KURTULU~~SAVA~INDA DEMIRYOLCULUK
v~~~~
ZIYA GÜREL
Bundan önceki yaz~ m~z~ n sonunda Büyük Zaferimizin Demiryollar~nda olu~turdu~u "Güven" den söz etmi~ tik. Gerçekten de "Güven" den söz
etme durumunda idik. Uzun zamandan beri, içten ve d~~tan a~~lanmakta
olan yetersizlik duygular~, "kendine güvenme" durumuna eri~mekten bizi
al~ koymakta idi. Bunun Demiryollar~ndaki görünü~lerinden bir kaçma
bakmakta yarar görmekteyiz.
Konuya giri~~için Anadolu-Ba~dat Demiryollar~n~ n k~sa bir tarihçesini
gerekli bulmaktay~z.
O Günlerin "Dün"ü:
Devletçe yapt~ r~lm~~, 873-1880 aras~~ yine Devletçe i~letilmi~, fakat, bu
yedi y~ll~ k i~letmeden sonra, nedense, i~letme imtiyaz~~bir Ingiliz firmas~na
verilmi~~olan Haydarpa~a-Izmit hatt~ n~ n sekiz y~l sonra da yine ba~ka bir
~ekil ald~~~~görülmektedir.
Söz konusu olan Haydarpa~a-Izmit hatt~n~n 6 milyon frank (!) kar~~l~~~~
sat~~~ n~; ~irket'in gerekli görmesi halinde, hatt~ n Haydarpa~a'dan
Üsküdar'a uzat~lmas~n~~ ve böylece hat ba~lang~c~ n~n Üsküdar yap~lmas~n~~
Hükümete önermeye ~irketin yetkili olaca~~~yarg~s~n~~ da içeren, Izmit Ankara demiryolu yap~ m~~ ve i~letmesi bu konudaki Ferman'a dayan~larak
Almanya'da bir Banka Direktörü olup, Berlin'deki Deutsche Bank ad~na
davranan Mösyö Kavulla'ya verilmi~tir. Bu konuda yap~lm~~~olan 1304
(1888) tarihli mukavelename ile kurulmu~~olan ortakl~k: "Anatol~~ Timür
Yollar~~ Osmanl~~ ~irketi" ad~ n~~ alm~~t~ r.
Izmit-Ankara hatt~~ mukavelenamesinden dört y~l sonra, 1308 (1892)
tarihinde ise; Saltanat merkezi ile "Ba~dat Vilayeti aras~nda bir Timür Yolu
vücude getirilmesini" pek çok istedi~ini belirten, bu nedenle de Nafia
'

Bel/etem, say~~ 200 (A~ustos 1987) sayfa: 849-861.
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Nezareti'ne ba~vururak; "bir taraftan Eski~ehir'den ba~ layup, Kütahya ve
Afyonkarahisar~ 'ndan geçerek Konya'ya, öte yandan Ankara'dan Kayseriyye'ye (Kayseri) ve oradan da Ba~dat'a kadar hatt~ n" imtiyaz~ n~~ isteyen
Anatol~~ T~ mür Yolu Osmanl~~ ~irketi mümessili Mösyö Kavulla'ya istedi ~i
bu imtiyaz~ n verilmesini buyuran" Ferman-~~ Ali~an" uyar~ nca ve ~irket
ad~ na Kavulla tarafindan imza edilmi~~bir mukavelename yap~ lm~~t~ r.
Bunda; ad~~ geçen hatlar~ n imtiyaz~ n~ n "Taraf-~~ Devlet-i Aliyye'den Anatol~~
Timür Yollar~~ Osmanl~~ ~irketi'ne itâ buyrulmu~" oldu~ u da belirtilmi~ tir.
Ba~dat hatt~~ üzerinde ilk giri~ imin, böylece, 1308 tarihli AnkaraKayseriyye hatt~~imtiyaz mukavelenamesinde ~ekillenmi~~oldu~u görülmektedir.
Mukavelenamenin 32. maddesi bunu gerçekle~ tirecek ko~ullar~~
ta~~ maktad~ r. Haydarpa~a-Ankara hatt~ n~ n gayri safi geliri üç y~l içinde
kilometre ba~~ na onbe~~bin frank oldu~ u anda imtiyaz sahibinin hükümetle
anla~arak Kayseriyye hatt~ n~~ Sivas'a kadar; bütün hatlar~ n gayri safi geliri
kilometre tazminat~~ verilmesine gerek kalmayacak bir miktara eri~ti~i anda
da, hatt~~ Sivas'tan Diyar~ bekir'e (Diyar~ bak~ r) ve oradan da Ba~dat'a kadar
uzatmay~~ taahhüt etmi~~saymaktad~ r.
Bununla birlikte; yine bu maddenin sonunda, hükümetin iki tarafça
gerekli görülecek miktarda teminat~ n kararla~t~ r~lmas~~ üzerine, hatt~ n
Kayseriyye'den Ba~dat'a kadar uzat~lmas~ n~~ "her ne vakit olursa olsun"
isteyebilece~i de belirtilmi~~bulunmaktad~ r.
1. ve 2. Guipmlerin Sonu:
Sözü geçen imtiyaz mukavelenamesine göre Eski~ehir-Konya hatt~,
zaman~~ içinde yap~lm~~ , fakat giri~imin esas~~ olan Ankara-Kayseriyye
hatt~na ba~lan~lmam~~t~ r bile...
Nedenini ara~ t~ r~ rken, Ba~dat hatt~ n~ n söz konusu oldu~u o s~ ralarda,
hatt~ n geçece~i yerler üzerinde kendilerinin itiraz hakk~~ bulundu~unu ilan
etmi~~Büyük Devletlerden biri olan (öteki ~ ngiltere'dir) Rusya'n~ n; Osmanl~~
Devleti'ne yapt~~~~siyasal bask~ larla Ankara-Kayseriyye hatt~ n~ n yap~ m~ na
engel oldu~u, hattâ Sivas'a uzanmaks~z~ n Ankara-Kayseriyye-Harput ve
Diyar~ bekir üzerinden geçecek, böylece, kuzey ve do~u Anadolu'dan
uzakla~m~~~bir Ba~dat hatt~~ plan~ n~~ dahi (bu ikinci bir giri~im demek
olmaktad~ r) Osmanl~~ Hükümeti'ne b~ rakt~ rd~~~; üstelik, kuzey ve do~u
Anadolu'da yap~ lacak hatlar imtiyazlarm~ n, bunlar do~rudan devletçe
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yap~lmad~~~~takdirde, ancak Rus tebas~ ndan olan kimselere verilmesine dair
Osmanl~~ Hüldimeti'nden kuvvetli teminat da ald~~~~anla~~lm~~t~r 2.
Büyük devletlerin, bunlar aras~ nda giri~imin sermaye sahibi
Almanya'n~ n siyasal ve ekonomi çevrelerinde, dolay~s~yla yay~n alanlar~nda, amac~~ ve niteli~i çe~itli yorumlara yol açt~~~~anla~~lan 3 Ba~dat hatt~~
yap~ m~~giri~imlerinin üçüncüsü 1899'da gerçekle~tirilebilmi~tir. Rusya'n~n
bu engellemeleri sonunda Osmanl~~ Devleti, Ba~dat hatt~~ için Konya'dan
ba~layarak güneyden geçecek bir proje üzerinde durmak zorunda kalm~~t~r.
Adana... Osmaniye ve
Konya, Karaman, Ere~li, Karde~beli
Musul'dan geçerek Ba~dat'a oradan da Basra'ya ula~acak olan ve yeni bir
ferman ile imtiyaz~~ "Anatol~~ Timür Yolu Osmanl~~ ~irketi"ne "ihsan
buyurulmu~" olan bu yeni hat ortakl~~~ n~n ad~~"Ba~dat Timür Yolu ~irket-i
~âhâne-i Osmaniyyesi" dir.
Öteki ortakl~klardan "~âhâne" s~fat~~ ile üstte görünen bu ortakl~~~ n
mukavelenamesini (bundan öncekileri bir ki~i imzalad~~~~halde) imtiyaz~~
alan taraf olarak üç ki~inin imzalad~~~~görülmektedir; ~dare Meclisi Ba~kan~,
Umum Müdür, bir de U. Md. Yard~mc~s~~ "Edvar Hügnen".
2 Hat-t~~Saltanat Ba~dat Demiryolu, Dr. Pol Rubarh (Çevirenin ad~~ yoktur) Istanbul, Ifham
Matbaas~ , 1331 (1915) S: 40-4.2 (Almancas~ n~n yayl~n tarihi yoktur, 19439 mahsül
dev~irmesinden söz ettikten sonra Alman Pamuk ~irketinin 1911 mahsülünü tahmin etti~ini
bildirdi~ine göre, kitab~n 1910 da yaz~lm~~~olaca~~~belli olmaktad~r).
3 Hat-tz Saltanat Ba~dat Demiryolu, S: 4. Hale Darülftinun'u Muallimlerinden Ludvig'in,
1860 s~ralar~nda Osmanl~~Asyas~'nda yapt~~~~incelemelere dayanarak, Anadolu'nun, Alman
halk~n~n nüfus art~~~n~~ve Imar yetene~ini geni~~bir ~ekilde kar~~lamaya elveri~li bir yer oldu~u
üzerindeki dü~üncelerinin, otuz y~l unutuldu~u halde, yirmi y~ldan beri (Ba~dat hatt~~
giri~imleri s~ras~ ) bilir bilmez ki~ilerce yeniden ortaya at~ld~~~n~ , bunun bir k~s~m çevrelerce
ciddiyetle ele al~nd~~~n~ , Anadolu'ya ayak basmam~~~kimselerce Anadolu'nun üretme
yetene~inden, su ve havas~n~n temizli~inden söz eden "risaleler kaleme al~nd~~~~gibi"
Anadolu'ya göçmen gönderilmesi dolay~s~yla do~acak yararlar ve elde edilecek verimler
konusunda konferanslar verildi~ini bildiren kitab~ n yazar~, 11. sayfadaki aç~klamalar~~

aras~nda, Almanlar~ n dikkatini Anadolu'ya çekmek ve onlar~~buraya göç etmeye k~~k~rtmak
üzere söz ve yaz~~ ile çal~~ makta olanlar "Almanya'ya pek fena hizmet ediyorlar" demektedir.
Bu bize, 1910 s~ralar~nda, Osmanl~~yurdunda müstamere kurman~ n Almanya'da nas~l bir
önem kazand~~~n~~göstermektedir.
Yazar, "Hat-t~~Saltanat" dedi~i Ba~dat hatt~n~n geçece~i yerlerde pamuk yeti~ tirilmesiyle
ilgilidir. Kitab~nda Ba~dat hatt~; Alman endüstrisinin ham maddesini, öteki yönü ile de
pazar~n~~sa~lamas~~bak~m~ndan de~erlendirilmi~tir.
Yazar, Ingilizlerin hatt~n denize inece~i yerle ilgilendiklerini, Osmanl~~tebas~~olan Kuveyt
Emirinin Hindistan'la muahede akt etmesini de sa~lad~klar~m, bunun ise uluslararas~~Hukuk
Kurallar~na göre yanl~~~bir i~~oldu~unu söylemektedir.
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Imtiyaz~~alan ortakl~~~n ba~~nda do~rudan buyurucu olan ve yine
ortakl~k ad~na do~rudan söz söylemeye yetkili iki ki~i yan~nda yard~mc~~
unvan~n~~ ta~~yan Hügnen'nin 4 de onlara e~~de~erde yer almas~ , onun o
zamanlardan ba~layan ihtiraslann~ n bir belirtisi olarak görünmektedir.
Çe~itli Eksiklik Kaygusu Etkileri:
Büyük Zaferimizden sonra, Gebze-Haydarpa~a hatt~, i~gali henüz kald~rmam~~~olan ~ngiliz askerlerinin elindedir. Üniformal~~Türk subaylar~n~n
Gebze'den beriye geçmelerini ~ngilizler yasaklam~~lard~r.
Behiç Bey, irtibat memurlar~ndan ald~~~~bilgilere dayanarak, iki arkada~~yla birlikte bulundu~u servis vagonunu Haydarpa~a'ya gidecek katara
ba~latm~~t~r. Tefti~~için vagona giren bir ingiliz subay~~bu üniformal~~Türk
subaylar~n~~görünce ~a~~r~yor, geçi~~müsaadesini veriyor.
Haydarpa~a'da ~ngiliz Albay~~Smith ile iki subay Behiç Bey'i kar~~l~yorlar ve yeme~e davet ediyorlar. Behiç Bey kabul etmiyor. (Bu ingiliz
subaylar~n~n, terhisten sonra, Demiryollar~~idaresinde üst kademede bir yer
kapmak istedikleri, sonraki davran~~ lar~yla da anla~~lm~~t~r.)
Hügnen, ertesi günü servis vagonuna geliyor. Bunlar~~ bize not ettiren
Behiç Bey, Hügnen'nin vagona girer girmez, damdan dü~er gibi, "Siz bu
hatt~~ i~letemezsiniz. ~imdiye kadar ~ans~n~z varm~~. Bundan sonra ben al~p
ben i~letece~im" de~idi~ini; kendisinin de "Beni Büyük Millet Meclisi
Hükümeti Umum Müdür yapt~ . Ne emrederse ben öyle hareket ederim"
kar~~l~~~n~~verdi~ini söylemektedir.
Anatoli ve Ba~dat Tirnür rollari idaresinin iç yüzü, Dr. Arhangelos Gavriel, Dersaadet,
Mahmut Bey Matbaas~~ 1327. Bu kitab~n 162. sayfas~ nda Dr. Gavriel; Hügnen'nin 1890 da U.
Müdürlük özel sekreteri olarak Idareye girdikten sonra "Amirlerinin ayaklar~na karpuz
kabu~u koyarak birer birer yerlerine" geçti~ini, 1908' de de Umum Müdür oldu~unu
bildirmektedir. Kumpanya Müdürlerinin, emirlerini almak için, her sabah Mu~~ile Galata'ya
geçen (U. Müdürlük Galata'ya ta~~nm~~t~r) Hügnen'nin kar~~s~ nda "el pençe divan tarz~ nda
titreyerek durmalar~n~ " görmenin hakikaten pek tuhaf oldu~unu yazan Dr. Gavriel
Arhangelos kitab~n~n 19o. sayfas~nda: "Abdülhamit bu kadar~n~~icra etmezdi" demektedir.
Esas Mukavelenamenin 28. maddesi ~irket ile fertler aras~nda ç~kacak uyu~mazl~~~n
mahkemelerce çözülece~ini bildirdi~i halde, sonradan kurulmu~~Emekli Sand~~~~tüzü~ünde
Almanya'n~ n Dersaadet Jeneral Konsolusunun arac~~gösterilmi~~olmas~n~~bir "cinayet" olarak
gösteren Dr. Arhangelos (S. 159), Bostanc~k (Bostanc~) da yapt~rd~~~~"kâ~âne" için malzeme
ta~~yan vagonlardan ~omaj ücreti al~nmamas~n~~ ilgililere yaz~l~~ olarak emir vermesi gibi
Hügnen'nin görevini kötüye kullanmas~~ örnekleri vermektedir. Isviçre Demiryollar~~ U.
Müdürleri ayl~k 44 veya 45 Osmanl~~liras~~ al~rken Hügnen'nin 400 Osmanl~~liras~~ ald~~~n~~ da
belirtmektedir (Sayfa: 196).
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"Siz yapamazs~n~z" diyenlere "I~te yapt~k" diyebilece~imiz bir durumda oldu~umuz bir zamanda dahi, onlar bunu "~ans" ile yorumlamakta ve
yine "yapamazs~n~ z" diyebilmektedirler.
Hügnen bu iddias~n~~ sonradan, "tek hatt~~ i~lettiniz ama çift hatt~~
i~letemezsiniz" biçimine sokmu~tur. Ama, ~imdi bize gülünç gelen bu söz, o
s~ rada etkili olabilmi~, ilgililerde bu konuda ku~kular yaratm~~t~ r.
Kendimize Güvenememe:
gecesi, hattan çekilecek olan Ingilizlerin yerine, daha
25-26 Eylül 1923
önceden haz~rlam~~~oldu~u, çift hatt~n her istasyonunun ve hatt~n öteki
i~ lerinin görevlileriyle birlikte, özel bir katarla gelerek Gebze-Haydarpa~a
bölümünü de idaresine alan Behiç Bey: çift hat üzerindeki trenlerin geli~gidi~ini bir hafta grafiklerde izledi~ini, her bir trenin Pendik'e yar~~~
haberinden, her defas~nda bir ferahl~k duydu~ unu, çünkü, bu "çift hatt~~
i~letemezsiniz" sözünün etkisi ile kendisinde de bir ku~ku uyanm~~~
oldu~unu, bize söylemi~lerdi.
Kendine güvenmeme, bir zamanlar o kadar yayg~ nd~~ ki; banliyöde
oturan eski sadrazamlardan Salih Pa~a, bir kaç ay sonraki kar~~la~mas~nda
Behiç Bey'e -çift hatt~n bizim taraf~m~zdan i~letilmesi dolay~s~yla- "Senin
yüzünden onbe~~gün evden d~~ar~~ ç~kamad~m" demi~tir.
Lozan dönü~ünde Ismet Pa~a'n~n kendisini ça~~rd~~~ n~~(o s~rada sat~n
alman~n k~ rtasi i~lemleri sürmektedir) "Hatt~~ sat~n alaca~~z ama, ben
Avrupai Demiryolu isterim" dedi~ini bunun nas~l bir ~ey oldu~unu sorunca
da "Elektrikli, lambas~~abajurlu, maroken koltuklu, ~ofajl~" oldu~u
kar~~l~~~n~~ vermi~~olan Ismet Pa~a'ya "olur, peki" demesine ra~men, yine
"ya yapamazsan~ z..." sözleriyle güvensizlik göstermesi üzerine "Isterseniz
senet vereyim" sözleriyle Pa~a'ya teminat verdi~ini bize anlatan Behiç Bey,
bu konu~ mada Ismail Safa ve Zamir Beylerin de bulunduklar~n~, özellikle
belirtmekte idi.
Bunlar da kendi içimizde yer etmi~~güvensizliklere örnek olmaktad ~ r.
Hügnen'nin Hatt~~ Geri Alma Giri~imleri:
Hügnen'nin, Anadolu-Ba~dat Demiryolu idaresindeki sorumsuz,
güçlü yerini kaç~ rmamak için, kendisine bir çevre haz~ rlamakta oldu~u ve
bunun için etraf~ na bol ve abart~l~~ vaitlerde bulundu~u anla~~lmaktad~r.
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Hügnen'nin; hatt~~geri al~ rsa kendisini "Müfetti~ -i Ummui" yapaca~~~
gibi, arac~larla gönderdi~i haberlerin Behiç Bey'de tersine tepkilere neden
oldu~u görülmektedir. Hüseyin Cahit'in makalesiyle olu~an hatt~ n sat~ n
al~ nmas~~ dü~üncesinin; özellikle (arac~lar~ n getirdikleri haberlerin etkisi ile
Eski~ehir'den geri dönerek) Maliye Encümenine verdi~i güvence ile,
çevrede, iyice yay~ld~~~~görülmektedir.
Geri verme yanl~s~~ vekil istifa etmi~, sat~ n alma için gerekli i~lemlere
ba~lan~lm~~, i~~yürütülmektedir. Konu çe~ itli yönlerden incelendi~i gibi,
D~~ I~leri Bakanl~~~ 'nda kurulmu~~bir komisyon sat~n alma i~ini hukuk
bak~ m~ ndan da incelemektedir.
Hügnen; yine bütün gücü ile u~ra~maktan kendini al~ koy amamakta ve
etrafina abart~l~~ vaitlerde bulunmaktad~ r. Ciyleki, sat~ n alma kanunu
ç~ kt~ ktan sonra Nafia Vekili'nin onu Ankara'ya ça~~rmas~ ndan da
umutlanm~~ t~ r. (Bu ça~r~ , Behiç Bey tarafindan dikkate de~er görülmü~tür)
Bu ça~r~ ya giderken Behiç Bey'e u~ram~~~ve "Ben art~ k ihtiyarlad~ m. Sizin
Demiryolunu benden iyi i~letti~inize kaniim. Yar~ n Ankara'ya gidiyorum.
Demiryolunu ~irkete verirlerse, sizi ~~ 5oo Ingiliz liras~~ ayl~kla umum müdür
yapaca~~z. Üç sene umum müdürlük edersiniz Nice'de prens gibi ya~ars~ n~z.
I~ te ben size güvenerek Ankara'ya gidiyorum" demi~tir. Ancak, kanun
ç~ km~~~oldu~undan umdu~unu bulamam~~ t~ r.
Bu surette, Kurtulu~~Sava~~~ ba~lar~ nda (1336) hatta el koyma
~ekillerinden biri olarak Vekiller Heyeti karar~~ ile bir kalemde "Devlete mal
etme" yoluna gidilen Anadolu-Ba~dat Demiryollar~~ ve Haydarpa~a Liman
idareleri, hukuki esaslara dayan~larak "sat~ n al~ nm~~" ve devlet mal~~ haline
getirilmi~tir.
Temsil etti~i sermayeyi koruyamamak yan~ nda, makam~ n~ n elden
gitmesi Hügnen'i ki~ isel olarak etkilemi~ tir. Son zamanlarda pek bitkin bir
duruma dü~ en Hügnen, 1926 da ölmü~ tür. Cenaze törenine Devlet
Demiryollar~ n~~temsil etmek üzere bir kimsenin gönderildi~i anla~~lm~~ t~ r.
Mukavelenamelerle elde ettikleri kilometre ba~~ na tazminatlarla yeter
kazanç sa~lad~ klar~ ndan, kurulu~ u geli~tirme i~ine giri~meye gerek
duymayan,- âsâyi~~bahanesiyle-geceleri tren i~ letmeyen bu Idare, ulusal
ç~ karlara göre ~ekillendirilmi~~ve i~ letmesi bu amaca yöneltilerek, kendine
güvenen ve yapaca~~~ i~ i bilen kimselerin hesapl~-kitapl~~ ad~ mlanyla
Avrupa'daki e~ lerinden geri olmayan bir duruma getirilmi~tir.
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Kurtulu~~Sava~~ 'n~n Ki~zlzkl~~Kimseler::
Askerlik Bak~m~ ndan Demiryollarz adl~~örne~i olmayan bir inceleme kitab~~
oldu~u, askeri hat komiserli~i gibi görevler yapt~~~~için; Erkan~~Harbiyye-i
Umumumiyye (Genel kurmay) Reisi Ismet Bey'in yard~mc~l~k önerisine
kar~~, o günün ko~ullar~n~~ iyi gören bir gözle, Demiryollar~nda görev
almas~ n~~sa~l~ k veren, Büyük Zaferin arifesinde-taarruz giri~imini dü~mana
duyurmamak amac~ yla-Konya'daki evinde ona gizli konuk olan Mustafa
Kemal Pa~a'n~ n Behiç Bey'e ki~isel sayg~s~~ve güveni oldu~u görülmektedir.
Ankara'da Kurtulu~~Sava~~~haz~ rl~ klar~na yeni ba~land~~~~bir s~ rada,
Büyük Millet Meclisi Reisi Refakat Zabiti Ismail Hakk~~ (Tekçe)
Eski~ehir'de bulunan Demiryollar~~ Umum Müdürlü~üne gönderdi~i
5.10.336 tarihli telgraf~ yla,: Büyük Millet Meclis Reisi Pa~a Hazretlerinin
Daireleri için gerekli on adet sobamn Eski~ehir'den ilk trenle gönderilerek
Ankara'da Karargâha teslim edilmesi için gerekenlere emir buyurulmas~n~~
istemektedir. Behiç Bey'in kar~~l~k telgraf~~ ~öyledir: "Istenilen sobalar
~imendüfer Idaresinden ise maatteessüfmevcudu yoktur. Imal için hariçten
malzeme bulunursa imal edip gönderece~im".
Fakat, Refakat Zabiti Ismail Hakk~, ~~~~ o.336 tarihli ikinci
telgraf~nda; "Eski~ehir-Ankara aras~~ istasyonlar~ n~ n her birinden bir tane
al~ nmak suretiyle Pa~a Hazretlerinin daireleriyle Karargâha icabeden soba
ve boru noksan~ mn ikmaline emir buyurulmas~n~~ arz ve rica ederim"
demektedir.
Behiç Bey'in belgelerinden 270 say~l~~defterin 45. sayfas~ nda "Idareden
istenilen mevadd~ n Garabeti" yan ba~l~~~~alt~nada yaz~ lan bu telgrafiarm
alt~nda, bunlar~ n "Nihayet Mustafa Kemal Pa~ a'ya gösterilerek mesele
halledilmi~tir" notu vard~ r. Bu, bize Mustafa Kemal Pa~a'n~n anlay~~~~ile
birlikte Behiç Bey'e olan güvenini de göstermektedir. (Bir yandan da
Kurtulu~~Sava~~ na ba~layanlar~n ne umut k~ r~c~~ ko~ullar alt~ nda olduklar~n~~
belirtmektedir)
Zaferden sonra Izmir hatlar~~ da Idaremize geçmi~tir. Nafia
Vekilli~i'nden gelen 24.9.938 tarihli bir tel yaz~s~, "Konya'dan
efendilerin kabil ise ~zmir
Afyonkarahisar'~ na tayin olunmu~~izmirli
taraf~ na tayinlerini Saruhan Mebusu Mustafa Necati Bey rica etmektedir.
"Mahzur yoksa icra-y~~ icab~ " denilmektedir. Behiç Bey ise bu memurlar~ n
ba~l~~oldu~u Hareket Dairesi Reisli~ine gönderdi~i bir yaz~da, bu telgrafi ve
içinde ad~~ geçen kimseleri söz konusu ederek" Idaredeki vaziyetlerine
Belleten C LII, 108
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hariçten tesir yapt~ ran memurlar~ n arzular~ = imkân dahi olsa
yap~lamayaca~~~tekrar beyan olunur" demi~. Vekâlete de, ~zmir tarafin~ n
durumu belli olmad~~~ ndan bir tayin yap~lamayaca~~n~~ bildirmi~tir (272.
Defter, S: lo~ -~~o2)
Sayg~~ ~le Anacaklanm~zdan:
Ki~ili~ini belirten örneklerden ikisini yukanda sundu~umuz Demiryollar~ n~ ; "Kahraman Ordumuzun Allah'tan sonra yegâne muin-i zaferi
(biricik zafer yard~ mc~s~ )" niteli~inde idare eden, en az onbe~~gün sürece~i
hesaplanm~~~olan Çobanlar -Afyonkarahisar hatt~n~, arkada~lar~na, güç ve
güven vererek dokuz günde onartan böylece ordunun cephanesini ard~ ndan
yeti~ tirmeyi sa~l~ yan (rahmetli) Behiç Erkin'i biz burada, sayg~~ile anmay~~
bir görev bilmekteyiz.
Atatürk'ün milletimize sesleni~inde "Ovün, Çal~~" dedikten sonra,
özellikle "Güven" önerisini vurgulamas~n~n, bunun kendi ba~anlannda
oldu~u gibi, çevresindeki -Behiç Erkin gibi- çal~~ma arkada~lar~n~n, millet
yolunda gerçekle~tirdikleri ba~anlann~ n en büyük bir dayana~~~oldu~unu
görmesinden ileri geldi~i kan~s~ nday~z.

