KURTULU~~SAVA~INDA DEMIRYOLCULUK
VI
ZIYA GÜREL
Kurtulu~~Sava~~~s~ras~ nda Anadolu'daki demiryollar~ n~n durumunu ve
de~erini belirtebilmek için, karayollar~n~ n o zamanki durumu üzerinde bir
fikir edinmi~~olmam~z~n, bu nedenle de, o zaman~ n somut olaylar~ndan bir
kaç~na göz atmam~z~ n yararl~~olaca~~n~~ sanmaktay~z:
Eski~ehir'de bulunan Demiryollar~~ U. Müdürlü~üne gönderdi~i ~~ / 12
Kânunu Evvel 336 ( ~~ ~~ / 12 Aral~k 1920) tarihli buyru~unda: "Rusya ile
müzakeratta bulunmak üzere Yusuf Kemal ve R~za Nur Beyler sal~~günü
trenle Uluk~~la'ya do~ru hareket edecekler" diyen Nafia Vekili ~smail Faz~l
Pa~a, "Erkân-~~ Harbiyeden size yaz~laca~~~üzere" diyerek sal~~ günü
Ankara'da bir vagon servis bulundurulmas~ n~~ istemektedir. Bu buyuru,
Demiryollar~~ idaresince hemen yerine getirilebilir bir niteliktedir. Ancak,
ikinci maddede istenilen i~, ba~ka çe~it bir önem ta~~ maktad~ r. Bu zâtlar~ n,
istenilen yere bir an önce gidebilmeleri için Uluk~~ la'dan sonra "iki otomobil
ile gitmelerini" gerekli gösteren Nafia Vekili, bu otomobillerin Konya'da
veya ba~ka bir yerde haz~rlatt~r~lmas~n~ , kendisinin ve Heyet-i Vekilenin
"Himmet-i mahsusa-i aliyyelerinden" beklemekte olduklar~n~~da yaz~s~ na
eklemektedir.
Bu olay Anadolu'da k~~~n karayollarmda yolculuk etmenin olanaks~z
denilecek derecede güç oldu~unu bize göstermektedir. Ankara'dan
Rusya'ya gidecek olanlar, karayolunu Uluk~~la'da aramaktad~rlar.
Bu dolambaçl~~ tren yolculu~u, elbette, Sakarya Sava~~ndan sonra
yap~lamazd~. Zira; bu sava~~sonunda Eski~ehir ile Afyon Karahisar ve
aralar~ ndaki hat, dü~man elinde kalm~~ t~ . Nitekim; Hariciye Vekili olan
Yusuf Kemal Bey -herhalde, d~~~gezilerinden birinden dönü~ünde olacakAk~ehir'de Gazi Mustafa Kemal Pa~a'ya rastlam~~, onun otomobili ile,
onunla birlikte 17.12.1337 de, Sakarya Sava~~ ndan sonra raylar~~yeniden
dö~enerek i~letmeye aç~lm~~~olan, Biçer istasyonuna gelmi~ti. (Buraya kadar
karayolunda nas~l ve ne zorluklarla geldiklerini bilemiyoruz) Ve yine Gazi
için getirtilmi~~olan özel trenle, gece saat 22 de, birlikte Ankara'ya yola
ç~km~~lard~r.
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O gün Demiryollan Umum Müdürlü~üne ikinci defa atanm~~~olup
Idare merkezini Ankara'dan ta~~tt~rm~~~oldu~u Konya'ya gitmek üzere
Biçer istasyonuna gelmi~~olan Behiç Bey, Gazi ile görü~tükten sonra, ertesi
günü yan~ndaki üç arkada~~yla yola ç~km~~ , fakat, geceyi bir tümen
karargah~ nda geçirmek zorunda kalm~~ lar, Çay istasyonuna ise, ertesi
ak~am varabilmi~ler, Konya'ya daha ertesi günü gidebilmi~lerdir.
Sakarya sava~~ ndan sonra Konya hatt~ nda en önemli sorun, vagon ve
lokomotifonar~lmas~~ve dolay~s~yla yedek parçalar~n~n sa~lanmas~~olmu~tur.
Büyük atölye Eski~ehir'de dü~man elinde kalm~~t~r. Idare, paras~zd~r.
Milyonu a~k~n alaca~~na kar~~~Maliye'den 50 bin lira alamamaktad~r. Bu
bunal~m~~aç~klayan bir yaz~s~ nda "Bütün lokomotifler yak~ nda duracaklar"
diyen Umum Müdüre kar~~l~k olarak Erkân-~~Harbiye-i Umumiye
Reisli~inden gelen bir yaz~dan, önceki yaz~m~zda söz etmi~tik. Ele ald~~~m~z
konuyu ayd~nlataca~~ ndan, bu olaylar~ n, burada bir özetini yapmak
zorunlulu~unu duymaktay~z.
Erkân-~~Harbiye'nin söz konusu yaz~s~nda, Ankara'da kullan~lmadan
duran lokomotiflerin sökülüp parçalar~ndan gerekli görülenlerin Konya'ya
getirtilip Konya'daki lokomotiflerin, böylece, h~zla onanlmalan istenmekte;
Eski~ehir'in bo~alt~lmas~~s~ras~nda Ankara'ya getirilmi~~olup içindekilerden
Idarenin dahi haberi olm~yan vagonlardaki malzemeden de yararlanmas~~
ö~ütlenmektedir. Buna kar~~l~k olarak sunulan Cer I~leri Ba~mühendisi
E~ref Bey'in raporunda, bir lokomotif tekerle~ini Ankara'dan Konya
hatt~na ta~~yacak bir arac~n, o s~ralarda, Anadolu'da bulunmad~~~,
Ankara'da bulunan e~ya ve malzeme yüklü vagonlardan seçiln-i~lerle dolu
bir vagonun Konya hatt~na ta~~nmak üzere Polatl~'ya getirildi~i, fakat
karayolu ta~~ t arac~~bulunamamas~~ yüzünden, günlerce bekletilen bu
vagonun Ankara'ya geri gönderildi~i; sonradan, bu malzemeden 83 kiloluk
bir arac~n bir memur gözetimi alt~nda, Ankara'dan Konya'ya 6o lira ta~~t
ücreti ödenerek getirtilebildi~i, bu nedenle bu malzemeyi Istanbul'a veya
Avrupa'ya ~smarlaman~n daha kolay ve daha ucuz olaca~~~belirtilmekte idi.
Her çe~it malzeme, cephane ve erzak Garp Cephesine do~ru yola
ç~kacakt~r. önceki sava~larda eksen Ankara-Eski~ehir hatt~~iken, ~imdi
Konya hatt~~olmu~tur. Aralar~nda ba~lant~~kalmam~~~olan bu iki hat
aras~nda, en uygun yerlerden, en k~sa bir ba~lant~~yolu sa~lanmas~~gerekti~i
yeterince belirlenmi~ti. Böyle bir yol, en az~ ndan, Ankara ile Garp Cephesi
ba~lant~s~m sa~layacakt~. Cepheye yard~m~n büyük bir k~sm~~Ankara'dan
gelmekte idi. 178 say~l~~Belleten'deki yaz~m~zda geçen olay~~ an~msayal~m:
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Sakarya Sava~~ndan sonra çekilen Yunanl~lar bütün hatt~~ tahrip
etmi~ lerdi. Bu arada Beylikköprü istasyonunun Polath taraf~ nda kalan
Sakarya Irma~~~üzerindeki büyük Beylikköprü de uçurulmu~tu. Sakarya
zaferinden sonra hemen i~e giri~en Idare, Toros'da, "Bilemedik" denilen
yerde bulunan Ba~dat Demiryollar~~ In~aat ~irketinin mühendisleriyle
köprücü ustalar~ n~~ getirterek bu büyük köprünün yap~ m~ na giri~mi~ti.
Ancak; Polatl~~istasyonundaki askerlerin, yetkileri olmad~~~~ve bu alanda
görevli bulunmad~klar~~ halde, bir gece yar~s~, kendiliklerinden yapma~a
kalk~~t~ klar~~ manevralar sonucunda, kaçmas~na neden olduklar~~ sekizi
cephane yüklü 12 vagonluk bir kompozisyon, yoku~~a~a~~~olanca h~z~~ ile
gelmi~, hiç bir ~eyden kaygulanmadan uyumakta olan mühendis ve
ustalar~n çal~~ma trenine çarpm~~, cephaneler patlam~~~mühendisler ve
uzmanlar ölmü~lerdir. Çal~~ma treninin yedi vagonu parçalanm~~t~ r. Bu
cephane Ankara yönünden Garp Cephesine gönderilmekte idi'.
Köprünün yap~ m~~ sonradan tamamlanm~~t~ r. Ancak, o bölgede
dö~enen raylar iki veya üç parçad~ r. Mühendislerimizin gözetimi alt~ nda,
ustalar~ m~z, bunlar~ n uçlar~ n~~keserek düzeltmi~ler, yeniden delikler açarak
cebirlerle birle~tirmi~lerdir. H~z vermeden de olsa, üzerinde tren i~leyebilecek
yollar yapmaya çal~~m~~lard~ r. Polatl~'dan sonra Biçer istasyonuna kadar
tren i~leyebilmektedir. Bu biçim onar~mlar sürdürülmektedir. Fakat, Erkân-~~
Harbiye, bu onar~ mlar~ n Sar~köy'den ileri geçmemesini buyurmu~ tur.
Yukar~da belirtildi~i gibi, Ankara'dan Biçer'e kolay gelinmektedir.
Sonra, karayolu ba~lamaktad~ r. Paralel gibi uzayan, fakat uçlar~~ ve bu
uçla -1 birle~tiren hat bizde olm~yan bu iki demiryolu aras~nda -özellikle
ya~mur ve çamur oldu~unda- karayolu ta~~ mac~l~~~~önemli bir sorun olarak
görünmektedir.
Azarzköy Dar Hani:
Böyle bir karayolu sorununu, ku~ kusuz, herkes görüyor, görüyor de~il;
zorluklar~ n~~ ya~~ yordu. Bu nedenle, üst makamlar bu sorunu çözmenin
yollar~n~~ ara~t~ r~yor olacaklard~~ ki, Erkân-~~ Harbiye Reisi Fevzi Pa~a
imzas~yla gelen bir ~ ifre, bu sorunu ammsatmakta idi. Bu ~ifrede, Toros veya
Amanoslarda veya hatt~ n ba~ ka yerlerinde, yararlan~l~ r ne kadar dekovil
ray~~ ve malzemesinin bulundu~u -bunlardan, özellikle tüneller içine
dö~enmi~~olanlar~n durumu da ayr~ ca konu edilerek- U. Müdürlükten
sorulmaktad~ r.
1 Cephane:

642 sand~k bomba ile 373g adet çe~itli boyutta top mermisi.

864

ZIYA GÜREL

Verilen kar~~l~ kta; Toroslarda 23 km. lik dekovil ray~ n~ n 18 km. sinin
eksiksiz ve çerçeve durumunda oldu~u, 5 km. lik ray~ n traversinin
bulunmad~~~, ancak bunlara ah~ap travers yapt~ rman~ n kolay olaca~~, 18
km. lik k~sm~ n dö~eli oldu~u, 56 dekovil lokomotifinden onikisinin i~leyebilece~i, ötekiler için yeniden inceleme yapt~ rmak gerekti~i, 350 dekovil
vagonu bulundu~u belirtildikten sonra; tünellerin içini muayene için
kullan~lan tertibatl~~ dekovil vagonlar~~ el ile hareket ettirilmekte oldu~undan
bunlar için yakacak masrafin~ n söz konusu olmad~~~, fakat bu dekovil raylar~~
tünellerden kald~ r~l~ rsa, yerlerine geni~~hat vagonlar~~ kullamlaca~~ndan,
bunlar için yakacak kullan~lmas~~ gerekece~i de -özellikle- bildirilmi~tir.
Buradaki dekovil hatlar~~ ba~ka yerlere götürülecek ise, ~imdiden, ah~ap
travers ~smarlama ve eksik bulonlar~~ tamamlama gere~ini de belirten bu
yaz~da, iskenderun'dan Garp Cephesine askeri e~ya ve büyük say~da hayvan
ta~~naca~~na göre, bunlar~ n aras~ nda dekovil malzemesinin ta~~ nmas~ n~ n da
olanaks~z olaca~~~aç~ klanmaktad~ r. Bunlar; demiryolunun o zamanki
durumunu, özellikle, ordumuza gereken e~ya ve yiyece~in bir k~sm~ n~ n,
ba~ka yük ta~~nam~ yacak derecede -o zamanlar s~ n~ rlar~m~z~ n içinde
bulunm~ yan- iskenderun'dan ta~~ naca~~ m bizlere göstermesi bak~ m~ ndan,
dikkate de~er bulunmu~tur.
~ubat ay~~ içinde geçen bu yaz~~ madan dekovil durumunun hangi
amaçla soruldu~u belli olmam~~t~ r.
Garp Cephesinden gelen 6.2.338 tarihli bir yaz~~ konuyu biraz
ayd~ nlatm~~t~ r. Bu yaz~da, Ak~ehir istasyonundan Ak~ehir gölündeki
iskeleye kadar 15 kilometrelik dekovil hatt~~ kurulmas~~ dü~ünüldü~ünden
idare elindeki dekovil malzemesi sorulmaktad~ r. Dekovil durumunun oraya
da bildirilmesi üzerine, Garp Cephesi Kumandanl~~~ , bu malzemenin
ta~~ nmas~~ve Ak~ehir istasyonu ile göl iskelesi aras~na dö~enmesinin ne kadar
zamanda ve ne masrafla yap~labilece~inin hesaplan~ p bildirilmesini
istemi~ tir.
Fakat; buna henüz kar~~l~ k verilmeden 12.2.338 tarihinde Ak~ehir'e
gelmi~~bulunan Erkân-~~ Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Pa~a, Garp
Cephesi Kumandan~~ ~smet Pa~a ve Demiryollar~~ U. Müdürü Erkân-~~ Harp
Miralay Behiç Bey'in bu konu üzerinde yapt~ klar~~ görü~melerden sonra
Ak~ehir gölü iskelesi dekovilinden vazgeçilmi~; bunun yerine, elde bulunan
23 kilometrelik dekovil malzemesiyle Azar~ köy istasyonu veya Çavu~çuköy
istasyonundan birinden kuzeye, Piribeyli yönüne do~ru bir dekovil hatt~~
uzat~lmas~ na karar verilmi~tir.
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U. Müdürün bu konuyu Yol Dairesine bildiren buyru~unda, yap~lacak
bu hatt~n, ray sat~n almalar~~ile veyahut sökülmü~~durumda olan ÇobanlarAfyon hatt~~raylar~~ ile daha ileri uzat~laca~~~da bildirilmektedir.
Ba~ka Hatlar:
U. Müdürlükten Yol Dairesine gönderilen yukar~da sözü edilen
buyrukta, ana hatt~n en yak~n bir yerinden Ak~ehir gölü iskelesine geni~~bir
hat ile ba~lant~~yap~lmas~n~n, Çay istasyonundan Bolvadin kasabas~na yine
geni~~bir hat dö~etilmesinin dü~ünüldü~ü de belirtilmekte; Çay-Bolvadin
~osesi üzerine saatte be~~kilometre h~zla da gidecek olsa, geni~~bir hat
dö~enmesi olana~~n~n incelettirilmesi istenilmektedir. Bu yaz~da, dekovil
hatt~n~n Azanköy veya Çavu~köy istasyonlanndan hangisinden
ba~lat~lmas~n~n uygun olaca~~n~n belirtilmesi için, ertesi günü bir
mühendisin o bölgeye gönderilmesi de istenilmi~tir.
Bu s~rada, Nafia Vekilli~i, Erkân-~~ Harbiye-i Umumiye Reisli~inin
önermesi üzerine, Toroslardaki dekovil malzemesinin, "geri verilmesi"
ko~ulu ile ve "geçici olarak" Garp Cephesi emrine verilmesini uygun
buldu~unu U. Müdürlü~e bildirmi~tir. Ancak; dekovillerin kurulmas~~ ve
i~letilmesinin de ~dareden istenildi~i bildirilerek, bu yönün de uygunlu~unun ayr~ca bildirilmesi Vekâletten istenilmi~tir.
Yol Dairesi Reisi R~fat Bey, 21.2.338 tarihli raporunda: 1 o km. olan
Çay - Bolvadin ~osesi üzerine dö~enecek geni~~hat için ~osede, iki köprünün
onanlmas~ ndan ba~ka, bir de~i~ikli~e gerek olmad~~~; Yasyan ve Ak~ehir
istasyonlar~~aras~nda Ak~ehir Gölü iskelesine en yak~n olarak belirlenen 253.
km. den sonra göldeki iskeleye gidecek 3,5 km.lik hat için, arazi batakl~k
oldu~undan, o,6 m. yüksekli~inde bir dolgu ve 6 köprü yapmak gerekece~i
bildirilmektedir.
Gerçi, U.Müdürlük 20.2.338 tarihli ~ifresinde, Ak~ehir istasyonundan
bat~da bulunan 253. km. den Ak~ehir gölündeki iskeleye 3,5 km.lik bir geni~~
hat ~ubesi için gerekli haz~rl~klann ba~lat~ld~~~n~~Nafia Vekâletine bildirmi~~
ise de, böyle bir hatt~n yap~lm~~~oldu~unu veya yap~lmakta oldu~unu
belirten bir belgeye bizce raslamlmam~~t~r. Bu ~ifresinde de, sonradan da,
Çay-Bolvadin ~osesine dö~enecek ~~o km. lik geni~~hattan, U. Müdürlü~ün
sözetmemi~~oldu~u görülmektedir. Bunlar içinde en çok önem verilen
dekovil hatt~~olmaktad~r.
Yol Dairesinin raporunda, kuzeye yönelik dekovil hatt~n~n ba~lang~c~~
olarak. Azanköy istasyonunun Çavu~çuköy istasyonundan k~yaslanam~yacak derecede elveri~li oldu~u, her iki hatt~ n toprak tesviyesinin bir ayda
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tamamlanmas~~ için 600 i~çinin i~~ba~~ nda bulundurulmas~, ~~ 000 m3 kereste
ile Garp Cephesinin Ak~ehir'deki imalâthanesinin yard~ m~n~ n sa~lanmas~~
gerekece~i bildirilmektedir.
Dekovil ~~inin Önemi:
20.2.338 tarihli olup U. Müdürlü~ün ilgili dairelerine gönderilen
emirde: "Tünellerdeki dekoviller sökülecek ve yine Toroslarda metresi 15
kilo a~~rl~~~nda dekovil hatlar~~ ile ilgili ne kadar, ray, travers ve teferruat~~
varsa hepsi Azar~köy'e ta~~nacakt~r. Lokomotifler ve vagonlar için ayr~ca
emir verilecektir." denilmektedir. Bu kesin buyrukta, tüneller içindeki
raylar toplan~ rken trenlerin geçmemesi için Hareket Dairesiyle anla~ma
yap~lmas~~ ö~ütlenmektedir. (Raylar~n, trenlerin geçmedi~i s~ rada toplanmas~~ de~il...) Cer Dairesinin bu i~ler için ek bir manevra makinesi ile üç
karpit lâmbas~m, ma~aza'n~n 2 bu lâmbalar~ n karpitlerini, Yol Dairesinin
de 24 bulon anahtar~n~~Bilemedik In~aat Bölümü ~efi Mösyö Deduval'e
hemen göndermeleri buyrulmaktad~r.
Bir hafta sonra, 27.2.338 de, Yol ve Hareket Daireleriyle Mösyö
Deduval'e yaz~lm~~~bir emirde; Azar~köy'e ta~~nacak dekovil malzemesi
için i~lemleri k~saltacak yeni bir düzen kurulmu~; Yol Dairesinin gerekli
malzemeyi "do~rudan do~ruya" mösyö Deduval'den, onun da gerekli
gördü~ü vagon ve trenleri "do~rudan do~ruya" Hareket Dairesinden
istemesi, yaln~z yaz~~malar~n bir suretinin U. Müdürlü~e gönderilmesi
istenilmi~tir.
Belgeler aras~na rastlad~~~m~z Bilemedik ~ kinci Seksiyon Mühendisligine (M. Deduval'e) çekilmi~~ k~sa bir telgraf; ~ubat ay~nda giri~ilen
Azar~köy dekovil hatt~~ yap~m~n~n Mart ay~ndaki durumunu bize
göstermektedir. 18.3.338 tarihini ta~~yan bu telgrafta; ray toplama i~lerinin
üç hafta sürmesi uygun bulunmamakta "istedi~iniz kadar daha asker
verilecektir. Anahtar da gönderilmi~tir." denilerek toplama i~lerinin en k~sa
ne zamanda sona erdirilebilece~i sorulmaktad~ r.
14.4.338 tarihinde "Azar~köy'den Piribeyli istikametine dö~enmesine
ba~lan~lm~~~olan Menzil dekovil hatt~ n~n uzat~lmas~nda Kumrall~-Afyon
Karahisar geni~~hat malzemesi kullan~laca~~ndan bu hatt~ n bu ~ekilde
uzat~lmas~na devam olunup olunam~yaca~~"n~~ soran U. Müdürlü~e Garp
Cephesinden gelen 16.4.338 tarihli kar~~l~k yaz~da; eldeki geni~~hat
malzemesinin Kumrall~-Afyon Karahisar onar~m~na ba~lamld~~~~zaman
hemen o bölgeye ta~~ nabilece~inden hepsinin dekovil hatt~ n~n uzat~lmas~n2

Demiryollar~ nda malzeme bulunduran örgüte "Ma~aza" denilmektedir.
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da kullan~labilece~i; bu hatt~ n telgraf direkleriyle tel ve mücerritlerinin
Cephece haz~rlatt~ nlmakta oldu~u bildirilmektedir. Fakat Garp Cephesinin
sekiz gün sonraki, 24.4.338 tarihli buyru~unda Kumrall~ 'dan Büyük Çobanlar'a kadar olan bölümün hemen onar~lmas~~ istenilmi~tir 3. Büyük
Çobanlar istasyonu yöresindeki k~r~k raylar~n, onar~lmak üzere toplatt~r~l~p
geri getirilmesi için, U. Müdürlük emrine bir ka~n~~kolu verildi~i; yap~m~~
aksatmamak ko~ulu ile, bu i~~için gerekli amelenin Azar~~dekovil hatt~ ndan
al~nabilece~i bildirilmekte; Azanköy dekovil hatt~n~ n bir an önce
"A~z~aç~ k" denilen yere varmas~~önemle istenilmektedir.
Erkân-~~Harbiye-i Umumiye Reisli~inden Nafia, Maliye vekâletleri
ile Demiryollar~~U. Müdürlü~üne gönderilmi~~25.4.338 tarihli ve "gayet
müstaceldir" i~aretli yaz~ , o tarihe kadar olan Azanköy dekovil hatt~ndaki
geli~ melerin bir özetini göstermektedir. Bu yaz~ dan; Toroslardan getirtilen
dekovil malzemesinden ayr~~ olarak Çobanlar yöresinden kald~r~lm~~~olan
k~r~k raylar~n uçlar~n~ n düzeltilmesi sonucu olarak 35 km. lik ray ve malzeme elde edildi~i, yap~m~n da hayli ilerlemi~, 25 km. lik k~sm~n toprak
düzlemesinin, 18 km. lik k~sm~ n~n ray ve 8 km. lik k~sm~n~ n balast
dö~enmesinin tamamlanm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Garp Cephesinin, hatt~n "..~ imdilik, hiç olmazsa" kayd~yla uzat~lmas~ n~~istedi~i "Vaysal" denilen yere olan mesafe ~~ oo km. kadar oldu~undan buna göre yeni malzeme al~ nmas~~ gerekti~i belirtilmekte, "Ordu
için k~ ymetli hizmetler ifa edecek olan" bu dekovilin, yurdumuzun en
verimli yerlerinden geçmesi dolay~s~ yla, ileride Sakarya vadisinden (ÇiftelerSeyitgazi yönünden) normal demiryolu ile birle~ mesi halinde, yurdumuz
için önemli iktisadi ve ticari yararlar sa~l~yaca~~~da belirtilmektedir. Yine bu
yaz~da; ~zmit'e ba~l~~ Derince'de ve Trabzon'da bulundu~u anla~~lan
dekovillerin de ta~~nmas~~ve yeniden malzeme sipari~~edilmesi için 200.000
liral~ k tahsisata ihtiyaç oldu~undan Maliye Vekâletince bunun verilmesinin
sa~lanmas~~Nafia Vekâletinden rica olunmaktad~r.
Garp Cephesi Kumandan~~~smet imzal~~9.5.338 tarihli bir yaz~ , "Azar~~
dekovil hatt~n~n in~as~na Erkan~~Harp Binba~~s~~ ~emsettin Bey'in" memur
edildi~ini, amele taburlar~n~ n inzibat ve ia~e bak~ m~ndan onun emrine
verildi~ini, ve bu i~ler için düzenlenen "Talimat"~n suretinin ekli oldu~unu
bildirmektedir.
3 Çay istasyonundan ileriye yap~lan onar~m Kumrall~~
denilen bir yerde b~rakt~r~lm~~t~.
Çobanlar'a be~~kilometre uzakl~ ktaki bu yolun hemen yap~lmas~~istenildi~ine göre hatt~
n bu
bölümü de önem kazanm~~~demektir.
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Ekli "Talimat"~n 1. maddesi, Azar~~ dekovil hatt~n~n yap~m~n~ n ve
bununla ilgili bütün sorunlar~ n çözümünün Demiryollar~~ U. Müdürlü~üne
ait oldu~u belirtilmekte ve bu göreve de "Mühendis Emin Avni Bey
memurdur" denilmektedir. 2. madde ise, amelenin, Emin Avni Bey
taraf~ndan gösterilecek gereklili~e göre da~~t~ m~~ve bölünmesi ile bunlar~n
en verimli bir ~ekilde çal~~malar~n~ n sa~lamas~ n~~ ve taburlar~n inzibat ve
ia~esini ~emsettin Bey yapacakt~ r, denildikten sonra 3. maddede
yap~lanlar~ n sonucunu bildirir günlük raporlar~~ yine Emin Avni Bey
yazacakt~r, denilmektedir 4 .
Ara~t~rmalar:
Garp Cephesi, Azar~~ dekovil hatt~n~n uzat~lmas~n~~ istemektedir. Bu
nedenle, yurdumuzun ba~ ka yerlerinde dekovil malzemesi bulunup
bulunmad~~~~ara~t~ r~ld~~~~gibi yeniden dokovil malzemesi sat~ n alma i~ine de
giri~ilmi~tir.
Bu arada, Konya özel idaresinin sat~l~~a ç~ karm~~~bulundu~u ~~~~oo m.
uzunlu~undaki dekovil raylar~n~ n Demiryollar~~ Idaresine devredilmesine
emir verilmesi Garp Cephesi Kumandanl~~~ na yaz~lm~~t~ r.
Mersin'de bir tüccarda bulundu~u haber al~ nan dekovil malzemesinin
cinsi ve miktar~~ ile; Antalya'da Idarenin i~~yapt~~~~bir müteahhide dekovil
malzemesi de getirtip getirtemiyece~i hususu sorulmu~tur.
Çok miktarda bulundu~u haber al~nan Izmit ve Derince'deki dekovil
malzemesinin miktar ve cins bak~m~ ndan incelenerek sonucun bildirilmesi
Adapazar~~ I~letme Müdürlü~üne yaz~lm~~t~ r.
Ordunun ia~ esini ve eksik malzemelerini sa~l~yacak olan bu dekovil
hatt~ na o kadar önem verilmi~tir ki, karayolu ile getirtilmesi olanaks~z
bulunan Izmit ve Derince'deki sözü edilmekte olan dekovil malzemesinin
dü~manlar~ n gözü önünde vapurlara yükletilip getirtmenin pek tehlikeli
olaca~~n~ , örnekleriyle bilen, U. Müdür Behiç Bey, bunlar~n kaçakç~l~k
usulleriyle getirtilmesini dahi dü~ünmü~~oldu~unu bir yaz~s~nda belirtmektedir. Ancak, sonradan gelen bilgiler, bu raylar~ n eldeki lokomotiflere
dayanam~yacak derecede zay~f oldu~unu ortaya ç~kard~~~ ndan, bunlar~ n
getirtilmesinden yaz geçilmi~tir.
Toros tünellerindeki dekovil raylar~~kal~d~ r~l~ rken, bir k~s~m yerlerinin
k~ r~ k oldu~u, bulonlar~n~n 5 da çal~ nm~~~oldu~u anla~~lm~~t~ r. Her tarafta
Emin Avni Bey'in Çobanlar-Afyon hatt~~ yap~m~ nda özellikle, sözü edilecektir.
Bulon = Somunlu vida, Çalgeçir (Kamus-u Fransevi. ~. Sami) (Demiryollar~ nda bu
sözcük kullan~ l~ r.)
5
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bulon aranma~a ba~lanm~~, Ankara - Yah~ihan hatt~ nda fazlas~~ olup
olmad~~~~sorulmu~tur.
Erkan-~~ Harbiye-i Umumiye Reisli~ine gönderilen 12.4.338 tarihli
~ifrede, dekovil hatt~n~ n eldeki malzeme ile Ak~ehir gölü kuzeyindeki
Ayr~ tepe ad~~ verilmi~~yere kadar uzat~labilece~i bildirilmektedir. Buras~,
"A~z~aç~ k" denilen yerden 20 km. güneyde kalmaktad~ r. Ancak, mali
durumun elveri~sizli~i ile yorumlanabilecek bir ~ekilde, Garp Cephesi'nin, o
s~ rada, d~~ar~dan malzeme sat~n alma giri~imini destekleyemedi~i görülmektedir.
Trabzon'da bulundu~u anla~~lan 70 km. lik dekovil ray ve malzemesinin listesinin incelenmesi sonucunda, bunlardan i~e yarar görülen 20
km. lik çerçeve halindeki raylar~ n getirtilmesi uygun görülmü~~ise de;
bunlar~n, tam bir vapur yükü tutm~ yaca~~ndan, Istanbul'da aktarma
edilmesi gerekece~i anla~~lm~~t~ r. Bunun ise, Zonguldak'tan kömür getiren
Frans~z band~ ral~~vapuru Yunanl~lar~ n elde etmeleri örne~inde oldu~u gibi,
büyük sak~ncalar~~olaca~~~görüldü~ünden getirtilmesinden vazgeçilmesini,
U. Müdürlük, E.H. Umumiye Reisli~ine önermi~tir.
Anamur ve Silifke yollar~~ üzerinde Frans~z ve Yunan Kumpanyalar~n~n ~imdi i~letmemekte olduklar~~ maden ocaklar~ nda b~rak~lm~~~15-20
kilometrelik dekovil malzemesi bulundu~unun haber al~nd~~~~Garp Cephesi
Kumandanl~~~ ndan bildirilmi~~oldu~undan, bunlar~~inceleyerek, i~e yarar
bulurlarsa hemen sevk etmeleri için, Yüzba~~~Sait ve Mühendis Kaz~m
Beyler Mersin'den kay~ kla Anamur'a gönderilmi~lerdir. Yiiiba~~~ Sait
Bey'den gelen bir telgrafta, Anamur'a be~~saat uzakl~ktaki Melaç demir
madeni ocaklar~nda metresi sekiz buçuk kilo gelen traversi de bulunm~yan
3800 dekovil ray~, Anamur'dan kuzey-do~u yönünde Ortakonç denilen
yerdeki simlikugun maden ocaklar~ nda iki bin cebire be~yüz kilo bulon
bulundu~u, bunlar~ n dört ton rayla birlikte kay~klarla Mersin'e gönderildi~i
bildirilmektedir.
Bir yandan yurdun dört kö~esinde malzeme aran~rken, bir yandan da
öyle bir çal~~ma yap~lmaktad~r ki; U. Müdürlü~ün Yol Dairesi Reisi, yapt~~~~
tefti~~sonunda verdi~i raporunda: "Vücuda getirilen i~in miktar~, mevcut
vasaite göre tahminimizin üstündedir." demekte ve erlerin çal~~malar~ n~~
art~ rmak için "Gerek Ankara-Sivas hatt~nda ve gerekse bu suretle in~aat
taburlar~~marifetiyle vücuda getirilen bütün hatlarda" uyguland~~~~gibi,
amele taburlar~~erlerine verilmekte olan günlük erzak tayininin ço~alt~lmas~~
önerilmektedir.
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Mali Duruma Göre:
Ordunun son derecede önem verdi~i Azar~köy dekovil hatt~~ yap~m~~ için
gerekli olan malzemenin sa~lanmas~nda da mali yönden büyük zorluklarla
kar~~la~~ld~~~~görülmektedir.
U. Müdür, E. Harbiye-i Umumiye Reisli~ine gönderdi~i 15.5.338
tarihli ~ifrede: "Garp Cephesinin dekovil hakk~ndaki hakl~~ isti'caline
ra~men; tahsisi tebli~~buyurulan ikiyüz bin liran~n havalesi bile gelmedi~i
gibi, Garp Cephesinin ~imdilik söz verdi~i onbe~~bin lira dahi gelmedi" "i~in
süratle ilerlemesi için Azar~~ dekoviline ve Anamur'dan getirtilecek dekovil
malzemesine Nafia Vekâletinden mezuniyetim olmad~~~~halde para sarfetmekte isem de" "Havale gelmezse mü~kül vaziyette kalaca~~m~~ arzederim" demektedir.
Iki gün sonra, 17.5.338 tarihinde, Konya Valili~i, Garp Cephesinin
buyurmas~~ üzerine, onbe~~bin liray~~ U. Müdürlük emrine bankaya
yat~rm~~t~ r. i~~ adamlar~n~n, daha önce kendilerinden istenilen dekovil
malzemesi sat~~~ önerilerine, o zaman paras~zl~k yüzünden kar~~l~k
verilemedi~inden, ~imdi, onlardan yeni öneriler istenilmi~tir. Sat~n alma
i~ine, ancak, bu onbe~bin lira al~nd~ktan sonra esasl~~ olarak giri~ebilmi~~
olduklar~n~~U. Müdürlük Garp Cephesine bildirmi~tir.
E. Harbiye-i Umumiye Reisli~i, yukar~da sözü edilen (200.000 liral~k
havalenin de sözü geçti~i) 25.4.338 tarihli emrinin bir maddesinde
"Müdüriyyeti Umumiye'nin en ehven ve müsait teklif olarak bildirdi~i (....
Biraderler) in yedinde bulunan 30 km. lik dekovil malzemesinin hemen sat~n
al~nmas~n~~ ve bunlar~n, olana~~~bulunursa, Iskenderun'a de~il, Mersin'e
ç~ kar~lmas~n~n sa~lanmas~~ yolu ile k~sa bir zamanda i~e konulmas~ n~~
istemektedir.
Bankaya konan paran~n 2 2 bin liraya vard~~~~anla~~lmaktad~ r. Buna
dayanarak sat~n alma i~ine iyice giri~ilmi~tir. Ancak; Istanbul'da (...
Biraderler) firmas~ndan sat~n al~ nmak üzere olan dekovil malzemesinin
bulonsuz ve cebirsiz oldu~u son anda anla~~ld~~~ndan sat~n alma i~inden
hemen vazgeçilmi~tir. Durumu Garp Cephesine bildiren U. Müdür Behiç
Bey, 5.6.338 tarihli yaz~s~nda (... Biraderler) firmas~~için, haberle~melerde
sürekli olarak küçük malzemeden sözedildi~i halde, verdi~i kar~~l~ klarda
bunlardan hiç söz etmemek yolu ile "bizi i~fal etmi~tir" yarg~s~m
vermektedir.
I~~adamlar~ ndan yeniden öneriler al~nma~a ba~lan~lm~~~ise de, bunlar~n
malzeme hakk~nda verdi~i bilgilerin hep eksik oldu~u görülmektedir.
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Bununla birlikte; insan üstü bir çal~~ ma sürdürülmektedir. 4.6.338
tarihinde Erkân-~~Harbiye-i Umumiye Reisli~ine verilen bilgiden: güzergâh
uygulamas~n~n 57., toprak düzeltmesinin 51.600 balast dö~eme i~inin 29.
kilometreye ula~t~~~; bu k~s~m içinde i~~trenlerinin i~lemekte oldu~u, eldeki
malzeme ile 33. km. ye vanlabilece~i ve hatt~n yak~nda resmi bir ~ekilde
i~letmeye aç~laca~~~anla~~lmaktad~r.
9.5.338 tarihinde Garp Cephesince do~rudan görevlendirilmi~~olan
Alt~nc~~ ~ube Mühendisi Emin Avni Bey -bir ay sonra- 8.6.338 tarihli
telgrafinda 33,5 km. ye kadar raylann dö~enmi~~oldu~unu, kendilerince
"Ayntepe" ad~~verilmi~~olan son istasyonun 32,5 km. de bulundu~unu,
erlerin gayet iyi çal~~t~klar~n~; ancak, cebirlerin eksik oldu~unu bildirmekte,
aç~l~~~töreninin bunlar~n sa~lanmas~~amac~yla ay~n onbe~inci günü yap~lmas~n~~önermektedir. Çal~~malar~~övülen erlere Garp Cephesince tütün
gönderilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Garp Cephesinin de uygun bulmas~~üzerine 15.6.338 Cuma günü Garp
Cephesi kumandam ve ileri gelenleri ile Demiryollar~~U. Müdürü ve Ak~ehir
ile Ilg~n Kaymakamlanmn haz~r bulunduklar~~bir törenle "Azanköy
Dekovil Hatt~" resmen i~letmeye aç~lm~~t~r.
Bu menzil hatt~~ i~letmesi, yap~m~na verilmi~~olan önem oran~nda o
kadar i~~görmü~tür ki, Garp Cephesince, Ankara'dan geli~~ve Ankara'ya
gidi~lerinde subaylar~n bu hattan yararlanmas~~kural~~konulmu~tur.
Ankara'dan gelen subaylar Polatl~'da trenden indikten sonra Menzil
araçlar~yla Azanköy dekovilinin son istasyonuna kadar gelecekler ve
oradan dekovil treni ile anahat istasyonuna ula~acaklard~r.
Azanköy Dekovilinin Sonu:
Afyon Karahisar'~n dü~mandan geri al~nmas~~ile ba~layan ordumuzun
zafer yolundaki ilerlemelerine Demiryollar~~Idaresinin de ayak uydurmas~,
durumunu buna göre de~i~tirmesi, düzeltmesi gerekiyordu. Bu nedenle, ilk
i~~olarak, raylan kald~r~lm~~~olan Büyük Çobanlar-Afyon Karahisar ana
hatt~n~n hemen dö~enmesine gifi~ilmi~tir. Bu bölgenin raylann~n büyük bir
k~sm~~gerekti~inde hemen geri al~nmak ko~ulu ile, Azanköy dar hatt~n~n
yap~m~nda kullan~lm~~~idi. Geçici ko~ulu ile kullan~lan bu raylann, bu
s~rada, hemen sökülüp yerlerine götürülmeleri gerekince, Azanköy dar
hatt~n~n bozulmas~~tabii bir sonuç olarak görünmektedir.
27 A~ustos'ta Garp Cephesi K. ad~na As~m imzas~yla gelen telgrafta:
"Avni Hak ile bu gün Karahisar'~~zapt ve istirdat ettilc. Çobanlar'dan
itibaren demiryolunun gece gündüz çal~~~larak pek az zamanda Karahisar'a
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iysali hususunda himmet buyrulmas~~müstercad~ r. Azar~~ amele taburunun
bu i~de kullan~lmas~~ muvaf~ k olur efendim" denilmektedir.
1.9.338 tarihinde Garp Cephesi K. ~smet Pa~a'dan gelen telgraf,
durumu, dekovil hatt~~bak~m~ndan, daha çok aç~klamaktad~r. Bu buyrukta:
"Azan hatt~ ndaki geni~~hat malzemesinin derhal kald~ r~larak ÇobanlarAfyon hatt~ n~n bir an evvel ikmal edilmesi" istenilmekte "bu yüzden Azan
hatt~n~n muattal olmas~ nda beis yoktur." denilmektedir.
Dar Hat ~ube Mühendis Vekili M. ~evket Bey, daha 28 A~ustos
tarihinde, acele i~areti ile Yol Dairesine gönderdi~i telgraf~nda, o gün,
Azar~ köy'den bir i~~treni ile Çobanlar istasyonuna gönderdikleri aras~nda
"üç vagon kupon ray" dan söz etmektedir. Bu, raylar~ n, dar hat yap~m~nda
geçici olarak kullan~lmas~na izin verilmi~~olan Çobanlar-Afyon aras~~ raylan
oldu~u bellidir. Bu telgrafta "dar hat istasyonundaki be~~vagon dar hat
malzemesinin bo~alt~ larak (Afyon yönüne) sevk edilmek üzere (geni~~hat
vagonlar~ na olacak) tahmil edildi~i" de bildirilmektedir. Bu dar hat
malzemesinin, dar hat vagonlar~ndan al~narak geni~~hat vagonlar~na, sevk
edilmek üzere yükletilmesinin, bunlara Azanköy dar hatt~nda de~il, ileride
ba~ka bir yerde gereklilik duyulmas~~nedeniyle oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Garp Cephesinin sorusuna verdi~i 25.9.338 tarihli kar~~l~ kta,
iskenderun'dan sat~ n al~nan malzemenin paras~~verilmi~~ve büyük bir k~sm~~
da al~nm~~~oldu~undan, önerildi~i gibi, bu sat~ nalma i~inden vazgeçilmesi
olana~~n~n art~k bulunmad~~~~U. Müdürlükçe aç~klanm~~t~ r. Bu kar~~l~k
yaz~dan, o s~rada Frans~zlar~n elinde bulunan ~skenderun'dan dekovil
malzemesi sat~n al~nmakta oldu~unu anlamaktay~z. (Notlanm~zda bu sat~n
alma i~i ile ilgili bir belge örne~ine rastl~yamad~k.) Mühendis ~evket Bey'in
yukar~da sözü edilen yaz~s~nda bildirdi~i, be~~dar hat vagonundan geni~~hat
vagonlar~na aktar~lan malzemenin, ~skenderun'dan sat~n al~nanlardan bir
k~s~m olaca~~~anla~~lmaktad~r. Önce, dar hatt~n uzat~lmas~~için dar hat
vagonlar~ na konarak gönderilecek bu malzeme, "Azanköy Dekovili"nin
görevsiz kalmas~~ üzerine, gerekli olaca~~~yere gönderilmek üzere, tekrar
geni~~hat vagonlar~na konulmu~tur.
Aç~l~~~töreninde, eldeki olanaklarla 33,5 km.ye ula~abilmi~~olan dar hat
yap~m~, sonradan ula~t~r~ld~~~~49,300 km. de U. Müdürlükçe durdurulmu~tur 6. Bu uzatma, herhalde, ~skenderun'dan yap~lan sat~ n almalarla
olmu~tur.
Behiç (Erkin) "Demiryollar Hakk~ nda Konferanslar", Haydarpa~a, Demiryollar
Matbaas~, 1341, S. 79: "... Azar~ köy'den Cihanbeyli'ye do~ru elli kilometrelik ve yevmiye safi
sekizyüz ton kabiliyet-i nakliyeyi haiz 6o santimetrelik bir dar hat in~a edilmi~ti."
6
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Afyon Karahisar geri al~nd~ktan sonra Izmir ile ba~lant~y~~sa~l~yan
Izmir-Kasaba ve Temdidi hatt~n~ n üzerinde, Banaz'dan sonra onar~mlar
yap~lmak zorunda kal~nm~~t~ r. Fakat; Günayköy ile Konaklar istasyonu
aras~ndaki iki büyük köprü dü~ manlarca tam olarak y~k~lm~~~oldu~undan,
Izmir'le ula~~m~~sa~lamak için arada bir dekovil varyant~~yapmak zorunlu
olmu~tur. Yukar~ da sözü edilen U. Müdürlük emrinde, dekovil
malzemelerinin, emir gelince, U~ak istasyonuna sevk edilmek üzere
vagonlar üzerinde bekletilece~i de bildirilmektedir.
Nitekim; M. Müdafaa Vekâleti de o gün (25 Eylül) i~letmeye aç~lm~~~
olan Sabuncup~ nar-Afyon hatt~n~~ kullanaca~~n~~ bildirmi~tir. Bu nedenle
Garp Cephesine verdi~i 25 Eylül tarihli bu kar~~l~k yaz~s~n~n sonunda U.
Müdür: "Azar~~dekovil hatt~n~n i~leyecek bir i~i kalmam~~t~ r" yarg~s~n~~
vermekten çekinmemi~ tir. Bu nedenle; masraf olmamas~~için istasyonlar~n
kald~r~ larak, Azanköy ile son istasyonda birer telgrafç~~ ve hat boyunca
yeterince muhafiz b~ rak~larak; gerek ~imendifer Taburundan olan, gerekse
sivil memur ve müstahdemlerin geri al~nmas~~iznini istemektedir. Bu suretle
dekovil yap~m~~hesaplar~ n~n kapat~l~p Garp Cephesi Kumandanl~~~ na
hemen sunulaca~~~da bildirilmektedir (Azar~~ dekovil hatt~~ Garp Cephesi
hesab~na yap~lm~~t~ ).
U. Müdürlük Garp Cephesine yapt~~~~bu öneriden sonra 27.9.338
tarihli ve "gayet müstaceldir" i~aretli telgrallyla Milli Müdafaa Vekâletine
de durumu bildirmi~, bu hatta gerek kal~ p kalmad~~~ n~n acele bildirilmesini
istemi~tir. Bir kar~~l~k alamay~nca, 6.10.338 tarihli telgrafiyla, hatt~n i~letme
masrafi ayr~ca kar~~lanmad~~~~takdirde ~~o. ~~o.338 tarihinden sonra i~letme
kald~ r~larak, yaln~z malzemenin korunmas~~ ile yetinilece~i bildirilmi~tir.
Fakat; bu s~rada E. Harbiye-i Umumiye Reisli~inden gelen telgraf, yine
Iskenderun'dan sat~n al~nan malzemeden vazgeçilmesini ö~ütlemekte,
gerektikçe ileride bu hat ile ta~~malar yap~lmas~n~~tabi sayarak, Azar~~
dekovil hatt~n~n i~lemekte olan k~sm~n~n korunmas~n~~istemektedir.
U. Müdürlük, daha önce Garp Cephesine bildirdi~i bu alandaki
görü~lerini, 7.1 o.337 tarihli telgrafiyle E. Harbiye-i Umumiye Reisli~ine de
bildirmi~tir. Bu i~lere kar~~an üç askeri makamdan kesin bir buyruk
al~ namazken, Erkân-~~Harbiye-i Umumiye'den Fevzi Pa~a imzas~yla gelen
2.11.338 tarihli bir ~ifrede, Azar~~ dekovil hatt~n~n oldu~u gibi b~rak~lmas~~
görü~ünden vazgeçmi~~oldu~u görülmektedir. M. Müdafaa, Nafia
Vekillikleriyle Garp Cephesine ve U. Müdürlü~e gönderilmi~~bu ~ifrede,
Azar~~dekovil hatt~n~ n "gerek memleket iktisadiyyat-~~âtiyyesine (gelecekteki ekonomik durumuna) gerekse askeri" önemine dayanarak, Yah~ihan
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dekovil hatt~n~n uzat~lmas~nda kullan~lmas~n~n uygun görüldü~ü bildirilmekte; Azar~~ hatt~n~n derhal sökülerek Yah~ihan'a nakledilmesi ve
dö~etilme~e ba~lat~lmas~~U. Müdürlükten istenilmekte; yap~m~n çabukla~t~r~lmas~~için Yah~ihan'daki amele taburuna ek olarak bin ki~ilik bir esir
taburunun gönderilmesi M. Müdafaa Vekâletinden; gerekli yard~m ve
kolayl~klar~n gösterilmesi de Nafia Vekâletinden rica olunmaktad~r.
Bu öneri Nafia Vekâletince benimsenmi~, 13 ve 23.11.338 tarihli
telgraflarla hatt~n sökülerek Ankara'ya gönderilmesi istenilmi~tir.
Fakat; sürmekte olan yaz~~malarda, Nafia Vekâletinin, tünelleri
kontrol için gerekli bir kaç vagondan ötesinin Yah~ihan'a gönderilmesini
istedi~i, bunlar~n vagonlara yükleme ücreti olan bin liray~, y~l sonu
dolay~s~yla gönderemeyece~ini bildirdi~i anla~~lmaktad~r. ~dareden verilen
bir ka~~l~kta, dekovillerin ta~~nmasm~n yükleme masraflann~n ödenmesine,
yüz vagonluk bir kaç tren yak~ t~mn elde edilmesine ba~l~~ oldu~u, bu
ta~~malar~n mali olanaklar bulunduktan sonra yap~labilece~i bildirilmektedir.
Bu yaz~~malar sürerken, Nafia Vekilli~i de siyasetini de~i~tirmi~,
Ankara-Sivas hatt~n~~geni~~hat yapmak istemi~tir. Aradan bir y~l geçtikten
tarihli ve "Zate
sonra Behiç Bey'in Fevzi Pa~a'ya gönderdi~i 5.1.340 (1924)
Bu mektubunda
mektubu
durumu
ayd~nlatmaktad~r.
Mahsus" i~aretli
~~
hat
masrafiyla
~~
oo
km.
lik
dar hat yap~l~r"
Behiç Bey: "... 6o km. lik geni
dedikten sonra "yurdumuzda hiç bir geni~~hat son gücüne kadar çal~~mam~~~
ve çal~~mas~na da gerek bulunmam~~t~r" yarg~s~n~~vermekte, geni~~hatlann
ta~~ma bak~m~ ndan dar hatlarla bir ayr~cal~~~, bir üstünlü~ü olmad~~~n~~ileri
sürmektedir. Do~u'ya, çe~itli yönlerde, ba~lar~~bir hizâda iki hatla gitme~i
ye~ledi~ini belirten Behiç Bey: "Fikrimce ~imendifer ~arka dogru yava~,
yava~~yürüsün, fakat kuvvetli yürüsün" demektedir. Kendisinden sorulmadan, bir memuru oldu~u Nafia Vekâletine kar~~~bir fikirde bulunmas~n~n
do~ru olmad~~~n~~ da belirttikten sonra, ~imendiferlerin askerlik bak~m~ndan
önemini kavram~~~bir uzman s~fat~yla durumu özel olarak "arza cesaret"
etti~ini bildirmektedir.
Bu özel mektuptan, Hükümet'in Ankara-Sivas demiryolunu geni~~hat
yapma karar~na varm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim; 134o (1924)
y~l~n~n Ekim ay~~ içinde Ankara-Sivas geni~~hatt~n~n dö~enmesine
ba~lan~lm~~t~r.
Azanköy dekovil hatt~n~n Ankara -Yah~ihan dar hatt~n~n uzat~lmas~nda kullan~lmam~~~oldu~u, böylece belli olmaktad~r.
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Azan dekovil hatt~n~n bir k~sm~-iskenderun'dan getirtilen malzeme
yetmemi~~ise-~zmir-Kasaba ve Temdidi hatt~ndaki Günayköy istasyonu ile
konaklar istasyonu aras~nda yap~lan I o km. lik varyant i~inde de kullan~lm~~~
olabilir. Bu varyant~n yap~l~~~n~n Lio gün sürmü~~olmas~ndan Behiç Bey
üzüntü ile söz etmektedir.
Beri yandan; Azan dekovil hatt~n~n kökenini olu~turan 23 km. lik ray
k~sm~~ile lokomotif ve vagonlanmn Ba~dat Demiryollann~n "Bilemedik"
denilen yerdeki yap~m bölümünde ve Toros tünelleri gözetimi ve bak~m~~
i~lerinde kullan~l~rken Nafia Vekâletince "geri verilmesi" ko~ulu ile Garp
Cephesi Kumandanl~~~~emrine "geçici" olarak verilmi~~oldu~u an~msand~~~nda, görevini yapm~~~olan bu malzemenin al~nm~~~olduklar~~yerlere
(tünellere) konulmak üzere, Bilemedik yap~ m bölümüne geri gönderilmi~~
olmalar~~tabii bir sonuç olarak görülmektedir.
Azan Dekovil hatt~~malzemelerinin ne oldu~unu bilemiyoruz. Her
halde bir yerde kullan~lm~~~olmal~d~r 7.
~imdi, bize önemli görünen; yaln~ z, Azanköy'deki sözünü etti~imiz,
görevini yapm~~, bitirmi~~olan, dekovil hatt~n~n de~il; Konya hatt~nda
"Azanköy" ad~nda bir anahat istasyonunun dahi, bu gün, bulunmay~~~d~r.
Yeni Tren Kalk~~-Van~~çizelgelerinde, art~k, bir "Azanköy" ad~~yoktur.
Eski Azanköy istasyonunun bulundu~u kilometrede ~imdi ba~ka bir ad
yaz~l~d~r.
Böyle olmakla birlikte; ordumuza zaman~nda büyük hizmetler yapm~~~
olan, Azanköy istasyonundan kuzeye do~ru uzat~lm~~~olan bu dekovil hatt~,
köyün, dolay~s~yla istasyonun ad~~ de~i~tirilmi~~de olsa Kurtulu~~Sava~~~
Tarihimizde, hiç ku~kusuz, yine "Azanköy Dekovili" ad~~ile an~lacakt~r.
7 Say~n Behiç Erkin'in, önemli belgeleri yazd~rd~~~~defterlerinden 278 say~l~~olan~nda
görerek, ilgilendi~imizden, defterimize kopye etti~imiz bir yaz~~vard~r. 6.7.1340 (1324) tarih ve
1153 say~l~~olup "Nafia Vekâlet-i Celilesine" ba~l~kl~~olan bu yaz~; Demiryollar~~Umum
Müdürlü~ü Idare Meclisinde: "Ankara ~ehriyle Çankaya aras~nda in~a olunacak
demiryolunun 0,75 aç~kl~kta ve motrisli vagonla i~leyecek surette" yap~m~~ve yap~m masrafiyle
i~letmenin, ~ehrin iymarma hizmet etme bak~m~ndan "Emanet taraf~ndan" azar azar
ödendikten sonra "Ankara ~ehremanetine (Belediyesine)" devredilmesi ve bunun için U.
Müdürlü~e yetki verilmesi karar~~ al~nd~~~, bu konu üzerinde konu~mak üzere Ba~müfetti~~
Abdullah Bey'in Ankara'ya gönderildi~i bildirilmekte, bu karar uygun bulundu~u takdirde
Abdullah Bey'e gereken emirlerin verilmesi arzedilmektedir. Bu i~in öncesine ve sonucuna
ili~kin bir yaz~~kopyesi yoktur.
Dekovil belgelerini ara~ur~rken gözümüze çarpan bu dekovil giri~imi, Ankara ~ehir tarihi
yönünden bir de~er ta~~r san~yoruz. Bu yaz~; 134o y~l~n~n güz ve k~~~aylar~nda bir müddet
bulundu~umuz Ankara ~ehrinin o zamanki durumunu bize hat~rlatt~. ~imdiki Gençlik Park~~ile
Stadyumun bulundu~u yerler tamamen batakl~kt~. Tren hatt~n~n güneyi k~raç topraklardan,
Çankaya yönü ise ba~lardan olu~makta idi.

