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Bundan önceki yaz~m~ = sonunda; ileri sürdü~ü ko~ullar~n
Nafia Vekili Rauf (Orbay) Bey taraf~ ndan benimsenmesi sonucunda,
Bakanlar Kurulu karar~~ile yeniden Demiryollar~~Umum Müdürlü~üne
atanmas~n~~kabul etti~ini belirtti~imiz Erkan~~Harp Miralay (Kurmay Albay) Behiç Bey'e bu karar~ n 3 Aral~ k 1337 (1921) de bildirilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. I. Inönü sava~~ ndan sonra, tabip raporu
ile istirahath olmas~ ndan, yerine vekil olarak gönderilmi~~Binba~~~
Halit Bey'in asil olarak atand~~~n~~bildiren 2 Nisan 1337 (1921)
tarihli buyruk üzerine Demiryollar~~Umum Müdürlü~ünden ayr~lmas~~ile bu göreve yeniden ba~lamas~~aras~nda sekiz ay geçmi~~oldu~u anla~~ lan Behiç Bey'in, bu zaman içinde ba~ka bir görev alma~a
yönelmedi~i, bu sonucu bekledi~i görülmektedir. Nitekim; bize
yapt~klar~~aç~ klamada: "... tevazua ayk~r~~ise de, o aral~k bu i~i"
kendisinden ba~ ka yapacak kimse olmad~~~n~, ve "s~rf zaferin temini
için bu a~~ r" görevi kabul etti~ini bildirmekte idiler.
Ankara'daki ~dare Merkezinin Konya'ya ta~~nmas~~:
Askerlik bak~m~ndan çal~~malar~n yo~unla~t~~~~bir yer durumunda oldu~undan Idare Merkezinin Konya'ya ta~~ nmas~, Behiç Bey'in
atanma için ileri sürdü~ü ko~ullar aras~nda idi. Bundan dolay~ ;
göreve ba~lamas~ ndan sonra, bir k~s~m memurlar~~hemen Konya'ya
gönderen Behiç Bey; yak~n i~~arkada~lar~ yla birlikte 17 Aral~k 1337
(1921) de yola ç~ karak Biçer istasyonuna varm~~ lard~r. Burada hat
yap~m i~ leriyle ilgilenen Behiç Bey, odun ve kereste i~leri için mütaahhit Emin (Sazak) ile görü~mü~ ; ak~am üzeri de Ak~ehir'den gelen
Mustafa Kemal Pa~a ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'le konu~mu~tur. Mustafa Kemal Pa~ a gece Ankara'ya dönmü~tür.
Ertesi günü arabalarla yola ç~ kan Behiç Bey ve arkada~lar~,
41. Tümen karargah~~olan Bat~kköye varabilmi~ler, Tümen'e konuk
Belleten, C. XLV/2, Nisan 1981, Say~ : 178.
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olmu~ lar; ertesi gün Sivrihisar'da kalm~~lar, daha ertesi günü Aziziye
ve Bulvadin'den geçerek 21 Aral~ k 1337 de Çay istasyonuna gelmi~ler,
buradan da saat üçte yola ç~karak saat 15 de Konya'ya varm~~lard~r.
Konya'da "Gerek yersizlik gerek lüzumlu memurlar~n henüz
gelmemi~~oldu~undan yaln~ z mühim meselelerle u~ra~~lm~~" Konya
I~letme Müdürlü~ünün bu ay sonuna kadar kalmas~~uygun görülmü~tür.
Konya ~~letme Müdürlü~ünün Durumu:
H~ ristiyan personelin, hemen, hepsinin i~den ç~kar~lm~~~olmas~ndan, yerlerine al~ nan acemi kimselerin elinde i~ lerin tümü ile bozulmu~~oldu~unu gören Umum Müdür Behiç Bey, 4 Ocak 1337 tarihli
bir ~ ifre telgrafla Idarenin bu durumunu Nafia Vekilli~ine bildir~dare bugün lisans~ z kalm~~t~r" "Nimektedir. Bu telgrafta: "
undan
kimse okuyam~ yor." denilmektedir.
zamlar Frans~zca oldu~
Ordu için Demiryollar~ n~~gere~ince i~letmek gibi büyük bir
amaca yönelik oldu~u gözönüne al~ nmadan, Behiç Bey'in H~ ristiyan
personeli tuttu~u söylentileri o kadar yay~lm~~t~r ki; ad~n~n ba~~na
H~ristiyanlar~~korudu~unu belirtmek için halkça onlara verilen bir
s~fat dahi tak~lm~~t~~2 .
Halbuki; ayr~l~~~~ile Genel Müdürlü~e yeniden ba~lamas~~aras~ nda geçen sekiz ay içinde, i~den uzakla~t~r~lan H~ristiyan memurlardan bir k~sm~n~ n geri getirilmesi, yine bunu yapan kimseler tara2 Konya Milletvekili Hoca Vehbi Efendi'nin, bu yüzden, kendisine dü~man
kesildi~ini bildiren Behiç Bey, bize, ayr~ ca, bu alanda geçen baz~~olaylar~~not ettirmi~lerdi:" Saatin 12 ye bölünmü~~olmas~n~~Vehbi Hoca dini ve mukaddes mahiyettg telakki etti~inden, itinirerlerin (trenlerin hareket zamanlar~n~~gösteren cetvellerin) 24 saat üzerine yap~lm~~~olmas~na gayet k~zard~ . Mecliste, encümenlerde
saatini ç~kar~p masan~ n üzerine koyar: "Gelin, ey ümmet-i Muhammed, bunda
13, 18, 20 gibi ~eyler var m~ ? I~ te bu gâvur (benim için) böyle tren kald~r~r"
dermi~.
~kinci Müdürlü~üm zaman~ nda Konya Valisine Demiryollar~ na ait bir i~~
için ba~vurmu~ . Vali de "Ben kar~~ mam. Git, Behiç Beyle görü~" deyince; "Ben
o z~nd~kla katiyen görü~mem" demi~ . Valinin: "Ama Hoca, bak, tekrar i~~ba~~na
gelince ~imendifer i~leri düzeldi" demesi üzerine: "Haaa oras~~ öyle. Gâvur i~ini
gâvur yapar; ~imendifer de gâvur i~idir, elbette iyi yapacakt~ r" demi~.
Vahbi Hocan~ n Demiryollar~nda çal~~t~r~ lan ve birisinin Behiç Bey'in evinde
sakl~~oldu~u iddias~n~~ da ta~~ yan gayri müslimlerin bir listesini Konya'ya geli~lerinde
M. Kemal Pa~ a'ya sunarak dedikodulara önayak oldu~u görülmü~tür.
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findan zorunlu bulunmu~~ve bir k~s~m H~ ristiyan memurlar (Kaldis
Efendi gibi) Behiç Bey'den önceki bu Idarece geri getirilmi~~ve göreve ba~lat~lm~~t~ . Ancak; ilk Genel Müdürlü~ü s~ras~ ndaki tutumu
ve davran~~~~dolay~s~yla ba~ layan kendi üzerindeki bu yorumlar~n
yine sürüp gitti~i anla~~lmaktad~r.
I. Inönü sava~~n~~içine alan ~ . Genel Müdürlü~ünde Nafia
Vekili olan ~smail Faz~l Pa~a'n~n buyru~u ve özel mektubu, bu konunun nas~l ba~lad~~~n~~belirtmesi bak~m~ ndan bir önem ta~~maktad~r:
t. Faz~l Pa~ a; Ankara Ili Nafia (yüksek) mühendislerinden Ömer
Efendi denilen bir zat~ , uygulayaca~~~bir talimat ve,özel bir mektupla
Eski~ehir'e Demiryollar~~Umum Müdürüne göndermi~ tir. Talimatda
H~ristiyanlar~ n ve hele Yunan uyruklu olanlar~n istihdamlar~nda
(kullamlmalar~ nda) zorunluk varsa da denilerek "müslüman unsurumuzun, bunlardan, yani H~ ristiyanlardan gördükleri bir çok zarar
ve felaketlerden dolay~~asabiyetlerinin günden güne artarak, bunlar~n
kullan~lmalar~n~ n bir kay~rma~a dayand~~~ n~" ileri sürdükleri ve
bunlara kar~~~do~an dü~manl~~~ n Behiç Bey'in ~ahs~nda merkezle~di~i
bildirilmektedir. Özel mektupta da: "Ankara'da sizi bilen, bilmeyen,
küçük, büyük herkes H~ ristiyan hâmili~inizi (koruyuculu~unuzu)
o derece büyütmü~ tür ki," diyerek, bu alanda kendisinin yapt~~~~
kavgalar~n etkisiz kald~~~n~, bu dü~manl~~~ n alabildi~ine büyüdü~ünü
bildiren ~. Faz~l Pa~a, gönderdi~i Mühendis Ömer Efendi'nin yapaca~~~i~ler s~k~c~~da olsa, bunu "izzet-i nefis meselesi" olarak görmemesini "gözlerinden öperek" tavsiye etmektedir. Buna ra~men;
Mühendis Ömer Efendi'nin görev yapmas~na olanak vermedi~ini
ve onun geri dönmesini sa~lam~~~oldu~unu Behiç Bey bize söylemi~lerdi.
~smail Faz~l Pa~a'n~n ayr~lmas~ ndan sonra Nafia Vekili olan
Ömer Lütfi Bey'in, i~e ba~lad~ktan hemen sonra yapt~~~, Frans~zca'n~n
kald~r~larak telgraf ve di~er haberle~ melerin Türkçe ile yap~ lmas~~
ve ~slam olmayan personelin uzakla~t~r~lmas~~ teklifini de, o s~rada
uygulanamayaca~~~nedeni ile do~ru bulmad~~~n~~ aç~kça bildirmi~~
olan Behiç Bey'in, bu defa, ikinci Genel Müdürlü~ünde, — bu alanda
sekiz ayl~ k bir zaman içinde kar~~la~t~~~~olan bitenler nedeniyle —
öncekine göre, sak~n~r ve uzla~~r davran~~lar gösterdi~i belirtilmektedir. Müslüman olmayanlar~n eski görevlerine döndürülmesinin
kendi ki~isel dü~üncesi olmad~~~n~n Valili~e ve gerekenlere duyurulmas~n~~Bakanl~ktan isteyen bir ~ifre telgrafina ek olarak ertesi günü
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gönderdi~i bir ~ifrede de: "Garp Cephesi Erkan~~Harbiyesi H~ristiyan
memur kullan~lmas~ na ve hattâ Kaldis Efendi'nin Konya'da bulunmas~na muhalif imi~. Cephenin menfaati için ~imendifer i~letmek
laz~msa gayri müslim memurlar~ n getirtilmesi zarureti de ortadad~r"
diyen Genel Müdür'ün; eskiye göre yumu~ ak davranmak zorunlu~unu
duymu~~oldu~u, ve bu nedenle uzla~t~r~c~~bir ~ekli benimsedi~i görülmektedir. Bu ~ifrede; "Konya ile cephe aras~ ndaki istasyonlara müslim,
Konya ile Yenice aras~ ndaki istasyonlara gayri müslim memurlar koymak suretiyle hem Cephe Erkan~~Harbiyesinin arzusunun ve hem de
Idarenin intizam~n~n temin edilece~i" ileri sürülmü~~oldu~u görülmektedir. I~~gereksinmeleri de Ordunun dü~ üncelerini ve Halk~n duygular~n~~ ba~da~t~ rabilecek nitelikteki bu öneriler uygun bulunmu~tur.
Konya ~~letme Müdürlü~ünün Durumu:
Konya'ya vard~klar~ndan on be~~gün sonra, 5 Ocak ~~337 tarihinde
"Zate mahsus ve Gizli" olarak Nafia Vekilli~ine göndermi~~oldu~u
bir raporda Behiç Bey, Demiryollar~n~ n durumunu daha geni~~olarak
aç~klamaktad~ r. Bu raporda; Konya ~~letme Müdürü olarak atanm~~~
olan Zihni Bey'in, do~ru ve kibar bir zat oldu~u, fakat, demiryolculu~u bilmedi~i, bununla birlikte bu görevden ayr~lmaktan da korktu~u, mütereddit oldu~u, ba~~oldu~u kimseler üzerinde etkili olamad~~~, bu yüzden, Hareket Reisi Saffet Bey ile bu durumdan yararlanmak isteyen kimselerin oyunca~~~oldu~u, Saffet Bey'in ise I~letmeyi kendi kay~rd~~~~adamlarla idare etmek için Idare mekanizmas~n~~kökünden y~kt~~~~bildirilerek: "Alman te~kilat~n~ n güzel bir örne~i
olan Anadolu - Ba~dat hatlar~n~~bu derece tahrip için bu adamlar~n
ne dü~ ündüklerini ve milliyetperverlik perdesi alt~ nda vatanlar~na
niçin bu kadar hiyanet eylediklerini anlamak tetebbuata mutevakk~ft~r (inceleme ve ara~t~rmalara ba~l~d~r)" denilmektedir. Yine
bu raporda servis ba~kanlar~ ndan al~nan raporlarda, Idareyi bu duruma getirenlerin bile, bütün kabahati Saffet Bey'e yükledikleri
belirtilmektedir.
Saffet Bey; Konya I~letmesi Hareket Ba~kan~~olarak, hiç bir
taraftan emir ve "uygundur" sözü almadan Hareket Nizamnamesini
(tüzü~ünü) de~i~tirme~e giri~mi~, fakat; bast~rd~~~m da da~~tamad~~~ndan ~dare nizamnamesiz kalm~~t~r.
Müslüman olmayan memurlar~~ç~kartm~~, yerlerine de pek genç,
tecrübesiz, onbe~~günlük bir staj görmü~~memurlar yerle~tirmi~tir.
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Çay istasyonu ile Konya istasyonu aras~ndaki on üç istasyondan
yaln~z üçündeki memurlar~n istenilen durumda oldu~u; ötekilerin
ne Frans~zca ne de Türkçe okudu~unu anlay~p uygulayacak durumda
olmad~klar~~anla~~lmaktad~r. "Trenler usulüne göre, te~kil edilememekte, istasyonlar aras~nda serbest yol alma konu~malar~~iyi olamamakta,
bir k~s~m memurlar serbest yol almay~~gerekli görmemekte, baz~lar~~
da bir kaç istasyon aras~~için birden yol vermektedir." Ordunun
vagonlar~~bir kaç defa gidip, geri gelerek gidece~i yeri bulamamaktad~rlar.
Telgraf konu~malar~~bozuk olup telgraflar yitirilmekte, telgraf
band~~bulunmad~~~ndan, buna neden olanlar ortaya ç~kar~lamamaktad~r. Bu kötü durumu düzeltmek için Posta Idaresinden sa~lanan
bandlar istasyonlara gönderilerek 'bands~z konu~malar yasak edilmi~tir. Fakat; bundan üç dört gün sonra Idarede üç yüz band bulundu~u ortaya ç~km~~t~r. I~letme Müdürü Zihni Bey'in, bu bandlarm
varl~~~ndan haberi olmad~~~~gibi, bands~z muhabere edilemeyece~inide bilmedi~i anla~~lm~~t~r.
Istasyonlarm bir k~sm~nda ~~~kland~rma da yoktur. Gece telgraf
konu~malar~~ve yol al~p verme gibi i~ler ç~ra ~~~~~nda yap~lmaktad~r.
Istasyonlarda makas fenerleri de yoktur. Memurlar~n ço~u dört
i~lemi bilemediklerinden hesaplar da bozuktur.
"E~er, bugünkü hat, bir kumpanya elinde olsayd~, Nafia Vekâleti ~artname gere~ince hatt~~ i~lemekten menederdi" denilen Behiç
Bey'in bu raporunda, alt~~aydan beri i~lemlerinde Türkçe kullan~ld~~~~halde; Istasyonlara Türkçe tarife gönderilmemi~~oldu~u, bunun
ise, bir taraftan yanl~~l~ k, bir taraftan da h~rs~zl~k yapan memurlar~n
Frans~zca bilmediklerini ileri sürerek kendilerini 6zürlü gösterme~e
çal~~malar~na neden oldu~u belirtilmektedir.
Trenler, gerek yürürken gerekse manevra yaparken, makinist ve
gard~frenlerin acemili~inden, firt~naya tutulmu~~gemilere benzemektedirler. Vagonlarda ayakta durmak en büyük tehlikedir. Çünkü,
öyle çarpmalar oluyor ki, bunlar vagonlarm camlar~n~~k~rmakta ve
ayakta duranlar~~devirmektedir." "Birkaç H~ristiyan~n uzakla~t~r~lmas~~için bu kadar tehlikeli bir i~e nas~l cesaret edilmi~tir." sözleri
bulunan bu raporun, yol ve bina i~lerini anlatan bölümünde: "Hattâ
bugün binalar~~badana ettirmekten âciz vaziyete gelinmi~tir. Mutahass~~yok, kireç yok, cam yok, kiremit yok. Istasyonlarda parmakl~k
kalmam~~t~ r. Makas fenerleri yoktur. Istasyon d~~~ndaki i~aretler
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bozuk ve fenersizdir. Makas fenerlerinin k~r~lan camlar~~yenilenemiyor.
Memlekette cam tedariki kabil olmad~~~ndan pek çok bina cams~z
kalm~~t~r" denilerek yaln~z Demiryollar~n~n de~il; yurdumuzun o
günkü durumu da pek aç~k bir ~ekilde ortaya konulmaktad~r.
"I~letme Hareket Dairesi, vagon da~~tma yollar~n~~bilemedi~inden nakliyat~~ticariye yapamam~~~ve bu sebeple" gelir hiç denilecek
duruma dü~mü~tür. .
Varidat Tefti~~Kalemi Amiri (Gelirler Tefti~~Bürosu ~efi) Cemal
imzal~~olup Yenice ~stasyonundan gönderilmi~~bir telgrafta; Yenice
Istasyonuna gönderilmi~~memurlar~n tarifeyi uygulayacak bilgileri
olmad~~~~için, o zamana kadar onbin lira eksik ücret alm~~~olduklar~,
bu nedenle nizamlar~, tarifeyi yeterince bilir bir memurun hemen
gönderilmesinin istenilmesi durumu ayd~nlatacak somut bir örnek
olmaktad~r.
Eski Memurlar~n Geri Getirilmesi iste~i:
~lkbaharda askeri hareketler olursa, bu durumu ile Demiryollar~n~n orduya ula~t~rma arac~~olamayaca~~ ; hiç bir yetene~i ve denemeleri bulunmayan istasyon memurlar~n~n, kendilerinden görev istenince, kimisinin kendi yeteneksizli~ini aç~kça ortaya koydu~u, kimisinin de hastal~~~n~~ileri sürdü~ü, bir k~sm~n~n ise görevinden çekildi~i ; bu nedenle yak~nda bir kaç istasyonu kapatmak zorunda kalmaca~~~bildirilerek, ~slam olmayan eski memurlar~n geri getirilmesi
Nafia Vekaletinden 17 Ocak 1337 tarihli ~ifre ile yeniden istenilmi~tir.
isteklerin Yetkililerce Benimsenmesi :
24 Ocak 1337 de Ak~ehir'de Garp Cephesi Kumandan~~ ~smet
Pa~a ile görü~en Behiç Bey, notlar~nda: "Gayri müslim memurlar
istihdam~~meselesi halledildi" demektedir. Bu görü~meden sonra
Garp Cephesinden gelen bir ~ifrede, Erkan~~Harbiyei Umumiye
Reisli~inin (Genel Kurmay Ba~kanl~~~n~n) cevab~~da bildirilmektedir.
Bunun birinci maddesinde: "Demiryollar~~Umum Müdürlü~ünün
bir kaç mutahass~s H~ristiyan memuru hizmete almak hususundaki
teklifine muvafakat zaruridir" denilmektedir.
Nafia Vekâletine gönderdi~i bir yaz~da; bu kararlar~n gerekli
mülkiye makamlar~na da duyurulmas~n~ ; ve Afyon - Eski~ehir hatt~n~n ele geçmesinde i~letme için oraya gönderilecek müslim memurlar~n yerini doldurmak üzere, getirtilmesi ~imdi gerekli olmayanlar~n
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da uzak vilâyetlerden Ni~de ve Kayseri'ye getirtilmeleri ve bunlar~n
askere al~narak amele taburlar~ na sevklerinin önlenmesi iste~inde
bulunan Umum Müdür Behiç Bey; bunlar yap~lmad~~~~takdirde,
ele geçecek hatlar~n onar~lmas~~ve i~letmeye aç~lmas~na ve Frans~zlardan al~ nacak lokomotiflerden kurulacak trenlerin i~letilmesine
olanak kalmayaca~~n~~belirtmektedir.
Garp Cephesine gönderilen bir yaz~da da, özellikle, Genel Kurmay Ba~kanl~~~ na ve bu karar~n al~nmas~ nda Cephe kumandamn~n
yard~mlar~na te~ekkür edilmi~tir.
Bu karara dayan~ larak Umum Müdürlükten Konya Valili~ine
gönderilen bir yaz~da: "~lkbaharda vukuu muhtemel askeri hareketlerden önce Çay istasyonu ile Konya aras~ndaki istasyonlar~n muktedir müslim memurlara ve Konya ile Yenice aras~n~n gayri müslim
memurlara" b~rak~lmas~~yolu ile hatt~ n idaresi gerekti~inden, adlar~~
ili~ik listedeki 79 memurun getirtilmesine arac~~olmas~~rica olunmaktad~r.
Nafia Vekili Feyzi imzal~~bir ~ifrede; geri getirilmeleri gerekli
6o personelin getirtilmelerinin Dahiliye Vekilli~ince Konya Valili~ine
yaz~ld~~~~bildirilmekte: "Milli davam~z~n takip edildi~i bu s~rada
müslim memurlar~n ~ikayet ve s~z~lt~lar~ na meydan b~ rakmayacak
surette" davran~ lmas~~istenilmektedir. Buna verilen kar~~hkta; Valili~e verilmi~~olan 79 ki~ilik listenin, Dairelerin gerekli bulduklar~~
ki~ilerden olu~tu~u, bu nedenle Konya Valili~ine verilen emirdeki
6o say~s~n~ n, bu gereksinmelere göre, 79 olarak düzeltilmesi dile~inde bulunulmu~tur.
Istanbul'dan Personel Getirtilmesi :
Erkan~~Harbiyei Umumiye Reisli~inden (Genel Kurmay Ba~kanl~~~ndan) gelen bir yaz~da Demiryollar~~idaresinin memur ihtiyac~n~~"Istanbul'daki Ingiliz ~~letme ~ daresinin hemen kâmilen
aç~~a ç~kard~~~~müslüman ~imendifer memurlar~n~ n Anadoluya"
getirtilmesi ile azalt~labilece~ini, bu nedenle, bunlardan hangi s~ n~ftan
hangi ~ah~slar~ n getirtilmesi gerekli ise, bir cetvelinin düzenlenmesinin
istenildi~i Nafia Vekilli~inin bir yaz~s~ nda bildirilmektedir. Bu yaz~ dan
anla~~ld~~ma göre; Istanbul'daki ~ngiliz ~daresinin aç~~a ç~kard~~~~
Demiryolu memurlar~n~n adlar~n~, memurluk s~fatlar~n~, mutahass~s
olduklar~~ i~lerin çe~idini gösterir bir listenin gönderilmesi gere~ini
Nafia Vekilli~i, 28 Ocak 1337 tarihli bir yaz~~ile Genel Kurmay'a
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bildirmi~~• bulunmaktad~r. Sonra bir daha söz konusu edilmemi~~
oldu~una göre bu konuda bir sonuç al~nmam~~~oldu~u san~s~~uyanmaktad~r.
Gayri Müslim Personelin Uzakla~t~r~lmas~~ i~inin Ba~lang~c~ :
Bu i~in önce, Nafia Vekili ~. Faz~l Pa~a'n~n Umum Müdür
Behiç Bey'e bir buyruk ve özel bir mektupla göndermi~~oldu~u
(Yüksek) Mühendis Ömer Efendi ile ba~lad~~~n~, yukar~da belirtmi~tik. Faz~l Pa~a'dan sonra Vekil olan Ömer Lütfi Bey'in, bu konudaki iki yaz~s~na da "olamaz" anlam~nda kar~~l~ k veren Behiç Bey'den sonra ~dareye getirilen Halit Bey, bu uzakla~t~rma i~ini ba~latm~~t~.
Konuyu bu eylemli k~sm~ndan ele alarak özetlemeyi uygun bulmaktay~z :
Umum Müdür Halit Bey, 28 Temmuz 1337 tarihli bir yaz~y~~
Konya ~~letme Müdürlü~üne göndermi~tir. Bu yaz~da: "Ahvali
haz~ra dolay~s~yla Eski~ehir'den ve oras~mn ihtiyac~ndan fazla oldu~undan Konya hatt~nda kullan~lmak üzere gönderilen "~slâm
ve ~imendiferlerde hizmeti geçmi~" memurlar~n; "Afyon - Kelebek
hatt~~üzerinde bulunan ve vücutlar~ndan istifade memul olmayan
gayri müslimlerin vazifelerinden ç~kart~larak" yerlerine atanmalar~n~~
bildirmektedir. Bununla birlikte; yerlerine ~slam memurlar~n atanmalar~~için görevlerinden ç~kar~lacak bu ~slam olmayan memurlar~n,
öteki hatlar ~dare eline geçti~i zaman memur yoklu~u duyulmamas~~
amac~yla, bulunduklar~~yerlerden uzakla~t~r~lmamas~~için gereken
yerlere ba~vurulmas~n~n zorunlu oldu~u da belirtilmektedir. Ancak;
bu emri veren Umum Müdür Halit Bey orduya dönmü~, yerine
de Demiryollar~~Askeri Komiseri olan Bekir Lütfi Bey, vekil olarak
atanm~~t~r. Yeni Umum Müdür Vekili Bekir Lütfi Bey'in Halit
Bey'in yukar~da sözünü etti~imiz emrinden on gün sonra gönderdi~i
bu konudaki emrinde, Halit Bey emrindeki ko~ullardan hiç birini
ileri sürmedi~i görülmektedir. 7 A~ustos 1337 tarih ve 6168/30 say~l~~
olan bu ~ifrede: "Konya k~sm~nda mevcut bilumum gayri müslim
memurlar~n bu günden" ba~lamak üzere ili~kilerinin kesilmesi,
uygun görülecek yerlerde aileleriyle birlikte oturtulmalar~~için defterlerinin bulunduklar~~yerin mülkiye âmirine verilmesi "ve bunlar~n
yerine en ehil müslüman memurlar~n" konultnas~~ ve bu i~lerin 20
A~ustos 1337 tarihine kadar (on iki gün içinde?) bitirilmesi istenilmektedir. Fakat; bu pek kesin buyru~un, biraz yumu~at~lmak isten-
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di~i görülmektedir. Ertesi günün tarihini ta~~yan bir ~ifrede bu i~lerin
servis bozulmadan yap~lmas~~ve en çok Konya - Afyon hatt~~üzerindeki
görevlilerin "behemehal Islam olmas~ na dikkat" edilmesi istenilmi~~
"Konya - Kelebek aras~~sonraya b~rakalacakt~r" denilmi~tir. Yine
bu ~ifrede, "servis için vücutlanna lüzum olanlardan" özellikle
Türkçe bilenler "tercihan b~ralçalacakt~ r" denilmektedir.
Buyruklann Duruma Uygunlu~u :
Konya I~letme Müdürü Zihni Bey; yukar~da sözü edilen her iki
~ifreye kar~~l~k olarak gönderdi~i 8 A~ustos 1337 tarihli ~ifre telgrafinda ; Menzil Müfetti~inin de bulundu~u Valilikteki toplant~da,
durumun incelenmesi sonunda, trenlerin i~leyemeyece~i anla~~ld~~~ndan bu emirlerin uygulanmas~~olana~~n~n bulunmad~~~~bildirilerek, varl~klar~na gerek duyulan müslim olmayan personelden
yararlanmak ko~ulu ile davran~larak; yerlerine müslim kimselerin
getirilmesi olana~~~blanlara zaman, zaman i~den el çektirildi~i,
bir hafta önce 28 ki~inin uzakla~t~nld~~~, ertesi günü de 83 ki~inin
Kayseri'ye gönderilece~i belirtildikten sonra: "Gerek gidenler, gerekse
Ankara'dan gelenler istihkaklann~~(hak ettikleri paralar~n~) istiyorlar.
Kasada ise param~z yoktur." demektedir. Bu telgrafa Umum Müdürlükten verilen, 13 A~ustos 1337 tarihli kar~~l~kta ise "I~'anmz
muvafikt~r (Bildirdikleriniz uygundur)" denilmekle yetinilmi~~oldu~u görülmektedir.
Konya I~letme Müdürlü~ünden Valili~e gönderilmi~~ 20 Eylül
1337 tarihli bir yaz~da; gayri müslim personelden uzakla~t~nlacaklarm
üçüncü defterinin sunuldu~u, bunlarla birlikte, gönderilenlerin 198
ki~iye vard~~~, Demiryollar~~Idaresinde bulunan gayri müslim personel say~s~n~n 225 oldu~u, bunlardan 57 ki~iden yirmisinin Alman,
Avusturya ve Italya uyruklu oldu~u, geri kalan 37 ki~inin varl~~~n~n,
~imdilik gerekli bulundu~u bildirilmektedir.
Fakat; Hat Komiser vekili Konya Istasyonu Kumandan~~H~fz~~
imzal~~bir yaz~, Garp Cephesi Kumandanl~~-m~n bir emrini I~letme
Müdürlü~üne bildirmektedir. Bu emirde; Büyük Millet Meclisince
onaylanm~~~olan Kararname gere~ince uzakla~t~nlacak bir çok
H~ristiyan~n, bu zamana kadar uzakla~t~r~lmam~~~oldu~u, bunlar~n
bu i~inde çok gev~ek davramld~~~, gerekli önlemler al~nmad~~~~ileri
sürülerek, kanun hükümlerinin onbe~~gün içinde yerine getirilmesi
rica olunmaktad~r.
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Konya I~letme Müdürlü~ü, uygulama yollar~n~~dan~~mak üzere,
bu emri Genel Müdürlü~e göndermi~tir. Al~nan kar~~l~kta, önceden
bildirildi~i üzere, Konya - Afyon aras~ nda Islâm olmayan memurlar
bulundurulmayaca~~, Konya ile Bilemedik aras~ nda ise, varl~ klarma
pek gerek duyulan güvenilir olanlar~ n alikonulabilece~i bildirilmekte
ve "bu iki maddeden ba~ka müdürlü~ümüz hükümetten bir emir
almam~~t~r". denilmektedir.
Ankara Bölümündeki Uygulama:
Umum Müdür Vekili Bekir Lütfi Bey; Yol, Cer, ve Hareket
bölümlerine gönderdi~i 6 A~ustos 1337 tarih ve 5146 say~l~~genelgesinde ; görevlerinden ç~kar~ lan memur ve müstahdemlere "kendilerinin
Idarenin emektar ve namuslu memurlar~~oldu~unu ve ~imdiki durumun gerektirmesi dolay~s~yla al~nan emir üzerine kendilerinin geçici
olarak i~ den el çektirildiklerinin ve durum düzelince yine görevlerinde
çal~~t~r~lmak üzere" adresleri hükümetçe al~ narak "güvenceli bir
yerde" "müreffehen ikamet etmeleri" uygun görüldü~ünün "münasip bir lisanla" kendilerine anlat~lmas~~rica olunmu~tur. Öte yandan,
Ankara Valili~ine gönderilen listede bunlar~n, ileride gerekti~inde
yine i~e ça~r~lmalar~~olana~~n~~sa~layacak bir biçimde gönderilmeleri
de istenilmi~tir.
Ankara'da al~konan dört ki~idir. Bunlardan Anbar Müdürü
Jak için "yerine konacak kimse olmad~~~ ndan" nedeni gösterilmi~tir. Doktor Agop Sivrihisaryan için de: "Doktor olup adeta
Türkle~mi~~oldu~undan dolay~" denilmi~tir.
Umum Müdür Vekili Bekir Lütfi Bey'in; uzakla~t~r~lan personelin yar~m ayl~kla müddetsiz izinli say~ld~klar~n~, ileride yeniden
i~~ba~~~yapabilmeleri için bir yerde topluca bulundurulmalar~n~n
sa~lanmas~n~, hesaplar~n~~kesmeden gönderilmeleri insafa uygun
olamayaca~~ndan böylelerinin alacaklar~n~n bulunduklar~~yerlere
gönderilmesini, 15 Eylül 1337 tarihli yaz~s~ yla Konya I~letme Müdürlü~üne bildirdi~i görülmektedir. Fakat; Konya'da bu i~lerin, I~letme
Müdürünün yumu~akl~~~ndan yararlanan Hareket Ba~kan~~Binba~~~
Saffet Bey'in isteklerine göre, daha önceden ~ekillenmi~~oldu~u görülmektedir.
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Behiç Bey'in Umum Müdürlü~ünde:
Kald~r~ld~~~~halde; Umum Müdürlü~ün Konya'ya göç etmesinin
bitimine kadar bir ay daha sürmesi uygun görülen Konya ~~metlesi
Müdürü Zihni Bey'den istenilen raporda; Sakarya Sava~~n~n ald~~~~
~ ekil üzerine, genellikle Islam olmayan görevlilerin Hükümetin gösterece~i yerlerde oturmalar~n~n siyaset bak~m~ndan gerekti~i, bunun
Demiryollar~~ memurlar~na da uyguland~~~, Umum Müdürlükten
al~nan emirde varl~klarma gerek olanlar~n bu kural~n d~~~nda tutulmas~~istenilmi~~olmas~na ra~men; tefti~~veya kömür aramak gibi
amaçlarla Konya'dan uzakla~t~~~~zamanlarda, yerine vekil olarak
bakan Hareket Reisi Binba~~~Saffet Bey taraf~ndan yap~lan ihbarlarla,
bir k~s~m gayr~~müslim personelin görevlerinden al~nm~~~oldu~unu
gördü~ünü; kadrodan ç~kar~ lan bu gibi kimselerin listesini Valilik
makam~na vererek, bunlar~n yerine Hicaz Demiryollar~nda çal~~m~~~
olan veya ehil say~lanlardan Hareket Reisli~inin (Binba~~~Saffet
Bey'in) inhas~~ile tayinler yapt~~~n~~bildirmektedir. Bu raporundaki
aç~ klamalar~~ile ~~letme Müdürü Zihni Bey; Saffet Bey'in dar ve
k~sa görü~lü siyasetine boyun e~di~ini ve ona bu yolda bir alet oldu~unu kendisi de belirtmi~~olmaktad~r.
Bu raporuna ek ba~ka bir yaz~s~nda Zihni Bey; merkezden görevle uzakla~t~~~~ s~ralarda, yerine bakan Saffet Bey'e, bu amaçla
ayr~ca bir yetki vermemi~~oldu~u halde; dönü~ünde, bilgisi d~~~nda
yap~lan bu uzakla~t~rmalar~~sorunca: "Hükümetçe görülen lüzum
üzerine" uzakla~t~r~ld~klar~~ kar~~l~~~ n~~ ald~~~n~, ve "daha ileri vard~~~nda kendisine H~ristiyan Muhibbi denildi~ini" i~itti~ini bildirmektedir. Bu yaz~n~n 4. maddesinde; uzakla~t~r~lan gayri müslim personel yerine, Hareket Dairesince yap~lan s~navlardan sonra, bunlardan,
yine Hareket Dairesince istenilmesi üzerine i~e al~nanlardan bir
k~sm~n~n "liyakat (yetenek) ve seciye (karakter)" bak~m~ ndan dü~künlükleri görevleri s~ras~nda anla~~lanlar~n görevden ç~kar~ld~klar~,
i~~ba~~nda kalanlar~n aras~nda da bilgi ve yetenek bak~m~ndan i~e
uygun olmayanlar~n varl~~~n~n sezildi~i belirtilmektedir. Yaz~s~n~n
sonunda Zihni Bey: "Ele geçtikçe bu gibilerin i~den af olunaca~~n~~
zaruri görmekteyim" demektedir.
Hareket Reisi Saffet Bey :
Önceden Hicaz Demiryollar~nda çal~~m~~~ olan ve o s~rada
Konya I~letmesi Hareket Reisli~inde bulunan Binba~~~Saffet Bey'in,
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a~~r~~milliyet duygular~na kap~larak bir çok Islam olmayan görevlileri
uzakla~t~rmas~~Demiryollar~n~n düzenini öyle bozmu~tur ki, bunu
kendisine buyurmu~~olan Nafia Vekili Ömer Lütfi Bey ile Umum
Müdürlü~e vekalet. eden Hat Askeri Komiseri Bekir Lütfi Bey dahi,
bu durumun sürmesine göz yumamayarak, önceden koruduklar~~bu
kimseyi Konya I~letmesindeki görevinden alarak yerine Kaldis
Efendi'yi getirmek zorunlu~unu duymu~lard~,r.
Bununla birlikte; Ankara k~sm~~ geçici I~letme Müdürlü~üne
nakledilen Saffet Bey yerine Konya I~letmesi Hareket Reisi olarak
atanan Kaldis Efendi; çevrede a~~r~~milliyet duygular~n~~kabartaca~~~
ve bu yönde uygunsuz tepkilerle kar~~la~aca~~~sezilerek hemen Hareket
Mü~aviri (dan~~man~) yap~lm~~t~r.
Yeniden Umum Müdür olan Behiç Bey; Idare merkezini Ankara'dan Konya'ya göç ettirmek için Saffet Bey'in Konya'dan ayr~lmas~n~~istemektedir. Fakat; Saffet Bey'in, Konya çevresinde, a~~r~~
milliyet duygular~n~~lu~k~rtt~~~~bir tak~m kimselere, kendisinin Ankara'ya naklini durdurmak amac~yla, Umum Müdürlü~e manevi bask~~
olacak nitelikte gösteriler yapt~rd~~~~görülmektedir. "Kaldis Hicaz
Hatt~nda ~akird (ö~renci) iken, Saffet Bey müfetti~~idi" diyen ve
"memleket selâmeti ve milliyet" ad~na Saffet Bey'in görevinde b~rak~lmas~n~~rica eden, Konya ~imendifer Tabur Kumandan~~Nazmi
imzal~~ve "Gayet Acele" i~aretli bir ~ifre telgraf bunlara bir örnek
olmaktad~r. Çay Istasyon Müdürü Izmirli Hamdi Efendi ile Ak~ehir
Istasyon Müdürü Kamil Efendi; Saffet Bey'in ~imendifer Idaresinde
Türklü~ü temsil etti~ini ileri sürerek, O'nun uzakla~t~r~larak yerine
Kaldis Efendi'nin getirilmesini Garp Cephesi Kumandanl~~~na telgraflar çekerek ~ikayet etmi~lerdir. Henüz, Bekir Lütfi Bey Umum
Müdür vekili bulundu~u bir s~rada yap~lm~~~bu ~ikayetler üzerine
Konya I~letme Müdürlü~üne gönderilen bir ~ifre telgraf da: `Ak~llar~~
ermedi~i ve hakikati bilmedikleri halde isyan ve propaganda ~eklindeki
telgraflarla" herkesin zihnini kar~~t~ran ve yüksek makamlar~~"tasdie
cüret eden Çay ve Ak~ehir istasyonlar~~müdürleri Hamdi ve Kamil
Efendileri azl ettim" demektedir. Bu durumu ayr~ca Garp Cephesi
Kumandanl~~~na da bildirmektedir.
Fakat; Garp Cephesi Kumandan~, Umum Müdür vekili Bekir
Lütfi Bey'in bu davran~~~n~~do~ru bulmam~~t~r. 22 Aral~k 1337 tarihli
bir ~ifre telgrafta: "Saffet Bey'in yerine Mösyö Kaldis'in tayini hasebiyle Ak~ehir ve Çay istasyon müdürlerinin acizlerine vaki olan
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müracaatlanmn azillerine sebep olmas~n~n makul ve muvafik olmad~~~n~~arz ederim. Mösyö Kaldis'in vefa ve sadakatinden dolay~~
muhtac-~~taltif olsa da, hat üzerinde mühim bir vazifeye tayinini
yanl~~~ad buyurulmal~d~r. Mumaileyhin geride bir vazife-i idariyye
ile taltifi kâfidir zannederim" denilmektedir.
Buna verdi~i kar~~l~kta; Kaldis'in, Nafia Vekâletinin emriyle
i~~ba~~na getirildi~ini, önce Hareket Reisi yap~lm~~~iken Konya'ya
vard~~~nda "mü~avir" yap~ld~~~n~~"kemal-i sadakatle" arz eden U.
Md. vekili B. Lütfi Bey; bu s~rada tahkikat' yap~lan ve k~~k~rtma
yolu ile personelin ayaklanmas~na öncü olan Çay ve Ak~ehir istasyon
müdürlerinin, emir buyuruldu~u takdirde, Makamlar~nca ba~~~land~klanmn kendilerine bildirilmesi ile yeniden i~e al~nabileceklerini
de arz etmi~tir.
Cer i~leri Ba~mühendisi E~ref Bey ile birlikte Konya'ya gelen
Kaldis, E~ref Bey'den iki gün sonra göreve ba~lat~labil~ni~tir. Hemen
Ankara'ya gelmek üzere yola ç~kmas~~kendisine emredilmi~~olan
Saffet Bey ise Konya'dan aynlmarru~ ; yanda~lar~ndan k~~k~rtt~~~~
bir tak~m kimseler, Kaldis Efendi'yi görev yerinde tahkir etmi~ler,
ona sald~rm~~lard~r. Kaldis Efendiye bir çok tehdit mektubu gönderilmi~tir.
Kaldis ile birlikte Konya'ya gelmi~~olan Mühendis E~ref Bey
2 2 Kas~m 1337 tarihli ~ifre telgrafinda: "Saffet Bey'in onbe~~gün
stajdan sonra istasyonlara tayin ettirdi~i âciz memurlar~n Kaldis'in
gelmesiyle" görevde kalamayacaklanm anlad~klar~ndan Kaldis'i istemediklerini ~~letme Müdürüne bildirdiklerini, ~~letme Müdürünün
(Zihni Bey) ise mütereddit, âciz oldu~unu, Saffet Bey'in, istedi~i
sonucu elde etmek için yola ç~kmay~~geciktirdi~ini, Umum Müdürlü~e
bildirmi~tir. ~ki gün sonraki ~ifresinde ise: "Saffet Bey ve arkada~lar~n~n
tesiriyle Hareket Reisli~inde Zihni Bey'i dahi görmek istemiyorlar.
Personel, mezkür Reisli~e aç~ktan aç~~a isyan ediyorlar. Saffet Bey'in
süratle Ankara'ya hareket etmesi için emir verilmesi ve ~dareye isyan
eden personelin Komiserlik taraf~ndan cezaland~r~lmas~" istenilmektedir.
Bu bilgiler üzerine, Umum Md. vekili Bekir Lütfi Bey'in, Konya
~~letmesine gönderdi~i ~ifrede: "Saffet Bey'in derhal hareketini emrediyorum" demek zorunda kald~~~~görülmektedir. Bu telgrafta, gecikme nedenlerinin de tahkik edilip bildirilmesi istenildi~inden, Zihni
Bey kar~~l~k telgrafinda: Saffet Bey hasta olmakla beraber henüz
Bellek,' C. XLVII, 44
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avans alamad~~~ndan hareket edememi~, bugün ald~~~nda" hemen
hareket edece~i bildirilmektedir.
Daha çok gecikemiyece~ini anlayan Saffet Bey, Ankara I~letme
Müdürlü~üne gitmek üzere yola ç~karken "bütün istasyonlara,
müfetti~~Zeki ve E~ref Bey'lere, muavinleri Hikmet ve Polad Efendilerle Katar Müfetti~leri Memduh ve R~za Efendilere" gönderdi~i
telgraf~nda: "... Siz ~imendiferci evlad ve karde~lerimle 7 ayl~k
bir aile samimiyeti ile olan mesaime Müdüriyet-i Umumiyenin emri
ile bugün nihayet veriyor ve vazife-i resmiyemi Mösyö Kaldis'e
tevdi ediyorum" gibi k~~k~rt~c~~sözler kullanm~~t~r.
Bu olaylardan sonra yeniden Umum Müdürlü~e gelen Behiç
Bey, Nafia Vekilli~ine sundu~u bir yaz~da bu durumun söz konusu
etme~e de~eri olmad~~~n~ ; Saffet Bey'in as~l suçunu, Anadolu - Ba~dat
hatt~n~n tahribi için ne yap~labilirse yapm~~~olmas~nda gördü~ünü
belirtmektedir. 0-15 günde istasyon memuru olan ve askerlikten
kaçmak için buraya s~~~nan ve Saffet Bey'in kendilerine çekti~i telgrafla da söz dinlemez ve sald~rgan bir duruma girmi~~olan kimseleri
ça~~r~p sorguya çekmeyi; — sonunda ~iddetli cezalara çarpt~r~lamad~~~~
takdirde daha kötü bir durum ortaya ç~kaca~~ ndan — do~ru bulmad~~~n~ ; ~dare merkezinin Konya'ya yerle~mesinden sonra durumun
de~i~mi~~oldu~unu ve 40-50 ki~i olan bu kimselerin yapt~klar~na pi~man olduklar~n~~da bildirmektedir.
Bununla birlikte; U. Md. Behiç Bey'in, Ankara I~letme Müdürlü~üne geçmi~~oldu~u halde, Saffet Bey'in bütün hatlarda etkisini
sürdürdü~ü görüldü~ünden Idarede kullan~lmas~n~n uygun olamayaca~~, uzakla~t~r~lmas~ yla yerine vekil olarak (Yüksek) Mühendis
Necip Bey'in gönderilmesi hususunu Nafia Vekilli~inden sordu~u
görülmektedir.
Nafia Vekilli~i, durum iyice tahkik edilmeden önce görevinden
uzakla~t~r~lmas~n~~do~ru bulmam~~t~r. Fakat; 4 ~ubat 1337 tarihli
~ifre telinde: "Paras~z, itimad ve selâhiyetten mahrum vaziyetimize
bir de Meb'us.... Bey gibi haris ve mütecaviz bir müteahhitle mücadele edecek iktidara s~hhatim müsait olmad~~~ndan affim~~ve itimada
sahip selâhiyetli bir müfetti~in tayinini selâmet-i vazife nam~na
merhametinizden istirham ederim" diyen Saffet Bey'in istifas~n~n
kabul edildi~i Nafia Vekilli~ine bildirilmi~, yerine Yol ve Mebani
Dairesi Reis yard~mc~s~~Mühendis Necip Bey tayin edilmi~~ve bu
durum böylece Saffet Bey'e de bildirilmi~tir.
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Saffet Bey, Ankara I~letmesi personeline, d~~ar~dan bozucu etkilerde bulunmaya ba~lam~~~ ise de, I~letme Md. vekilinin durumu
aç~klamas~~üzerine, d~~ar~dan gelen bu etkilerin Fevzi Pa~a taraf~ndan
önlendi~i anla~~lm~~t~r. Ancak; daha sonralar~~M. Müdafaa Müste~arl~~'~ndan gelen 18 Mart 1338 tarihli bir ~ifrede Saffet Bey'in Idarede
yeni bir hizmette kullaml4nas~ndan memnun kalmaca~~~bildirilmekte
oldu~u görülmektedir. U. Md. bunun olas~l~~~~olmad~~~~kar~~l~~~n~~
vermi~tir.
Sürdürülen Gayr~~Müslim Problemi:
Müslüman olmayan memurlardan bir k~sm~n~n yeniden görev
ba~~na getirilmi~~olmas~, ulusal duygular~~kendi ç~karlar~na arac~~
yapmak isteyen bir tak~m kimseleri yeniden ortaya ç~karm~~t~r.
Gerçe~e uymayan söylentileri ele alarak arkada~lar~ndan imza toplayan
bu kimseler, t. Ordu ile Garp Cephesi Kumandanl~klarma ba~vurmu~lard~r. Bunlar, Askerlik Mükellefiyeti Kanunu gere~ince asker olarak
görevlendirildiklerinden, bu gibi memurlar~n ba~vurmalar~mn kabul
edilmemesi ile, bunlar~n gördükleri muamelenin bildirilmesi, Umum
Müdürlükçe Garp Cephesi Kurmay Ba~kanl~~~ndan rica edilmi~tir.
Buna ra~men; bunlardan Katar Muayene Memuru Memduh
Efendi'nin, izin almaks~z~n, Ak~ehir ve Çay'a giderek, karargâhlar~~
dola~~p Idare aleyhine propagandaya giri~ti~i anla~~ld~'~~ndan Garp
Cephesi Kurmay Ba~kanl~~~na gönderdi~i ba~ka bir yaz~da U. Müdür Behiç Bey; Ankara'dan Konya'ya gelirken Çay'da kendisinin
ve yan~ndaki Idare Ba~kanlar~n~n hüviyetlerinin dikkatle incelenmi~~
olmas~ndan memnun kald~~~n~ ; fakat disiplini sa~lamakla görevli
kimselerin cephenin hemen gerisinde Memduh Efendi'nin davran~~lar~na nas~l engel olmad~klar~na ~a~t~~~n~, böyle göz yummalar~n,
yar~n, ters propagandalara da yol açabilece~ini bildirmi~~oldu~u
görülmektedir.
U. Müdür Behiç Bey'in Nafia Vekilli~ine gönderdi~i 'o Nisan
1338 tarihli raporunun, gayri müslim memurlar konusunu özetledi~i
görülmektedir. Bundan anla~~ld~~~na göre: Hareket Müfetti~i Zeki
ile Katar Muayene Memuru Memduh Efendi'lerin, bir k~s~m gayr~~
müslim memurun geri getirilmesine kar~~~koyma davran~~lar~na,
triemurlardan kiminin istemiyerek de olsa kat~ld~~~~8o imzal~~dilekçeleri çe~itli makamlara gönderdiklerini, sonucunda zarar Idareye
oldu~u halde, hücum ~ah~slar~na oldu~undan, Umum Müdürlük
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olarak yap~lacak i~lemlerin ki~isel ç~karlara yorulmamas~~için, bunlar~~
serbest b~rakmakla birlikte davran~~lar~n~~dikkatle takip ettirdiklerini;
Memduh Efendi'nin görevinden izinsiz ayr~larak karargahlar~~dola~mas~ndan ba~ka, I~letme i~inde bir düzensizlik olmad~~~ n~~bildiren
Behiç Bey'in bu raporunda; kendisinin, Konya'ya gelmi~~olan Mustafa
Kemal Pa~a'ya da ~ikayet edilmi~~oldu~u ayr~ca belirtilmi~tir. (Raporda, "büyük bir zat" denilerek ad~~sakl~~tutulmu~~ ~ikayetçilere
arac~~olmu~~bu kimsenin, Konya Milletvekili Hadimi Zade Vehbi
Efendi oldu~unu, Behiç Bey bize aç~klam~~lard~r.)
Gayri Müslimler üzerindeki bu ~ikayet ve ihbarlar~n aras~nda
do~rudan Behiç Bey'in özel ya~am~na yönelik olanlar~~ da vard~r.
Bunlardan biri, U. Müdürün evinde bir gayri müslimi saklad~~~~
ve bu kimsenin, bald~z~~Agavni'nin arac~l~~~~ile, ~imdi göreve al~nd~~~d~r. Resmi daireden fark~~olmayan evinde bir adam~n saklanmas~na maddi olanak bulunmad~~~n~, gayri müslimlerin uzakla~t~r~lmalar~~zaman~nda da burada ve görevde bulunmad~~~n~~aç~ klamak
zorunda kalan Behiç Bey; Konya I~letme Müdürlü~ü, Nafia Vekilli~inin emrine uymayarak, varl~ klar~na Idarenin gerek duydu~u
kimseleri de i~den ç~kar~p uzakla~t~r~lmalar~na neden olmakla ne
kadar yanl~~~davranm~~sa; bu kez de, varl~klar~na gerek olmayanlart
da deftere sokarak ayn~~derecede yanl~~l~klar yap~ld~~~n~ ; ~imdi ise,
bunlar~~yeniden inceleyip bu gibi gere~i olmayan kimseleri birer,
birer ç~kartt~klar~n~~bildirmektedir.
Bu konu üzerinde Idare aleyhinde propagandalar yapt~~~~belli
olan Katar Muayene Memuru Memduh, Muhasebe Dairesi katiplerinden Davut ve Hareket Dairesinden Ali Ferruh Efendilere ait
olup sunulmu~~olan tahkikat dosyalar~na göre, Idarenin disiplini
bak~m~ndan, bunlar hakk~nda ceza karar~n~n Vekâletçe verilmesi
rica olunmu~tur.
Mustafa Kemal Pa~a'n~n Buyru~u :
Mustafa Kemal Pa~a'dan 3 Nisan 1338 tarihli ve "Zâte mahsus"
i~aretli yaz~da; Demiryollar~~memurlar~n~n seçilmesinde en önemli
noktamn ihtisas ve tecrübe oldu~u; ancak bunlar~, ~imdiki sava~~n
gerektirdi~i tam bir güven ko~ulunu da ta~~malar~n~n pek gerekli
bulundu~u, bu yönden Türk memur kullan~lmas~n~n temel kural
oldu~u; halbuki, ili~ik (Vehbi Efendi'nin sunulmas~nda arac~l~k
etti~i) pusuladan, memurlar~n pek büyük k~sm~n~n Rumlardan
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ibaret oldu~unun anla~~ld~~~ , bu nedenlerle, ihtisas dolay~s~yla de~i~tirilmesi mümkün olmayanlar~n yerine Türk memur yeti~tirilmesi
için önlemler al~ nmas~~istenilmekte ve "bu baptaki icraat~n (bu
alanda yap~lanlar~ n) acizlerine de bildirilmesini rica ederim" denilmektedir. Ertesi gün sunulan kar~~l~k yaz~da: "Idare-i âcizi tamamen
emr-i Devletleri mucibince hareket etmemektedir" denilerek, bundan
sonra bu alanda daha titiz davran~laca~~~belirtilmi~ ; müslim olmayan
99 ki~inin 999 u memur olan 2000 personelin ancak, yirmide biri
oran~nda oldu~u, bunlardan mütehass~s olmayan iki ki~i ile Türkçe
hiç bilmeyen üç ki~inin hemen ç~kar~ld~klar~~arzedilmi~tir.
Dil Konusu:
Ortakl~k Almanlar~n oldu~u halde; gerek Osmanl~~okullar~nda,
gerekse az~nl~k okullar~nda yabanc~~dil olarak, genellikle, Frans~zca
okutuldu'~undan, Anadolu ve onun uzant~s~~olan Ba~dat Demiryollar~~
idaresinde kullan~lan dil Frans~zca olmu~ tur. Imtiyaz sahibi Almanlar
ve Osmanl~~Devleti bu durumu böylece kabul etmek zorunda kalm~~lard~r. Az~nl~klar da Frans~zcay~~Türklerden daha çabuk ve kolay
ö~renmekte ve kullanmakta idiler. Osmanl~~Devletinde bu gibi kurulu~larda Türkçe bilmeyen yabanc~~devlet uyruklular~n da çal~~t~klar~~
görülmekte idi. Nitekim; Mustafa Kemal Pa~a'ya sundu~u yaz~da
Behiç Bey'in sözünü etti~i Türkçe bilmeyen üç ki~i bunlara örnek
olmaktad~ r. Kendileriyle henüz bar~~~imzalamad~~~m~z Devletlerin
uyru~u olan kimseler de Demiryollar~nda çal~~ makta idi. Fakat;
bunlar~n içinde 18 ki~inin do~rudan Yunan uyruklu olmas~~çok
önemli olmaktad~r. Otuz say~s~n~ n üstünde olan bu yabanc~~uyruklu
kimseler 1337 y~l~~içinde Nafia Vekaleti emriyle i~den uzakla~t~r~lm~~~
bulunmaktad~r.
Fakat, Umum Müdürlü~ün önerisi ile Belçikal~~olup Hareket
Dairesi Reisli~i yapan Mösyö Andre, Frans~z uyruklu Tunuslu ustaba~~~Mustafa, Ingiliz uyruklu Jak, ve s~ rp uyruklu Apel'in yerlerinde
b~rak~lmalar~~Vekâletçe uygun bulunmu~tu.
Yabanc~~uyruklu olmad~~~~halde; sava~t~~~m~z sald~rganlarla
din - ~rk bak~m~ndan ayr~~olmayan bir k~s~ m memurlar üzerindeki
~ikayetler süregelmektedir. Adana Valisi ve 41. F~rka (Tümen)
Kumandan~~Mehmet Nuri Bey, 8 Aral~k 1337 tarihli ~ifresinde:
Ere~li Istasyon Müdürü Urfanidis'in, F~ rka'mn (Tümenin) meva~isini (Koyun, Keçi, S~~~ r) ve arpalarm~~ta~~yan vagonlar~~katardan

694

ZIYA GÜREL

kesip al~koyarak F~rkay~~(Tümeni) etsiz b~rakt~~~m, Konya istasyonundaki H~ristiyanlar~n telgraf konu~mas~m, teli topra~a ba~lamak
suretiyle, kestiklerini bildirerek: "Bunlar~~defetmekten ba~ka çare
yoktur. ~imendifer telgraf muharebesi Türkçeye tahvil olunarak
az zamanda tekmil istasyonlara müslüman müdür bulmak kabil
olaca~~~kanaatindeyim" demektedir.
Dil Sorununun Önceki Durumu:
Behiç Bey'in birinci Umum Müdürlü~ü zaman~nda; Nafia
Vekili Ömer Lütfi Bey'in, Demiryollar~ndaki dili Türkçele~tirme~e
ba~lang~ç olmak üzere önce telgraf haberle~melerinin Türkçe yap~lmas~n~~istedi~i görülmektedir. "H~ristiyan memurlar~n hemen hepsi
Türkçe okur yazar oldu~undan, onlar~~Türkçe muhaberata bir ay
içinde ah~t~rmak güç olmayacakt~r." kan~s~n~~ileri süren ve bu alandaki dü~üncesi uygun olursa büyük bir ad~m at~lm~~~olunaca~~n~~
Behk Bey'e bildiren Ömer Lütfi Bey, yaz~s~n~n sonunda "Cevab-~~
âlinizi beklerim" demektedir.
.
Umum Müdür Behiç Bey bu yaz~ya verdi~i kar~~l~kta: "Demiryollarmdaki dilin Türkçele~tirilmesi hakk~ndaki ilk fikri 1325 (rgog)
senesinde ortaya koyan~n" kendisi oldu~unu, "Umumi Harp (~ .
Cihan Sava~~) esnas~nda Nafia Nezaretinde bu hususta te~ekkül
eden Komisyonda aza s~fat~yla" bulundu~unu, ~imendiferlere dair
yazd~~~~eserde bu önemli sorunu aç~klad~~~n~, bugün bunun gere~ini
daha önemle gördü~ünü bildirdikten sonra: "Ancak, mevcut zorluklar aras~na telgraf muhaberelerinin de~i~tirilmesini sokma~a asla
taraftar de~ilim. Çünkü; hareketin bütün mesuliyeti (sorumlulu~u)
muhaberat üzerine müessestir (kuruludur). Buhranl~~zamanlarda
bu mesuliyet teessüs edemez. Ve maazallah (Tannya s~~m~nm)
ileride daha kolay kabili tatbik. (uygulanabilir) bir maksad için
mühim kazalar olabilir. Bununla birlikte; bu meseleyi tetkikten
geri kalmayaca~~ma ve imkân has~l olunca tatbikini teklif edece~ime
itimat buyrunuz." demektedir. Dört gün sonra gelen gizli ve özel
i~aretli bir yaz~s~nda Nafia Vekili Ömer Lütfi Bey; Suriye ve Izmir
gibi yerlerin demiryollar~nda çal~~~rken Anadölu'ya s~~~narak memur
olmak isteyenlerin uzun zaman aç~kta kalmalanmn dedikodu yaratt~~~n~, bu durum uygun görülemedi~i için Anadolu Demiryollanndaki "gayri müslim memurlar~n azli ile bu gibi müslim ve milliyetçi
memurlar~n tayininin Vekâletçe" kararla~t~nld~~~m bildirerek "gayri
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müslimlerin azilleri emrinin do~rudan do~ruya tarafimzdan verilmesi
münasip görülmüyorsa Vekalet onlar~~azil ve di~erlerini tayin cihetini
dü~ünmektedir" demekte, ve hizmetten ç~kar~lmas~nda — i~letme
bak~m~ndan — bir sak~nca bulunmayan gayri müslim memurlar~n
adlar~n~~bildirir bir cetvelin özel olarak kendisine gönderilmesini
istemektedir.
Buna verdi~i kar~~l~kta; amaç demiryollar~n~~düzenli i~letmekse,
kabahatsiz memur ç~ karman~n bu amaca ters dü~ece~i kamsmda
oldu~unu ileri süren U. Müdür Behiç Bey, aç~k yerlere atamalar
yapabilece~ini, fakat; bunlarda yeter say~da yer bulunmazsa "...bu
emirlerinizin infaz~~için yegâne çare vard~ r. O da âcizlerine münasip
müddetle mezuniyet vermek ve bu i~i ba~kas~na yapt~rmak. Bendeniz
bunu kat'iyyen yapamam." "Böyle mühim bir tecrübeye bendeniz
gir ~mek istemem. Yal~mz ~una emin olunuz ki, böyle bir te~ebbüs
hatt~n bütün intizam~n~~ ve inzibat~n~~ altüst edecektir efendim."
demektedir.
Behiç Bey'in Demiryollar~~Umum Müdürlü~ünden ayr~l~~~n~~
bundan önce aç~ klam~~t~k. Ayr~ld~ktan sonra Idarenin disiplinin
nas~l bozuldu~unu somut örneklerle belirtelim Eski~ehir'deki personel,
Umum Müdürlü~e ve. Hareket Dairesi Ba~kan~na haber vermeden
Haziran ortas~nda bir gezinti treni tertip etmi~lerdir. Bu, gezinti
treni, — yine yetkililere haber verilmeden ve izin al~nmadan — Konya
i~letmesinde de yap~lm~~t~r. Hareket Dairesi Reisi olan Mösyö Andre,
Umum Müdürlü~e verdi~i bir raporda; Idarenin ba~~bo~lu~unu
gösteren bu haller devarn ederse yak~nda büyük kazalar olabilece~ini
bildirmi~tir. Fakat; Umum Müdürlükten verilen kar~~l~k yaz~da,
Belçikal~~olan Mösyö Andre'ye "...Alman, ~ngiliz ~dareleri malüm
oldu~undan Türk Idaresi be~enilmiyorsa, be~enmiyenlerin istifa
edebilecekleri" kar~~l~~~~verilmi~tir. Uzun zaman yerinde kalamad~~~~
anla~~lan U. Müdür Halid Bey'in bu garip kar~~l~~~ndan sonra,
iki gün geçmeden, bir çarp~~mada iki ki~i ölmü~~ve 20 ki~i de yaralanm~~t~r,
Temmuz ortalar~na do~ru ba~layan üçüncü Yunan sald~r~s~~
sonucu olarak ~~9.7.1337 (192 ) de Eski~ehir istasyonu bo~alfilm~~t~r. Demiryollar~~ ~daresinin uygun bulmas~~üzerine Eski ~ehir'deki
H~ristiyan memurlar orada b~rak~lm~~, hatta Mösyö Andre'ye U.
Müdür vekilli~i de verilmi ~~oldu~u halde; Nafia Vekilli~i, bunlar~,
dü~man taraf~na kaçm~~~sayarak 20 A~ustosa kadar dönmedikleri
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takdirde, bunlar~n Yerine müslümanlar~n al~nmas~n~ ; ve bunun
sonucu olarak Demiryollar~nda art~k Türkçe kullan~lmas~n~~6 A~ustos
1337 tarih ve 5146 say~l~~gizli i~aretli emirle Idareye bildirmi~tir.
Bu gizli emirde, müslim olmayan personelin, son sava~ta, zamamndan önce görevlerini b~rakarak sakland~klar~ ; bu nedenle, bunlar~n
askerlik bak~m~ndan ~imendiferlerde kullamlmalarm~n büsbütün
olanaks~z oldu~u, hatt~n k~salmas~~dolay~s~yla eldeki müslim memurlar~n yetece~inin "gerek selef-i alileriyle (Behiç Erkin, bu kimsenin
kendisi olmad~~~n~, bize, önemle hat~rlatm~~lard~) ve gerekse zat-~~
valalanyla ~ifahen (konu~arak) yap~lan müzakereden anla~~lm~~~
olmakla, bugünden itibaren gerek Konya k~sm~nda gerekse Ankara
k~sm~nda mevcut gayr~~müslim memurlar~n ili~i~inin kesilmesi" ve
bunlar~n Hükümetçe uygun görülecek yerlere sevk ve iskanlar~~
"bunlar~n yerine en ehil müslim memurlar~n tayini", Ankara k~sm~nda sekiz tren tertibine yetecek memurdan fazlas~n~n Konya
k~sm~na nakli; yine fazla memur kal~rsa, adresleri al~narak müddetsiz
izinli say~lmalar~~istenilmekte ve bu emir al~n~r al~nmaz "Hatlardaki
bilumum muhaberat ve muamelât~n (haberle~me ve i~lemlerin)
derhal Türkçe'ye tahvili emrolunaca~~ndan, ona göre ~imdiden laz~m
olan tertibat~n al~nmas~" emrolunmaktad~r. Müslüman memurlar
yetecek denilen bu yaz~ya ra~men; sonradan nas~l birçok kimsenin
al~nd~~~~yukar~da, vesilelerle, söz konusu edilmi~ti.
Gelecek yaz~m~zda; Ankara Itilâfnamesi ve Mersin yolunun
aç~lmas~~gözden geçirilme~e çal~~~lacakt~r.

