~~~na bildirilmi~tir.
Afyon'da Demiryollar~n~n alt~~memurunun evi Edhem çeteleri
taraf~ndan i~gal edilmi~tir.
Adana Valili~i dahi, Pozanti'deki idareye ait de~irmeni kendi
hesab~na i~letme~e ba~lam~~t~r. Bunu idarenin adamlariyle ve idarenin yakaca~~~ve malzemeleriyie yapmakta hiç bir sak~nca görmemi~tir.
Tesviye hesaplar~n~~gören ve içinde demiryollar~~memurlar~n~n
da bulundu~u heyet, Demiryollar~na haber verilmeden evrak~~soka~a
at~lmak suretiyle bulunduklar~~binadan Garp Cephesi taraf~ndan
ç~kar~lm~~lard~r.
Kapal~~olan Hamam Istasyonuna bir telgraf memuru gönderilmesi 12. Kolordu Kumandanl~~~nca Afyon Istasyon Müdürlü~ünden
istenilmi~tir. Istasyonca Genel Müdürlü~e aktar~lan bu istek üzerine
ayda 16o lira ödenmesi ~art~~ile bunun yap~labilece~i cevab~~verilmi~se de, 29.12.1920 tarihinde Istasyon Kolordu taraf~ndan zorla
i~gal edilmi~~ve oradan geçmekte olan bir trenin ~efi indirilerek
kendi telgraf haberle~melerini sa~lamak amaciyle, istasyona müdür
yap~lm~~t~r.
MAL~~ DURUM

Anadolu ~imendiferleri Müdürlü~üne yeni ba~lam~~~olan Miralay Behiç Bey'in, bu ortakl~~~n 15 Temmuz 1920 ye kadar olan mali
durumunu özetliyen raporunda: Bursa ve Ala~ehir yörelerindeki
ticaret e~yas~~geli~~gidi~i de kapan~nca geliri büsbütün azalan idarenin
ayl~k verecek paras~~olmad~~~, sat~n al~nan bin metre küp odunun
yedi bin lira tutan bedelinin ödenemedi~i, kömürün bitmi~~denecek
m~kdarda oldu~u, mazot m~kdar~n~n ancak, üçyüz tren tahrikine
elveri~li oldu~u, bunun ise bir buçuk ayda bitmesi demek oldu~u,
bildirilmektedir. Yine bu raporda: Idarenin bir ayda yakacaklar
için 40 bin, onar~m ve yenileme için 'o bin, ayl~klarla öteki de~i~ik
masraflar için 8o bin liraya ihtiyac~~oldu~u, Avrupa'dan getirtilecek
malzeme dolay~siyle gerekli olanla birlikte 150 bin liral~k bir avans
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verilmesi ve bu avans~n geri verilebilmesi için de ücretlerin alt~~misline
ç~kar~lmas~~ ve sülüslerin (askerlere kesilen üçte bir bilet) bunun
üzerinden hesaplanmas~~istenilmi~tir.
Bu rapor tarihinden k~rk be~~gün sonra Nafia Vekilli~ine gönderilen ba~ka bir yaz~da Genel Müdür Behiç Bey: "paras~z de~il
böyle büyük bir müessesenin, en âdi araban~n dahi hareket edemiyece~i belli iken, bir tak~m ~ekillere ba~lanarak para verilmemesinde
~srar, hatt~~bittabi durduracakt~ r." "...Milli Müdafaadan (Savunma
Bakanl~~~ndan) en az ~~oo bin lira alaca~~m~z oldu~u halde, yar~s~n~n
bile alelhesap verilmemesi, yine Milli Müdafaay~~yani askeri nakliyat' zarara sokacakt~r" "âdi masraflar~~ayda ~~5o bin lira olan
ve hal dolay~siyle geliri 20-30 bin liray~~geçmiyen bu müesseseyi
idare için âcizlerinde (bende) kuvvei kutsiye (kutsal güç) bulunmad~~~ndan 15 Eylül 1336 ( g2o) ye kadar en az 30 bin lira verilmedi~i takdirde i~lemiyecek olan bu idarenin ba~~nda" kendisine
de gerek kalmad~~~ n~~bildirmektedir.
Bu s~rada Genel Kurmay Ba~kanl~~~na gönderilen bir yaz~da
da idare aç~~~mn 200 bin lira oldu~u, fabrikada yap~lan sava~~malzemeleri için ~imdiye kadar bir para verilmedi~i, Eski~ehir mutasarr~fl~~~ndan ikibin lira ödünç al~nd~~~, üç dört gün sonra askeri ta~~malar~n duraca~~, iki aydanberi ayl~k alam~yan görevlilerin çekilmeye
ba~lad~klan bildirilmi~tir.
Eski tarife üzerinden de~il de, Hükümetçe kabulü zorunlu olan
yeni tarife üzerinden sülüs (üçte bir) ücret al~nmas~n~~ do~ru bulan
Milli Savunma Bakanl~~~n~n 15.8.1920 tarihli yaz~s~ndan, ötedenberi bütün Demiryollar~nda zabitlere (subaylara) uygulanmakta
olan sülüs (üçte bir) ücretin Mondros mütarekesinden sonra Ingilizlerin eline geçen Simendifer Idaresi taraf~ndan kald~r~lm~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r.
920 A~ustos ay~n~n sonlar~nda Yunanl~lar~n U~ak ve Kütahya
üzerinden ba~latt~klar~~sald~ r~~ üzerine; gerilere gidip heyecan vermemeleri için, halk~n göç etmesini uygun bulm~yan Garp Cephesi
Kumandanl~~~, trenlere yolcu kabulünü yasaklam~~t~ r. Fakat, halk
bu emri dinlememi~, trenlere zorla binmi~lerdir. Böylece göç durdurulamam~~ t~r. Alt~~gün sonra kald~r~lan bu yasak idareyi önemli
zararlara sokmu~tur. Çünkü, bu s~ rada herkes trenlere binmi~, fakat
kimse bilet ücreti ödememi~tir.
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Ankara'ya gitmekte olan Ali Fuat (Cebesoy) Pa~a'ya verilen
notta; ayl~ k masraflar 200 bin, Hükümet ve Ordudan o zamana
kadar al~nm~~~olan paran~ n 96 bin, A~ustos aç~~~n~ n 130 bin, Eylül
ve Ekim ay~~borçlar~n~ n 300 bin lira oldu~u belirtilmi~ tir. Isparta
ve Burdur'dan verilecek olan altm~~~bin lira al~ nsa bile, bunun ancak
A~ustos ayl~klar~na kar~~l~ k olabilece~i, k~~~odununun al~nmas~~için
elde para olmad~~~, bunun için hemen ~~oo bin lira verilmesi gere~i
kaydedilmi~tir.
Ekim (920) sonunda, paras~zl~k s~k~nt~s~~öyle bir dereceye gelmi~tir ki, Nafia Vekilli~ine gönderdi~i bir yaz~ da: "...hatlar~n paras~z
idaresi hakk~ nda bir yol gösterilmedi~inden... yar~ ndan itibaren
çekilecektim. Ancak bu günden ba~l~ yan ve üç gün kadar devam
edecek askeri nakliyat~~ idare etmek zarureti ile bu nakliyat~n sonuna
kadar vazifeye devam edece~im ve müteakiben çekilece~im" diyen
G. Md. yerine bir kimsenin seçilmesini rica etmektir.
Ankara - Konya aras~n~~22 saatte alacak ~s~t~lm~~~ ve ~~~t~lm~~~
bir tren yap~labilece~inden subaylar~ n sülüs ücretini (üçte bir ücret)
pe~ in ödemeleri teklifini M. Savunma Vekilli~i, pasolar~n geçmezli~ini (bunun içinde mebuslarm da oldu~unu fark etmiyen) Nafia
Vekilli~i kabul etmi~ lerdir. Mebuslarla yap~ lan bir görü~mede
bir gün önce haber verip de binmemi~~olanlardan tren ücretinin
al~nmas~~ da sa~lanm~~~olmas~na ra~men; Nafia Vekilli~i sonradan,
bu teklifi genel olarak kabül etmemi~tir.
YAKIT SORUNU
Hatta el konuldu~unun ilk aylar~ nda lokomotifler kömür ve
mazotla i~lemi~ lerdir. Kömür ve mazotun bitmekte oldu~u A~ustos
(920) ay~n~ n sonunda yöredeki il ve sancaklara, bu i~~için yap~lacak
eksiltmenin ko~ullar~n~~bildiren yaz~ lar gönderilerek odun sa~lanmas~~
istenilmi~~ise de, bundan bir sonuç al~namam~~t~ r. Durum, Garp
Cephesi taraf~ ndan da ele al~nm~~ t~r.
En çok Kütahya ve Bilecik'ten ilgi görülmü~~ise de bunlar da
yeter olmad~~~ndan, ~~~ . aydan ba~layarak, üç ay için iki müteahhitle
bir sözle~me yap~lm~~t~r. Bu sözle~ menin suretleri, Nafia Vekilli~ine
ve bu i~te asker kullanma ko~ ulu da oldu~undan, M. Müdafaa Vekilli~ine gönderilmi~tir.
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"Art~k odunlar~ n usulsüz kesilmesini gerektiren askeri" hareketlerin kalmad~~~~ileri sürülerek, ~ktisad Vekilli~ince, Orman ve
Maden vergisinin artt~ rma ile müteahhitlere verilmesi istenildi~i,
Nafia Vekilli~inin cevap yaz~s~ndan anla~~lmaktad~r. Halbuki; orman
resminin (vergisi) idarece bir çözüme ba~lanaca~~~sözle~mede geçti~inden, Nafia Vekilli~inin bu i~i merkezde kesin bir sonuca ba~lamas~~gerekmekte idi. Bu yüzden i~~uzann~, i~lemlerin sonucu beklenirken, müteahhitler 6 . ~~~~den 23 . 12.920 ye kadar odun vermekte
devam etmi~lerdir. Fakat; bu odunlar Iktisat Vekilli~ince kaçak
say~lm~~~ve Genel Müdür kanunsuz olarak odun kestirmekten Kütahya
mahkemelerine verilmek istenilmi~tir 2.
Nafia Vekilli~inden gelen ~~7 . 1 .92 ~~tarihli bir telgrafta, Kütahya
ormanlar~ndaki müteahhitler taraf~ndan yap~lan usulsüz, nizams~z
kesimlerin durdurulmas~, iktisat Vekilli~inin emri olarak bildirilmektedir. Buna idarece verilen cevapta; usulsüz kesimleri durduracak
Devletin ba~ka daireleri oldu~u, Demiryollar~~idaresinin bu gibi
tebligat~~yapmaya yetkisi olmad~~~~bildirilmi~tir.
13/14 ~ubat 337 (921) gecesi, askeri ta~~ malar için gerekli yak~t~n
bulunup bulunmad~~~~Garp Cephesi karargah~ ndan, Askeri Komiser
Yard~mc~s~~Fatih Bey'den sorulmu~, o bilmedi~i için, sabaha kar~~~
saat üçte Genel Müdür uyand~r~larak, odun sat~n al~nmas~~için verilecek on bin liray~~almak üzere Garp Cephesi karargah~ na gelmesi
istenilmi~tir. Temmuzdan beri pe~inde oldu~u bu sorunun gece
yar~s~ndan sonra ele al~nmas~na kar~~, Behiç Bey de bu ça~r~ya uymarru~t~r. Yak~nda ba~l~yacak askeri hareketlere gerekli yak~tlar için
verilmek istenilen bu para, ertesi günü al~nm~~t~r. Notlar~nda bu
odunlar~n al~nmas~, da~~t~lmas~, k~r~lmas~n~n bir zamana ba~l~~oldu~unu kimse anlam~yor diyen Behiç Bey; üstelik, Dö~er ~stasyonundaki otuz vagonluk odunu almak için gönderilen bir trenin Orman
memurlar~n~n engel ç~karmalariyle kar~~~kar~~ya geldi~i bildirilmektedir (9 say~l~~dipnota bk.).
*

*

* Genel Müdür Behiç Bey, o zamanki notlarmda: "Sebep ve hikmeti nedir
bilmem, yaln~z askeri nakliyat' idare etmek için al~nan bu odunlar, orman memurlarmca o kadar ~iddetli takibata u~rad~~ki, bu memlekette bu kadar faaliyet görülmemi~ti. Buna ra~men biz odunlar~~depolamakta devam ettik. Eski~ehirde depo
edilen üç bin metre küp odundur ki, Inönü Muharebesi sevkiyatm~~temin edebilmi~tir" demektedir (270 Def.).
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Türk Demiryollar~~ Kurucusu Behiç Erkin; titizlikle saklad~~~~
belge kopyelerine dayamlarak Türk Demir Yollar~~tarihinin yaz~lmas~n~~TCDD G. Müdürlü~ünden bir mektupla istemi~ti. G. Md.
Zihni üner'in, görevlendirmesi üzerine Say~ n B. Erkin'i, 1952 den
1955 e kadar, çe~ itli zamanlarda ziyaret ederek, (bu yaz~m~zda ayraç
içinde numaralar~n~~belirtti~imiz) o zamanlar, henüz bir yere vermedikleri defter ve dosyalardaki yaz~~kopyelerine göre yapt~~~m~z
özetlemeleri, say~ n Behiç Erkin de uygun görmü~lerdi. Bu yaz~m~z,
sözünü etti~imiz özetlemelere dayanmaktad~ r. I. Inönü sava~~~arifesine kadar bir birliktelik gösteren bu özetlemenin; yaln~z Demiryollar~~Idaresinin de~il; Yurdumuzun o zamanki durumunun da
somut olaylarla bir belirtisi oldu~u kan~s~nday~z.

