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Merkezi tarafından 18 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen
“Cumhuriyet Döneminde Demiryolları Sempozyumu” açılış konuş-
maları ve bildirileri, yine aynı Kurum tarafından kitap halinde yayım-
landı. Eserin künyesi şu şekildedir: Cumhuriyet Döneminde Demir-
yolları Sempozyumu, Yay. Haz.: Mukaddes Arslan, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, An-
kara 2010, XII+204 s.

Eser genel amaçları itibariyle demiryolları alanında Türk tarihin-
de Cumhuriyet öncesinden başlayan, Milli Mücadele ve Cumhuriyet
dönemini içine alan ve gelişmeleri günümüze dek getiren bir eserdir.
Denilebilir ki bu eserde dünden bugüne ve yarınlara bir demiryolla-
rı yolculuğu yapılmaktadır. Bu çalışmada ilk bölüm; “Cumhuriyet
öncesi Osmanlı demiryolları, Milli Mücadele dönemi demiryolları ve
demiryolcuları, Cumhuriyet devri demiryolu politikası” konularını
içeriyor. İkinci bölümde ise “Cumhuriyet devri demiryollarının geli-
şiminde etkili olan faktörler, Cumhuriyet devri demiryolları tarihin-
de önemli bir şahsiyet: Nuri Demirağ, Rayların altında kalan makûs
tarih: Eskişehir” konuları ele alınıyor. Eserde ayrıca günümüzün ve
geleceğin demiryolları-TCDD, en yetkili ağızlardan anlatılıyor. 

Eser, şu kısımlardan oluşmaktadır: Sunuş (IX); Sempozyum Açı-
lış Konuşmaları: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cez-
mi Eraslan (3), TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman (5), Ata-
türk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural (9), Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım (13), Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın
(19); Sempozyum 1. ve 2. Oturum Bildirileri: Metin Hülagü: “Cum-
huriyet Öncesi Demiryollarına Genel Bir Bakış” (25), Mukaddes
Arslan: “Millî Mücadele Tarihimizde Demiryolları ve Demiryolcu-
lar” (47), Ünsal Yavuz: “Cumhuriyet Dönemi Demiryolları Politika-
sı” (83), Seyfi Yıldırım: “Cumhuriyet Döneminde Demiryollarının
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Gelişiminde Etkili Olan Faktörler” (93), Fatih Mehmet Dervişoğlu:
“Cumhuriyet Dönemi Demiryolu Tarihinde Bir Şahsiyet: Nuri De-
mirağ” (101), Ayla Efe: “Rayların Altında Kalan Makûs Talih: Deği-
şen Eskişehir (117), Süleyman Karaman: “TCDD Genel Müdürlüğü
Sunumu” (127); Sempozyum haberleri: 1. Basın haberleri (159), 2.
Fotoğraflar (181); Dizin (197).

Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın ‘Sunuş’ yazısı, Atatürk’ün demiryolla-
rı ile ilgili olarak 13 Şubat 1931’de Malatya Türk Ocağı’nda yaptığı
konuşmadan alınan şu sözle başlamaktadır: “Türkiye’de iktisat ha-
yatının yüksek inkişafları ancak demiryollarla olacaktır. Milletin sa-
adeti, istiklali bu yollardan geçecektir”(IX).

Cezmi Eraslan, ‘sunuş’ yazısında ve gerekse sempozyum açılış ko-
nuşmasında,  demiryollarını çağdaş uygarlık yolunun en önemli araç-
larından birisi olarak görmekte ve şu görüşlere yer vermektedir:
“Atatürk bu çağdaşlaşma vasıtasının ülkeye yabancı sermaye ve tek-
nolojisiyle de olsa getirilme çabalarının yaşandığı bir devirde yetişti.
Yabancı sermaye ve teknolojiye bağlı ve bağımlı olmanın milletin ve
devletin istiklalini nasıl ipotek altına aldığını gördü. Büyük lider, as-
keri başarıların, iktisadi ve kültürel başarılarla takviye edilmesi halin-
de kalıcı olacağını milletine hedef olarak göstermişti. İç ticari hayatın
gelişmesine katkısı kadar ülke güvenliği için de önemi inkâr edileme-
yecek olan demiryolları, ‘memleketin toptan, tüfekten daha mühim
bir emniyet silahıdır’ anlayışı ile ehemmiyetle ele alınmıştır”(IX).

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın açılış konuşması,
“Kurtuluş Mücadelesinde sadece ülkenin kalkınmasında değil, vatan
toprağının korunmasında ulaşımın, özellikle demiryolunun önemini
yaşayarak gören Atatürk, Cumhuriyet sonrasında ilk olarak demir-
yolu seferberliği başlatmıştır… Atatürk, bağımsızlığın ancak iktisadi
bağımsızlıkla, iktisadi bağımsızlığın da demiryolu ile gerçekleşeceği-
ni görmüştü” ifadeleriyle başlamaktadır (6). Süleyman Karaman,
günümüzün demiryolları ile ilgili olarak yeni gelişmeler ve projele-
re de bu konuşmasında açıklık getirmektedir. 

Atatürk’ün “Memleketimizi, demiryolları ile ve üzerinde otomo-
biller çalışır muntazam yollarla şebeke hâline getirmek mecburiye-
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tindeyiz. Çünkü batının ve dünyanın araçları bunlar oldukça, trenler
oldukça bunlara karşı merkepler ve kağnı ile tabiî yollar üzerinde ya-
rışa girişmenin imkânı yoktur” sözlerine yer veren Atatürk Yüksek
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural, “Demiryolları her yanıyla
millî yapılı bir varlık ve hazinedir” demektedir (11).

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, demiryollarının 152 yıllık tari-
hinden bahisle, “Bu dönemi hesaba katmadan, bu ülkenin ekonomik
hayatını, sosyal değişimleri, modernleşme çabalarını, kalkınma ham-
lelerini, hatta yakın dönem kültür tarihimizi bile doğru anlamak,
doğru değerlendirmek mümkün değildir” demektedir (14).

Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ise, “Demiryolu kelimesi
etrafında örülmüş, hakikaten çok önemli bir kültür var, önemli bir ta-
rih var. Herkesin bir hatırası vardır. Benim için bir değil, yüz hatıra-
sı var” diyerek demiryollarını bir insanın kendisinin ve yaşadığı ülke-
sinin hatıraları dairesinde değerlendirmektedir (19).

Metin Hülagü, “Cumhuriyet Öncesi Demiryollarına Genel Bir
Bakış” başlıklı bildirisinde, demiryollarının Cumhuriyet öncesini de-
ğerlendiriyor. Osmanlının özellikle son dönemlerinde, Sultan Abdül-
mecit, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit dönemlerinde de-
miryolları itibar gördü ve stratejik, askeri, idari yönlerden ön plana
çıktı. Osmanlı Devleti’nde genelde yabancı şirketlere ‘kilometre ga-
rantisi’ adıyla verilen inşa ve işletme imtiyazları, dış borçların ve ya-
bancı denetiminin artmasına neden oldu (26-27). 

II. Abdülhamit döneminde iletişim ve ulaşım hizmetlerinde bü-
yük gelişmeler yaşandı. Döşenen telgraf hatları ve kurulan demiryo-
lu ağları ile devlet otoritesinin güçlenmesi sağlandı. Bu dönem,
Cumhuriyet öncesi en fazla demiryolu inşa edildiği dönem oldu.
Özellikle Bağdat ve Hicaz Demiryolları önem kazandı (37-40).
Cumhuriyet öncesinde Osmanlı topraklarında inşa edilen demiryol-
ları, teknik beceri ve yetişen teknik personel Cumhuriyet dönemine
intikal eden en önemli imparatorluk miraslarından birisini oluşturdu.
Dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu inşası büyük hız
kazandı (45).

Mukaddes Arslan, “Millî Mücadele Tarihimizde Demiryolları ve
Demiryolcular” başlıklı bildirisinde,  Millî Mücadele’de demiryolla-
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rı ve demiryolcuların tarihi önemlerine dikkat çekiyor. Milli Müca-
dele bir milletin yeniden var olma ve hayatta kalma mücadelesidir.
Demiryollarımız ve demiryolcularımız ise Milli Mücadele’nin tam
merkezinde yer almıştır. 

Milli Mücadele’de demiryollarında raylar sökülüyor, düşmanın
geçmemesi için demiryolları tahrip ediliyor, sonra tekrar onarılıyor-
du. Trenler yakıtsızlıktan çalışamıyordu. Trenlerle demiryollarında
silah, cephane, erzak; cepheye gidecek askerler ve cepheden yaralı-
larımız, gazilerimiz taşınıyordu (72). 

Milli Mücadele’de demiryolcularımız, Mondros Mütarekesiyle
işlerinden atıldılar, ancak tekrar görev alıp canla başla çalıştılar. Kur-
şun yağmuru altında görev yaptılar, yaralandılar, öldüler, işten atıldı-
lar, tahrip edilen demiryollarını onardılar, trenlerini düşman elinden
kaçırdılar, cepheye silah, erzak taşıdılar, cephedense yaralılarımızı.
Bu dönemde Behiç Erkin, Türkiye demiryollarının kurucusu ve ilk
genel müdürü oldu ve demiryollarının babası olarak anıldı (73).

Milli Mücadele’de demiryollarımızın ve kahraman demiryolcula-
rımızın mucizevî başarıları, yücelerden yüce bir destandır. Bu aynen
‘Çanakkale geçilmez’ dedirten ruhtur. Milli Mücadele’de demiryol-
ları geçilmez olmuştur (73).

Ünsal Yavuz’un, “Cumhuriyet Dönemi Demiryolları Politikası”
başlıklı bildirisinde, Cumhuriyet dönemi demiryolu gelişmeleri ve
politikaları ele alınmaktadır. 1. Dünya Savaşı ile Osmanlı toprakların-
da demiryolu yapımı durdu. Cumhuriyet Hükümetleri, ülkenin her
tarafına demiryollarını götürmek ve merkezle bağlantıyı sağlamak
gayesi ile ve milli çıkarlara uygun olarak çalıştı (83).

Seyfi Yıldırım, “Cumhuriyet Döneminde Demiryollarının Gelişi-
minde Etkili Olan Faktörler” başlıklı bildirisinde, bu faktörlerin, Os-
manlıdan kalan demiryolları, inşa ve işletme tecrübesi, demiryolcu
işgücü etkeni ve açılan okullar-kurslar, yabancı uzman istihdamı ol-
duğunu açıklamaktadır. Cumhuriyet döneminde, ülkenin her köşesi-
ne demiryolu götürülmesi ve bunun milli menfaatlere uygun gerçek-
leştirilmesi düşünüldü. Cumhuriyet idarecileri, demiryollarını geliş-
tirmek için devletin bütün imkânlarını kullandılar. 1924’lü yıllarda
‘bir karış şimendifer’ sloganı etkin oldu (93). 
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Fatih Mehmet Dervişoğlu’nun “Cumhuriyet Dönemi Demiryolu
Tarihinde Bir Şahsiyet: Nuri Demirağ” başlıklı bildirisi, bu dönem
demiryolu ihaleleri ve yapımları hakkında bilgi vermekte ve bu alan-
da bazı şahsiyetleri bize hatırlatmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin en ünlü demiryolu müteahhitlerinden biri-
si de Nuri Demirağ’dır. Demirağ, müreffeh ve sanayileşmiş bir Türki-
ye rüyası görmüş, servetini ve mesaisini bu uğurda harcamıştır (116).
Bu dönemin müteahhidi ile Cumhuriyet idarecileri arasında, kendile-
rinde bir misyon olduğu duygusunu taşımak bakımından bir benzerlik
vardır (116). Bu şekilde Türk müteahhitlerinin demiryolu inşaat ihale-
lerini alması ve yapılan çalışmalar, Cumhuriyet hükümetleri demiryo-
lu politikalarının yeni hedeflerini tayin etmiştir.  ‘Bir karış daha fazla
demiryolu’ ibaresinin yanı sıra ‘Türk sermayesi, Türk bilgisi, Türk
müteahhidi ile demiryolu’ ibaresi zihinlerde yer etmiştir (105).

Ayla Efe’nin “Rayların Altında Kalan Makûs Talih: Değişen Es-
kişehir” başlıklı bildirisinde, Eskişehir’in değişen ve gelişen yakın
tarihini okuyoruz. 19. asırda demiryolunun kente gelmesiyle, Eski-
şehir çağdaşlaşma sürecine girdi. Kent demiryolu ile özdeşleşti ve
kent kimliğinin oluşmasında demiryolu bir simge haline geldi (117).

Süleyman Karaman’ın, “TCDD Genel Müdürlüğü Sunumu”,
TCDD’nin hizmetleri, günümüzde ve gelecekte daha çağdaş hale ge-
tirilmesi projeleri, istatistikî bilgiler, harita ve tablolar içermektedir.
‘Mevcut durum’ başlığında; tarihsel gelişim, personel, mali yapı, iş-
letme faaliyetleri; ‘Hedeflenen TCDD’ başlığındaysa, yol durumu,
sinyalizasyon, elektrifikasyon, çift hatlar, yüksek hızlı tren hatları ko-
nuları ele alınmaktadır (127-132). ‘Ankara-İstanbul hızlı tren proje-
si’nde proje özellikleri hakkında bilgi verilmekte, 10 ayrı bölümden
oluşan projede uzunluk: 533 km., maksimum hız: 250 km./s., seyahat
süresi: Ankara-İstanbul: 3 saat olarak belirtilmektedir (133-146). 

Süleyman Karaman konuşmasında, ‘Demiryollarındaki son beş
yıl’ başlığında: Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas hızlı
tren projeleri, ray alımı, ölçüm ve tamirat makineleri alımı, hemze-
min geçit yapımı, çeken-çekilen araç imali, hızlı tren seti temini,
elektrikli lokomotif temini, banliyö seti temini, DMU tren seti temi-
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ni, mobil demiryolu aracı temini, garların cazibe merkezi haline ge-
tirilmesi -410 istasyonun iyileştirilmesi-, yerel yönetimlerle işbirliği
-Başkentray-Egeray, blok tren uygulaması -yurtiçi ve yurt dışı, ulus-
lar arası blok yük treni, OSB’lere iltisak hattı bağlanması, lojistik
köy, fabrika ve bağlı ortaklıkların iştirake dönüşmesi projelerini
açıklamakta ve bugün trenlerin 575 km/saat hız yapabildiklerinden
bahisle, son söz olarak “daha çağdaş bir demiryolu için desteğinizi
bekliyoruz” demektedir (147-156). 

“Sempozyum Haberleri” kısmında ‘Basın Haberleri’ ve ‘Fotoğ-
raflar’a yer verilmiş. Basın Haberleri olarak, Sempozyum hakkında
görsel ve yazılı basında çıkan haberler derlenmiş (161-180), Sem-
pozyum fotoğrafları ise esere ayrı bir renk katmıştır (183-195). Ese-
rin son kısmında yer alan “Dizin” ise, eserde aranan kelimelerin sa-
hifelerine kolaylıkla ulaşılması açısından kayda değerdir (199-203).

Demiryolları çağdaş uygarlık yolunun en önemli araçlarından bi-
risidir. Demiryolu kelimesi etrafında örülmüş çok önemli bir kültür
ve tarih vardır. Demiryolları medeniyettir, refahtır, ulaşım sisteminin
bel kemiğidir. Demiryolları bir ülkede tüfenkten, toptan daha önem-
li silahtır. Demiryolları gönül verilecek bir ufuktur. 

Elimizdeki eser, demiryollarımızın tarihine ayna tutuyor, geçmişi-
ne ve geleceğine dair görüşler sunuyor. Demiryolları alanında ki ko-
nulara yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu eserde demiryollarının dünü
irdeleniyor, bugünü mercek altına alınıyor, geleceği ise yeni yakla-
şımlarla ortaya konuluyor. Dolayısıyla bu nitelikler, eserimizi alanın-
daki diğer eserlerden farklı kılıyor ve bu alana getirmiş olduğu yeni
bilgi birikimleriyle, yeni kazanımlarıyla ele alınır, okunur ve seçkin
bir yeri işaret ediyor. 

Bu eseri okuduktan sonra trenlere, raylara, vagonlara, istasyonla-
ra, tren seslerine, demiryollarına ve demiryolculara bir başka gözle
bakacağınızı tahmin ediyoruz. Tüm halkımızın zevkle, merakla oku-
yacağını ve faydalanacağını umduğumuz bu kitabın, özellikle demir-
yolları tarihi, ulaştırma tarihi, Türk tarihi, Türk kültür tarihi ve
medeniyeti alanlarına armağan edilmiş en güzel eserlerden birisi ol-
duğuna inanmaktayız. 
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