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ÖNSÖZ 

Ġnsanlığın kaderini etkileyen en önemli buluĢlardan birisi demiryollarıdır. 

Gerçekten de demiryolları, topların siyasi, sosyal, iktisadi ve fikrî yapılarında köklü 

değiĢikliklere neden olmuĢtur. Amerika ve Avrupa‟da demiryolları ile ilgili çok sayıda 

ilmi çalıĢma yapılmasına karĢın ülkemizde uzun yıllar bu konular üzerinde 

durulmamıĢtır. Ancak son yirmi yıl içinde ele alınmaya ve akademik düzeyde 

çalıĢmalar yapılmaya baĢlamıĢtır. Bunlara baĢlangıç olarak da, Ali Akyıldız‟ın yüksek 

lisans tezi “Ġzmir-Aydın Demiryolu”, Cemil Öztürk‟ün yüksek lisans tezi “HaydarpaĢa-

Ġzmit Hattı”, Vahdettin Engin‟in doktora tezi “Rumeli Demiryolları”, Ufuk Gülsoy‟un 

doktora tezi “Hicaz Demiryolu” ve Murat Özyüksel‟in “Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin 

GeliĢim Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları” adlı çalıĢmaları örnek 

gösterilebilir. Zikredilen bu çalıĢmalar demiryollarına olan ilgiyi artırmıĢtır. Nitekim bu 

çalıĢmalardan sonra gerek yüksek lisans gerekse doktora düzeyinde demiryolları ile 

ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaya da devam edilmektedir.  

Osmanlı döneminde yapılan ilk demiryollarından biri de Ġzmir-Kasaba hattıdır. 

Ġzmir-Kasaba hattı ile ilgili bugüne kadar müstakil bir çalıĢma ise yapılmamıĢtır. Bu 

konu ile ilgili sınırlı sayıda ve birkaç sayfayı geçmeyen bilgiler, Ahmet Onur‟un 

“Türkiye Demiryolları Tarihi (1860-1953)”, A. du Velay‟ın “Türkiye Maliye Tarihi”, 

Charles Morawitz‟in “Türkiye Maliyesi”, Mustafa IĢıksaçan‟ın “Türkiye 

Demiryollarında Tarihi Olaylar”, Bülent Varlık‟ın “19. Yüzyılda Emperyalizmin Batı 

Anadolu‟da Yayılması” ve Sir P. Currie tarafından hazırlanan “Report by Major Law on 

Railways in Asiatic Turkey” gibi eserlerde bulunmaktaydı.  

Yukarıdaki çalıĢmalardan baĢka Ġzmir-Kasaba hattını biraz daha yakından 

ilgilendiren üç çalıĢma daha yapılmıĢtır. Bunlardan ilki Cemal Nadir tarafından 1927 

yılında hazırlanan “Kasaba ġimendiferleri Güzergâh Rehberi”dir. Burada demiryolunun 

inĢa süreci ile ilgili bilgi bulunmayıp sadece 1920‟li yılların sonlarında Kasaba hattı 

üzerindeki Turgutlu, Salihli, Menemen, Soma, Akhisar, Balıkesir gibi bazı yerleĢim 

yerlerinin durumu hakkında genel bilgiler verilmiĢtir. Ġkinci çalıĢma, Gülçin Uzuntepe 

tarafından 2000 yılında hazırlanan “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Ġlk Demiryolu: Ġzmir-

Aydın-Kasaba (Turgutlu) (1856-1897)” isimli yüksek lisans tezidir. Bu çalıĢmada arĢiv 

kaynaklarına baĢvurulmadığı gibi daha tezin baĢlığında iki önemli hata yapılmıĢtır. Bir 

kere, Osmanlı Devleti‟inde yapılan ilk demiryolu, Ġzmir bölgesindeki hatlar değil 

“Ġskenderiye-Kahire” hattıydı. Ġkinci olarak, Ġzmir-Aydın-Kasaba adını taĢıyan müstakil 
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bir hat olmayıp, Ġzmir-Aydın ve Ġzmir-Kasaba olarak iki bağımsız hat vardır. Bunlarla 

birlikte hatların inĢa süreci de tam olarak anlatılabilmiĢ değildir. Diğer çalıĢma da, 2002 

yılında A. Nedim Atilla‟nın “Ġzmir Demiryolları” isimli eseridir. Hem Ġzmir-Aydın hem 

de Ġzmir-Kasaba hattı hakkında bilgiler bulunan bu çalıĢmada da arĢiv kaynaklarına 

baĢvurulmamıĢtır. 

Ġzmir-Kasaba demiryolu ve Afyon‟a kadar uzatılması süreci hakkındaki 

çalıĢmaların yetersizliği bizi, bu konuda, daha kapsamlı bir araĢtırma yapmaya sevketti. 

Bu düĢünceyle hazırladığımız tezin esas kaynağını BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi‟nin 

değiĢik fonlarında bulunan belge ve defterler oluĢturdu. Bunların yanında dönemin bazı 

gazete ve dergileri ile Aydın Vilayeti salnamelerinden de istifade edildi. Bunların 

haricinde yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz çalıĢmalardan, özellikle Ġzmir-Kasaba hattı ile 

aynı dönemlerde yapılmıĢ olan Ġzmir-Aydın demiryolu ile ilgili Ali Akyıldız‟ın yüksek 

lisans tezi ve demiryolları ile ilgili diğer yayınları, aynı Ģekilde Vahdettin Engin ve 

Ufuk Gülsoy‟un çalıĢmaları da yol gösterici oldu. 

ÇalıĢmamız giriĢ ve beĢ bölümden oluĢmuĢtur. GiriĢ kısmında, dünyada 

demiryollarının ortaya çıkıĢı ve Osmanlı Devleti‟inde yapılan ilk demiryolları hakkında 

genel bilgiler verildi. Birinci bölümde, Batı Anadolu‟da demiryoluna duyulan ihtiyaçtan 

bahsedilerek, Ġzmir-Kasaba (Turgutlu) hattının inĢa süreci ve iĢletilmesi hakkında bilgi 

verildi. Ġkinci bölümde, hattın Turgutlu‟dan AlaĢehir‟e uzatılması ve inĢaat sürecinde 

yaĢanan diğer olaylar ele alındı. Üçüncü bölüm ise Manisa-Soma arasında yapılan hatta 

ayrıldı. Dördüncü bölümün konusunu da Ġzmir-Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin el 

değiĢtirmesi ve AlaĢehir-Afyonkarahisar arasında yapılan demiryolu hattının inĢa ve 

iĢletme süreci oluĢturdu. Aslında çalıĢma dört bölüm olarak tasarlanmıĢtı. Ancak 

dördüncü bölüm elde edilen bilgiler dolayısıyla hacim olarak diğer bölümlerden 

oldukça fazla oldu ve bölümler arasında sayfa sayısı bakımından dengesiz bir durum 

ortaya çıktı. Bu yüzden dördüncü bölümü ikiye bölüp bir bölüm daha ilave etmiĢ olduk. 

BeĢinci Bölümde de inĢaat sırası ve sonrasında yaĢanan eski hatların bakım ve 

onarımları, arazi meseleleri, asayiĢ olayları, demiryolu kazaları gibi konular hakkında 

ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca demiryolu hattının bölgeye etkileri de beĢinci bölüm 

içinde ayrı bir baĢlık altında ele alındı.  

Sıra iĢin en zevkli kısmına geldi. ÇalıĢma sırasında pek çok kiĢinin katkısı oldu. 

Hepsine teĢekkür etmek istiyorum. BaĢta hocam ve danıĢmanın Prof.Dr. Vahdettin 

Engin‟in desteği ve önemli katkıları oldu. Tez konusunun belirlenmesinden baĢlayarak 
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daha sonraki çalıĢma ve yazma aĢamalarında tavsiye, destek ve yardımlarını eksik 

etmeyen hocam Vahdettin Engin‟e özellikle teĢekkür ederim. Yine gerek tez konusunun 
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Ģekilde hocalarım Prof.Dr. Zekeriya KurĢun ve Prof.Dr. Ufuk Gülsoy‟a da hususi olarak 

teĢekkür ederim. Doktoraya baĢlama sürecinde önemli katkıları olan hocalarım Prof.Dr. 

Süleyman Beyoğlu, Yrd.Doç.Dr. Ali Karaca, Yrd.Doç.Dr. Bayram Nazır ve 

Yrd.Doç.Dr. Ali Satan‟a, yine yardımları ve sağladıkları rahat çalıĢma ortamından 

dolayı hocalarım Prof.Dr. Mücteba Ġlgürel, Prof.Dr. Emel Kefeli ve Prof.Dr. Gülay 

Öğün Bezer‟e, çalıĢmamızla ilgili yeni yayınlardan sürekli haberdar eden, her türlü 

konuda destek ve yardımını gördüğüm Doç.Dr. Erhan Afyoncu‟ya, çalıĢma süresince 

yardımlarda bulunan ve tezi baĢtan sona okuyan teĢvik, görüĢ ve ikazlarını esirgemeyen 

Dr. Yüksel Çelik, Dr. Davut Hut, Yrd.Doç.Dr. Göksel Öztürk ve  ĠTO‟dan müĢavir 

ġefik MemiĢ‟e,  Prof. Dr. Acar Sevim ve Doç. Dr. Ali Fuat Örenç‟e, çalıĢmamızla ilgili 

bazı belge ve bilgilerden haberdar eden Yrd.Doç.Dr. Bülent Bakar ve yardımlarını 

gördüğüm arkadaĢlarım ArĢ. Gör. ÖkkeĢ KürĢad Karacagil, ArĢ. Gör. Uğur Demir, ArĢ. 

Gör. Burcu Özcan, Salim Aydın, Engin Kırlı, Nursel Manav ve Ali Murat Balkan‟a ayrı 

ayrı teĢekkür ederim. 

Ġzmir‟deki çalıĢmalarım sırasında da pek çok kiĢinin yardım ve katkısı oldu. 

Bunlardan baĢta arkadaĢım ArĢ. Gör. Muhammet ġen, yeğenim Rukiye ve eĢi Mehmet, 

Basmane Garı Müdürü Necati Tümer, Demiryolları III. Bölge Müdürü Sabahattin EriĢ, 

Ġzmir Alsancak Garı personelinden Yol Kontrolörü Mehmet Soner BaĢ, mühendis 

Ramazan Kazanır, III. Bölge Müdürlüğü Proje ArĢivi sorumlusu Vedat Yılmaz, tren 

kontrolörü Baki TaĢkın, Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi personelinden Mehmet Baran, ArĢ. 

Gör. Zafer Atar ve Ġzmir Fransız Kültür Merkezi‟nden Agnes Meriç‟e teĢekkür ederim. 

Bunlardan baĢka maddi manevi katkılarından dolayı ĠYEM‟e, Atatürk Kitaplığı, ĠSAM,  

Kütüphanesi, ĠTO Kütüphanesi, Beyazıt Devlet ve Ali Emiri Kütüphanesi çalıĢanlarına 

ve özellikle BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi personeline gönülden teĢekkür ederim. 

Son olarak bu çalıĢmada en büyük fedakârlığı doğal olarak ailem üstlendi. 

Bundan dolayı her zaman destek olan aileme ve kendilerine yeterli zaman ayıramadığım 

kızım Nevanur, oğlum Burhan ve eĢim Nurten‟e de çalıĢma süresince bana katlandıkları 

için teĢekkür etmeyi zevkli bir görev addederim. 
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ÖZET 

Demiryollarının dünyada ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Osmanlı 

Devleti‟nde de yapılmaya baĢladı. ÇalıĢmamıza konu olan Ġzmir-Kasaba Demiryolu ve 

uzantıları da Osmanlı Devleti sınırları içinde imtiyazı verilen hatlar arasında beĢinci, 

Anadolu‟da ikinci sırayı alıyordu.  

Her ne kadar Kasaba Demiryolu için 1856 yılından itibaren çeĢitli kiĢi ve gruplar 

tarafından giriĢimler olmuĢsa da imtiyaz, 4 Temmuz 1863‟te Edward Price‟a verildi ve 

demiryolunun inĢa ve iĢletmesini Ġngilizler üstlendi. 19 Nisan 1864'te yapımına 

baĢlanan demiryolu inĢaatı çok hızlı bir Ģekilde devam etti ve 23 Ocak 1866 tarihinde 

resmi açılıĢ yapıldı. Böylelikle 19 Nisan 1864 tarihinde inĢasına baĢlanan ve dört yılda 

bitirilmesi için müddet verilen Ġzmir-Turgutlu arasındaki demiryolu, belirtilen süreden 

çok daha önce tamamlandı. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti‟nin Anadolu 

topraklarında iĢletmeye açılan ilk demiryolu hattı idi. Bundan çok daha önce, yani 1856 

yılında imtiyazı verilen Ġzmir-Aydın hattı bu tarihte henüz tamamlanamamıĢtı. 

Turgutlu-AlaĢehir arasındaki demiryolu inĢaatına 8 Haziran 1867‟de baĢlandı. 

Ancak mali yetersizlikler sonucu ara verilen inĢaata 1872‟de tekrar baĢlandı ve Mart 

1875‟te bitirilerek hizmete açıldı. Ġzmir-Kasaba Demiryolu ile birlikte 175 kilometreye 

ulaĢan bu hat o zamana kadar Anadolu‟da yapılan demiryolları içerisinde en uzun 

demiryolu olma unvanını elde ediyordu. 

Kasaba Demiryolu ġirketi, 9 Mayıs 1888‟de, Manisa-Soma demiryolu inĢa 

imtiyazını da elde etti. 23 Kasım 1888 tarihinde inĢasına baĢlanan ve yaklaĢık 17 ay gibi 

kısa bir sürede tamamlanan 92 kilometrelik Manisa-Soma Ģubesi, 1890 Mart‟ında 

tamamen bitirildi ve 1 Mayıs 1890 tarihinden itibaren de iĢletmeye açıldı. 

Hat, 1893‟te, bir taraftan Bandırma‟ya, diğer taraftan Afyonkarahisar‟a kadar 

uzatılmak Ģartıyla Belçikalı George Nagelmackers‟e satıldı. Nagelmackers imtiyazı 

aldıktan sonra sahip olduğu haklarını bir Fransız Ģirketine devrederek, Kasaba 

Demiryolu‟nun Ġngilizlerden Fransızlara geçmesini sağladı. 18 Ekim 1895 tarihinde 

baĢlanan AlaĢehir-Afyon hattı da kısa sürede tamamlanarak 20 Ekim 1897 tarihinde 

iĢletmeye açıldı. Son olarak Ģirket, 17 Temmuz 1910‟da imtiyazını aldığı Soma-

Bandırma demiryolunu Aralık 1912‟de tamamlayarak hizmete açtı. Böylelikle Ġzmir-

Kasaba hattının toplam uzunluğu, uzantılarıyla birlikte 702 kilometreye ulaĢmıĢ oldu. 
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ABSTRACT 

After a shortwhile the railways came out in the world history, they were also laid 

in the Ottoman Empire. The Izmir-Kasaba Railway, the main topic of this study, is the 

fifth privileged one within the borders of Ottoman Empire and the second one in the 

Anatolian region. 

Though there have been many attempts since 1856 by several individuals and 

groups, the privilege to construct a railway was granted to Edward Price on 4 July 1863 and 

the British have undertaken the duty of building and managing the railway. The 

construction of the railway which started on 19 April 1864 rapidly continued and the 

official opening was realized on 23 January 1866. That means the Izmir-Turgutlu Railway 

which started on 19 April 1864 and was planned to be completed in four years, was actually 

completed much earlier than expected. This was also the first railway of the Ottoman 

Empire which was run in the region of Anatolia. At this time, the Izmir-Aydin line, for 

which a construction concession was granted in 1856, was started to be constructed much 

way before the Turgutlu Railway but was not completed at the time. The construction of the 

railway of Turgutlu-Alasehir was started on 8 June 1867 Afterwards, Turgutlu- AlaĢehir 

Line construction was initiated on 8 June 1867, which was then stopped due to financial 

problems and restarted in 1872. It began to operate in 1875.  

This line, which reaches 175 km along with Ġzmir-Kasaba Railway has been so far 

the longest railway in Anatolia. Kasaba Railway Company, obtained the privilege to 

construct the Manisa-Soma Railway on 9 May 1888. A 92 km Manisa-Soma Railway, 

which started to be laid out on 23 November 1888 was completed in such a short time, 

namely, in 17 months and finished on March 1890. It has been opened to the service of the 

public on 1 May 1890. The Line was sold to the Belgian banker George Nagelmackers on 

the condition that it would be extended from one side to Bandırma, and the other to 

Afyonkarahisar.  After Nagelmackers obtained the privilege to construct, it handed over its 

rights to a French company, which means the transfer of the railways from the British to the 

French. 

Construction of AlaĢehir-Afyon line, which was initiated on 18 October 1895, was 

completed in such a short time and the line began to operate on 20 October 1897. Lastly, in 

December 1912, the company opened the Soma-Bandırma Line whose privilege for 

construction is obtained on 17 July 1910. This means the total length of Ġzmir-Kasaba Line, 

along with its extented lines reached 702 km. 



XI 

 

KISALTMALAR 

A.AMD.   Sadaret Amedi Kalemi Evrakı 

A.AMD.d.  Sadaret Amedi Kalemi Evrakı Defterleri  

A.DVN.   Divan-ı Hümayun Kalemi 

A.DVN.MKL   Divan-ı Hümayun Kalemi, Mukavele 

A.DVN.NMH. Divan-ı Hümayun Kalemi 

A.DVNS.MKL.d.  Mukavelename Defteri  

A.DVNS.MKLT.d.  Mukavelat Defteri 

a.g.e.   Adı geçen eser 

a.g.m.   Adı geçen makale 

a.g.t.   Adı geçen tez 

A.MKT.MHM.  Sadaret Mektubi Kalemi 

A.MKT.NZD.  Mektûbi Kalemi, Nezaret ve Devâir 

ATAM   Atatürk AraĢtırma Merkezi 

AYN.d.   Ayniyat Defteri 

B   Receb 

BEO   Babıali Evrak Odası 

Bkz.   Bakınız 

BOA   BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi 

C   Cemaziyelahir 

c.    Cilt 

Ca   Cemaziyelevvel 

Çev.   Çeviren 

DH. MKT.  Dahiliye Mektubi Kalemi  

DH.   Dahiliye  

DH.ĠD.  Dahiliye Nezareti Evrakı, Ġdare Kısmı  



XII 

 

DĠA   Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi 

DMĠ.   Demiryollar Ġdaresi 

Hariciye   HR. 

HH.d.    Hazine-i Hassa Defteri 

HR.HMġ.ĠġO. Hariciye ĠstiĢare Odası  

HR.TO.   Hariciye Tercüme Odası 

ĠDMA   Ġstanbul Deniz Müzesi ArĢivi 

Ġ.AS.   Ġrade  Askeriye  

Ġ.DH.   Ġrade Dâhiliye  

Ġ.HUS.   Ġrade Hususi  

Ġ.MLU.   Ġrade Meclis-i Umumi 

Ġ.MMS.   Ġrade Mesâil-i Mühimme 

Ġ.MVL.  Ġrade Meclis-i Vâlâ 

Ġ.ġD.    Ġrade ġura-yı Devlet 

Ġ.TAL.   Ġrade Taltifat 

Ġ.TNF.    Ġrade Ticaret ve Nafıa 

L   ġevval 

M   Muharrem 

MF.    Maarif Nezareti Evrakı  

MF.MKT.   Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi  

MV.     Meclis-i Vükela  

MVL.   Meclis-i Vâlâ Evrakı  

N   Ramazan 

Nr.   Numara 

ODTÜ   Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

OTAM   A.Ü. Osmanlı Tarihi AraĢtırma Merkezi Dergisi 



XIII 

 

R   Rebiulahir 

Ra   Rebiulevvel 

S   Safer 

s.   sayfa 

ġ   ġaban 

ġD.    ġura-yı Devlet  

ġD.NF.   ġura-yı Devlet Nafıa  

T.  Ticaret, Nafıa, Ziraat, Orman ve Maadin Nezaretleri Dosya Usulü Evrakı 

vd.   ve diğerleri 

Y.A.HUS.  Yıldız Hususi Maruzat Evrakı  

Y.A.RES.  Yıldız Resmi Maruzat Evrakı  

Y.EE.    Yıldız Esas Evrakı 

Y.MTV.  Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı  

Y.PRK.A.  Yıldız Sadaret  

Y.PRK.ASK.  Yıldız Perakende, Askeri Maruzat  

Y.PRK.BġK.  Yıldız Perakende, Mabeyn BaĢkitabeti  

Y.PRK.EġA.   Yıldız Elçilik, ġehbenderlik ve AteĢemiliterlik 

Y.PRK.TKM. Yıldız Perakende, Tahrirat-ı Ecnebiyye ve Mâbeyn Mütercimliği  

Y.PRK.TNF.  Yıldız Perakende, Ticaret ve Nafıa  

Z   Zilhicce 

Za   Zilkade 

ZB.    Zabtiye Nezareti Evrakı  

 

 

 

 



XIV 

 

 

GĠRĠġ 

A. Dünyada Demiryollarının Ortaya ÇıkıĢı 

UlaĢtırma, çağdaĢ uygarlığın çoktan çözümlemiĢ olduğu bir sorundur. 

Günümüzde kara, deniz ve hava ulaĢtırması, durmadan geliĢen ve tekniğin en son 

verilerinden yararlanmaya çalıĢan bir niteliğe sahiptir. Bu ulaĢtırma sistemleri içinde 

kabul edilen en önemli icat ise tekerlektir. Tekerlek, günümüzde de önemli bir rol 

oynamaya devam etmektedir. Tekerleğin bulunması uygarlık tarihinin en önemli 

aĢamalarından biri olarak kabul edilmektedir
1
. Tekerleğin bulunmasıyla hayvanlar artık 

çekici vasıta olarak daha ağır yükleri, daha çok insanı taĢır olmuĢlardır.  

UlaĢım sistemlerindeki en önemli geliĢmeler, sanayi ile ilgili geliĢmelere paralel 

olarak, XIX. yüzyıl baĢlarından itibaren ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Çünkü sanayi ile 

ulaĢtırma arasında doğrudan bir iliĢki vardır
2
.  

Günümüzde kullanılan modern ulaĢım araçlarından biri de demiryoludur. XIX. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren özellikle buhar makinesinin icadından sonra, bugünkü 

modern anlamıyla kullanılmaya baĢlanmıĢtır
3
. Buhar makinesinin icadından önce 

demiryolunun bulunuĢuna zemin hazırlayacak bazı geliĢmeler de olmuĢtur. Örneğin, 

Romalılar zamanında tahtadan yapılmıĢ ya da taĢ yarılarak araba tekerleği izlerine 

benzeyen oluklar üzerinde insan ya da hayvanlara çektirilen ağaçlar ile taĢıma iĢlemi 

yapılmıĢtır
4
. Aynı Ģekilde, 1550‟li yıllarda Avrupa‟daki bazı maden ocaklarında, 

tahtadan yapılan ilkel vagon yollarının kullanıldığı bilinmektedir
5
. Maden ocağından 

çıkartılan hammadde, ray üzerinde hareket eden küçük vagonlarla yükleneceği taĢıtlara 

ulaĢtırılıyordu
6
. Vagonlar ilk olarak bu Ģekilde XVI. yüzyıl ortalarında Fransa‟daki 

Alsace Leberthal maden ocaklarında kullanılmaya baĢlanmıĢtı
7
. Bu uygulamalar, XVII. 

yüzyılın baĢlarından itibaren Almanya‟ya, oradan da Ġngiltere‟ye geçmiĢtir
8
.  

                                                 
1 J. K. Bridges, Kara Ulaştırma Tarihi, Ġstanbul 1968, s. 1. 
2 Erol Tümertekin, Ulaşım Coğrafyası, Ġstanbul 1976, 76-77. 
3 Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, s. 15. 
4 Tümertekin, a.g.e., s.185. 
5 Ali Akyıldız, İzmir-Aydın Demiryolu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul 1987, s. 1. 
6 Engin, Rumeli Demiryolları, Ġstanbul 1993, s. 16; Bridges, a.g.e., s. 69-70. 
7 “Demiryolu”, Ana Britanica, cilt IX, Ġstanbul 1994, s. 422; Engin, Rumeli Demiryolları, s. 16. 
8 Akyıldız, a.g.t., s. 1. 
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Buhar gücünün ulaĢıma uygulanması giriĢimleri, 1769 yılında, raydan önce 

karayolu araçlarında baĢladı. Ġlk önce bu uygulamayı Fransız askeri mühendis Nicholas 

Cugnot baĢlatmıĢ
9
 ve 1784 yılında da Ġngiltere‟de William Murdock devam ettirmiĢti

10
. 

Demiryolları üzerinde uygulama giriĢimi de XIX. yüzyıl baĢlarında Ġngiltere‟de 

olmuĢtu. Ġngiliz mühendis Richard Trevitchich tarafından bir lokomotif yapıldı
11

. Ancak 

saatte 8 kilometre hız yapabilen bu lokomotiflerin kullanımları, iktisadi olmadığı 

gerekçesiyle devam etmedi
12

. 1811‟de Blenkinsod ve 1813‟te Brunton tarafından aynı 

türden denemeler yapılmıĢsa da olumlu bir netice alınamamıĢtı
13

. 

Bu konudaki asıl geliĢme George Stephenson
14

 tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Önceki yaptığı denemelerden sonra kendini geliĢtiren Stephenson, eskisine göre daha 

sağlam ray ve lokomotif yapmayı baĢarmıĢtır. Stephenson‟a Edward Pease adındaki bir 

iĢadamı da destek olmuĢtur. Stephenson, iĢadamı Edward Pease‟nin katkı ve 

teĢvikleriyle 1825 yılında, Darlington maden ocağı ile Stockholm limanı arasında bir 

demiryolu hattı inĢa etmiĢtir. Stephenson‟un kendi icat ettiği lokomotif, 27 Eylül 1825 

tarihindeki ilk seferinde saatte 20 kilometre hız yaparak yolculuğunu tamamlamıĢtır
15

.  

Modern anlamdaki demiryolculuk ise, 15 Eylül 1830‟da Liverpool-Manchester 

hattının açılıĢı ile baĢlamıĢtır
16

. Bu hattın açılıĢından önce 1829 yılında lokomotif 

                                                 
9 BinbaĢı Behiç, Demiryollarının Askerlik Nokta-i Nazarından Tarihi, İsti‟mali, Teşkilatı, Ġstanbul 1930, s. 4. 
10 Tümertekin, a.g.e., s.185. 
11 Mehmet Bozkurt, Demiryol I, ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi Matbaası, Ġstanbul 1980, s. 2-3. 
12 T. Ġybar, “Demiryolu Tarihinine Bir BakıĢ”, Demiryollar Dergisi, Sayı 164-165 (29 Ekim 1938), s. 844; Heaton, 

Trevitchich‟in yaptığı raylar üzerinde vagonları çeken tek motorun raydan çıkarak arızalanması ve tamir için 

gerekli paranın bulunamaması sonucu Peru‟ya göç ettiğini ve bu konuda öncülüğün Stephenson‟a düĢtüğünü ifade 

etmektedir. Bkz. Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi II (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara 1985, s. 138. 
13 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 16. 
14 George Stephenson, 1781 yılında Ġngiltere‟nin Newcastle Ģehrinde doğdu. Babası maden ocağında çalıĢan fakir bir 

iĢçiydi. 14 yaĢında babasının yanında ateĢçi çırağı olarak çalıĢmaya baĢladı. Ailesinin durumu yüzünden okula 

gidemeyen Stephenson, 18 yaĢına geldiğinde akĢam derslerini takip ederek okuma yazma öğrendi ve kendisini 

geliĢtirdi. Makineler özellikle de buhar makineleri üzerinde çalıĢmalar yapmaya baĢladı. Maden ocağından aldığı 

para yetmediğinden baĢka ek iĢler de yaptı. Çok geçmeden Stephenson‟un teknik konulardaki yetenekleri küçük bir 

olay neticesinde ortaya çıkacaktı. Maden ocağında bulunan bir tulumbanın bozulması onun demiryolu tarihine 

adının altın harflerle yazdırılmasını sağlayacaktı. Mühendisler uzun süre uğraĢtukları halde tulumbadaki arızayı 

giderememiĢlerdi. Maden sahibi son olarak tuılumbayı Stephaenson‟a gösterdi. Stephenson birkaç gün içinde 

tulumbayı tamir etmiĢ ve çalıĢır hale getirmiĢti. Bu olaydan sonra onun ünü gittikçe arttı. 27 yaĢında Killigworth 

maden ocağında mühendislik yaptı. Kendisini maddi bakımdan destekleyen Lord Rawenswort‟un yardımıyla 1814 

yılında ilk buharlı lokomotifi yapmayı baĢardı. Bluncher adını taĢıyan bu lokomotif 6 ton ağırlığındaydı ve 30 ton 

komürü saatte 6 kilometre hızla taĢıyabiliyordu. Bundan sonra Stephenson daha büyük projeler düĢünmeye baĢladı. 

Bkz. Osman Nihat Akın, “George Stephenson‟un Kısa Hayatı”, Demiryollar Dergisi, Sayı 265, Kasım 1947, s. 41; 

Mehmet Ferit, “Ġktisadi Varlığımızın BaĢlıca Unsurlarından Demiryollarımız”, Demiryollar Mecmuası, Sayı 104-

105, (29.10.1933), s. 535; A. Nedim Atilla, İzmir Demiryolları, Ġzmir 2002, s. 18; Erdal As, Cumhuriyet Dönemi 

Ulaşım Politikaları 1923-1960, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, 

Ġzmir 2006, s. 11. 
15 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 16; Ġybar, a.g.m., s. 844. 
16 Liverpool-Manchester hattının açılıĢı sırasında, her biri bayraklarla süslenmiĢ altı vagon, bir bandonun müzik 

nağmeleri arasında hareket etmiĢti. Bkz. Yakup Kalgay, “Dünkü ve Bugünkü Trenler Arasında Küçük Bir 

Mukayese”, Demiryollar Dergisi, Sayı 260, Haziran 1947, s. 9. 
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üzerine, 500 sterlin ödüllü bir yarıĢma düzenlenmiĢti. George Stephenson “Rocket” 

isimli lokomotifiyle yarıĢmayı kazandı. Bu lokomotif saatte 32 km. hız yapmıĢtı
17

.  

Bu bağlamda ilk demiryolu hatları eĢya nakli için yapılmıĢ olup daha sonraları 

yolcu nakli için geliĢtirilmiĢtir
18

. Liverpool-Manchester hattı esas itibariyle pamuk 

sevketmek üzere tasarlanmıĢtı
19

. Fakat bu hat hem yük hem de yolcuyu lokomotifle 

taĢıyan ilk hattır
20

.  

Devam eden yıllarda yapılan çalıĢmalarla demiryolları diğer ülkelere de 

yayılmıĢtır. Fransa‟da ilk düzenli demiryolu olan St. Etienne ile Roann arasındaki hat, 

1832‟de maden kömürü ve demir cevheri taĢımak için yapıldı
21

. Demiryolları daha 

sonra çok nüfuslu merkezleri birbirine bağlamaya yöneldi
22

. 1835‟te Belçika ve 

Almanya‟da, 1838‟de Avusturya‟da, 1839‟da da Ġtalya‟da demiryolları yapılarak 

iĢlemeye baĢladılar. Kıta olarak ise 1829‟da Amerika‟da, 1853‟te Asya‟da ve 

Avustralya‟da 1856‟da da Afrika‟da demiryolu iĢletmesine baĢlanmıĢtır. Avrupa‟da 

toprakları bulunan devletlerden Osmanlı Ġmparatorluğu, Rusya ve Ġtalya ise 

demiryolunda sona kalan ülkeler olmuĢlardır. Rusya‟da ilk demiryolu 1848‟de 

açılmıĢtır
23

. Milletlerarası ilk demiryolu ise 1843 yılında, Almanya‟nın Köln ile 

Belçika‟nın Liege Ģehirleri arasında hizmete girmiĢtir
24

. 

Demiryollarının yapılmaya baĢladığı ilk 20 yıl incelendiğinde her yerde aynı hız 

ve ölçüde yapılmadığı görülür. Kendi ekonomilerinin iç dinamiği ile demiryolu 

yapımına baĢlayan sanayileĢme sürecindeki ülkelerdeki demiryolu faaliyetleri oldukça 

süratli geliĢmiĢtir. Dahası demiryolu, sanayileĢmeye yepyeni bir ivme de 

kazandırmıĢtır. Nitekim demiryollarının yapıldığı ilk yirmi yılda, Ġngiltere‟de demir ve 

kömür üretimi normalin üç katına çıkmıĢtır
25

.  

SanayileĢmemiĢ ya da sömürge durumunda olan ülkeler doğal olarak 

demiryoluyla daha geç tanıĢmıĢlardır. Çünkü demiryolu yapım maliyetleri oldukça 

                                                 
17 Akyıldız, a.g.t., s. 2; YarıĢmaya katılan diğer makineler de Ģunlardı: The Novelty, Sans Pareil, The Cycloped ve 

Perseverdance. Bkz. Aybar, a.g.m., s. 844. 
18 Servet-i Fünun, nr. 223 (8 Haziran 1311), s. 240. 
19 W. Hotlton, “Demiryollarının Doğduğu Yer Liverpool”, Demiryollar Dergisi, Sayı 266, Aralık 1947, s. 73. 
20 Tümertekin, a.g.e., s. 186. 
21 Ahmed Ġhsan, St. Etienne ile Roann arasındaki hattın yapılıĢ tarihini 1823 olarak belirtmektedir. Bkz. Ahmed 

Ġhsan, Demiryolları, Ġstanbul 1308, s. 1. 
22 Tümertekin, a.g.e., s. 186. 
23 Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi, Ġstanbul 1953,  s. 6-7. 
24 Engin, Rumeli Demiryolları., s. 17. 
25 Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, Ġstanbul 2000, s. 3. 
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yüksekti ve yetiĢmiĢ teknik elemana ihtiyaç vardı. Bununla beraber, sanayileĢmemiĢ ve 

geliĢmemiĢ olan Hindistan gibi sömürge durumundaki bazı ülkelerde oldukça erken 

sayılabilecek bir dönemde ve hızlı bir Ģekilde demiryolu yapılmıĢtır. Özellikle Ġngilizler 

tarafından yapılan bu hatlar sayesinde Ġngiliz sermayesi, Hindistan‟ın en ücra köĢelerine 

kadar nüfuz edebilmiĢtir
26

. Bu sömürü niyetlerine rağmen demiryolları baĢlangıçta 

Hindistan‟ın geliĢmesinde etkili olmaya baĢlayınca, Ġngilizler tedbir almakta 

gecikmemiĢlerdir
27

. Osmanlı Devleti‟nde ise demiryolu teĢebbüsleri 1830‟lu yıllarda 

baĢlamasına rağmen ancak 1850‟li yıllardan sonra hayata geçebilmiĢtir.  

Demiryollarının, deniz yollarına rakip olarak, dünya üzerinde yaygınlaĢması, 

iktisadi, siyasi, askeri, sosyal alanlarda daha doğrusu hayatın her alanında yepyeni bir 

dönemin açılmasına da neden olmuĢtur. Demiryolları ortaya çıkıncaya kadar uzak 

bölgelere yapılan nakliyatın büyük bir kısmı nehir ve denizyoluyla yapılıyordu. 

Dolayısıyla su ile bağlantısı olan yerlerde daha fazla geliĢim vardı. Bu açıdan 

bakıldığında demiryolları, uygarlığı sudan uzak bölgelere taĢıdı. Ġç bölgeler ya da sudan 

uzak yerlere dinamizm geldi. Mal sevkiyatının yanında birçok coğrafya demiryoluyla 

birleĢti. Demiryolu, dünyanın her tarafında mal ve hizmet arzını o zamana kadar 

görülmedik bir Ģekilde arttırdı ve hızlandırdı
28

. 

 

B. Demiryolunun Osmanlı Devletine GiriĢi ve Ġlk Demiryolu Hatları 

Demiryolunun Avrupa‟da yapılmaya baĢlandığı ilk yıllardan hemen birkaç yıl 

sonra Osmanlı Devleti‟nde de demiryolu yapımı gündeme gelmiĢtir. Ġngiliz kaynaklı 

olan bu teĢebbüsün altında, sömürgesi olan Hindistan‟a daha kısa yoldan ulaĢma ve 

Rusya‟ya
29

 karĢı Hindistan‟ın güvenliğini sağlama düĢüncesi vardı
30

. Bu amaçla bir 

Ġngiliz subayı olan Albay Chesney baĢkanlığında bir heyet keĢif yapmak üzere Fırat 

                                                 
26 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 17. 
27 Hindistan‟daki olumlu geliĢmeleri önlemek için yapılan giriĢimlerden en önemlilerinden birisi farklı tarife 

uygulaması olmuĢtur. Limanlar ile üretim merkezleri arasında nakledilen mallardan düĢük ücret alınırken, 

Hindistan dâhilindeki merkezleri birbirine bağlayan hatlarda yüksek tarifeler uygulamaya konulmuĢtur. Bu o kadar 

belirgindi ki, mesela, zengin kömür yataklarına sahip Raniganj‟dan Hindistan içindeki diğer Ģehirlere kömür 

götürmek, Ġngiltere‟den kömür ithal etmekten daha pahalıya mal oluyordu. Bkz. Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, 

s. 3. 
28 Zafer Toprak, “Demiryolu, Devlet ve Modernite”, Demiryol Tren Çağı (Edt. S. Özpalabıyıklar), Ġstanbul 2003, s. 

10-11. 
29 Nazım Teoman, “Türk Demiryolları Tarihi ve Baron HirĢ”, Demiryollar Dergisi, Sayı 135-136, s. 116. 
30 Vahdettin Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, Türkler XIV (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal 

Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, s. 462. 
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havzasına gönderildi
31

. Aslında bu, Chesney‟in bölgeye ilk gidiĢi değildi. 1830 yılı 

Haziran ayında bölgeye gelen Chesney bir yıl kadar incelemelerde bulundu
32

. Fırat 

nehri yolu ile Basra körfezini tetkik etti. Bu tetkikleri neticesinde burada buharlı gemi 

iĢleyebileceğini iddia etti. Basra ile Birecik arasında bu nehir için inĢa edilen gemilerle 

yapılacak olan nakliyatın, Birecik-Ġskenderun arasında inĢa edilecek bir demiryolu ile 

Akdeniz‟e ulaĢtırılması hedefleniyordu. Hatta 1834 yılında bu iddiasını ispat etmek için 

iki gemi ile deneme seferleri bile yaptı
33

. Ancak Fırat ulaĢım için elveriĢli değildi. 

Nitekim deneme seferi yapan gemilerden biri 1836 yılında batmıĢtı
34

.  

Bölgedeki Ģehirlerin ve limanların ticari potansiyelleri sayısal verilerle 

hesaplanarak, pahalı yatırım gerektiren demiryolu taĢımacılığının sağlayacağı kâr-

maliyet hesapları, zaman kazancı hesaplandıktan sonra, Ġskenderun-Birecik arasında bir 

demiryolu inĢasına izin verilmesi için giriĢimde bulunuldu
35

. Ancak, Fırat‟ın ulaĢıma 

elveriĢli olmaması, Osmanlı Devleti‟nin projeye iltifat etmemesi ve 1842 yılında 

Ġngiltere‟den Mısır‟a ve SüveyĢ‟i karadan geçtikten sonra denizyoluyla Hindistan‟a 

posta seferleri yapacak bir vapur Ģirketinin kurulmasıyla Albay Chesney‟in bu 

demiryolu giriĢiminden netice alınamadı
36

. Ancak Chesney pes etmeyecekti. BaĢarısız 

giriĢimlerden sonra bu defa 1851 yılında M. William Andrew ile beraber tekrar 

Hükümete baĢvurdu. Ġmtiyaz almalarına rağmen gerekli teminatı gösteremedikleri için 

bu teĢebbüsleri de baĢarısız oldu
37

. Ġskenderun körfezini demiryoluyla Basra‟ya 

bağlama düĢüncesi, daha sonra farklı bir Ģekil alarak, Bağdat Demiryolu adıyla 

Almanlar tarafından gerçekleĢtirilecekti
38

. 

Osmanlı padiĢahları ve devlet adamları demiryoluna çok büyük ilgi gösterdiler. 

Sultan Abdülmecid (1839-1861) en büyük arzusunun ülkeye tren getirmek olduğunu 

söylemiĢti. Ona göre ülkeyi kalkındırmanın en önemli yollarından birisi ülkeye 

                                                 
31 Ali Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, Ġstanbul 2005, s. 42. 
32 Albay Chesney baĢkanlığında Fırat vadisine gönderilen grup burada yapılması düĢünülen demiryolu projesi için 

incelemelerde bulundu. Böyle bir proje, o zaman için öyle görkemliydi ki, insanı hayrete düĢürüyordu. Bkz. A. D. 

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğu‟nun Yarı Sömürgeleşmesi (Çev. Nabi Dinçer), Ankara 1979, s. 15. 
33 Cengiz Orhonlu-Turgut IĢıksal, “Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”, Tarih Dergisi, cilt XIII, sayı: 17-18, 

Ġstanbul 1963, s.100-101. 
34 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 35. 
35 Ünsal Yavuz, 19. Yüzyılda Anadolu ve Ortadoğu‟da Demiryolu Projeleri (X. Türk Tarih Kongresi‟nden 

Ayrıbasım),  Ankara 1993, s. 1703. 
36 Suavi Aydın, “Türkiye‟nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir BakıĢ”, Kebikeç, Sayı 11, Yıl:2001, s.50; 

Akyıldız, a.g.t., s. 3. 
37 Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 42. 
38 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 36. 
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demiryolu yapmaktı
39

.  Sultan Abdülaziz de (1861-1876)  aynı Ģekilde demiryoluna 

önem veriyordu. Hatta tren yolu hattının saray bahçesinden geçmesi söz konusu 

olduğunda önemli bir söz söylemiĢti. “Memleketime demiryolu yapılsın da isterse 

sırtımdan geçsin”.  Demiryolu hakkındaki bu tür olumlu görüĢler sadece padiĢahlarla 

sınırlı değildi. Dönemin, Fuad PaĢa, Âli PaĢa ve Sadık Rıfat PaĢa
40

 gibi önemli devlet 

adamları da aynı görüĢleri dile getiriyorlardı. Böyle bir ortamda Mısır‟daki demiryolu 

giriĢimleri sonuç verdi ve Ġskenderiye-Kahire hattı 1851-1856 yılları arasında yapıldı
41

. 

1856 yılından itibaren Osmanlı Devleti‟nde demiryolu yapmak için peĢ peĢe 

müracaatlar olmaya baĢladı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, Rusya‟ya karĢı 

yapılan Kırım SavaĢı‟nda oluĢan Osmanlı-Ġngiliz-Fransız ittifakı idi
42

. Hem devlet 

idarecileri hem de kamuoyu bu ittifaktan olumlu yönde etkilenmiĢti
43

. 1855 Ekim‟inde 

Osmanlı Hükümeti basın aracılığıyla Avrupalı sermayedarlara bir çağrıda bulunmuĢ ve 

Ġstanbul-Belgrad arasında yapılması düĢünülen demiryolu için Avrupa‟nın tecrübe ve 

sermayesine ihtiyaç duyulduğu, ilgileneceklere de her türlü kolaylığın gösterileceği 

ifade edilmiĢti
44

. Bunların yanında 18 ġubat 1856‟da ilan edilen Islahat Fermanı da 

demiryolu müracaatlarında etkili olmuĢtu. Osmanlı Devleti bu fermanla, bayındırlık 

konularında Avrupa‟nın bilgi, teknik ve sermayesinden faydalanacağını resmen taahhüt 

etmiĢti. Ayrıca Islahat fermanı yabancılar lehine pek çok baĢka düzenlemeyi de 

içeriyordu
45

. Sermayedarlar, özellikle de Ġngiliz sermaye sahipleri, bu ıslahat fermanı 

programı ile yakından alakadar oldular
46

.  

Devlet adamları sadece iktisadi yönden fayda sağlayacak diye demiryolu 

yapmayı düĢünmüyordu. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde emniyet ve asayiĢ 

                                                 
39 Sultan Abdülmecid, 30 Haziran 1855‟te vükelaya hitaben yaptığı bir konuĢmada, ülkenin imar ve ekonomik 

geliĢmesi açısından demiryollarının önemine değiniyor ve bir an önce kumpanyalar teĢkil edilerek iĢe baĢlanmasını 

istiyordu. Bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, Ġstanbul 1994, s. 21. 
40 Viyana‟da sefirlik yaptığı sırada Avrupa‟da yapılan demiryolları hakkında bilgi sahibi olan Sadık Rıfat PaĢa, 

(1807-1857), 1847‟de Osmanlı Hükümeti‟ne takdim ettiği bir raporda, tarımın geliĢtirilmesi ve ürünlerin pazarlara 

kolayca nakledilmesi için, Avrupa‟da yapılan demiryollarının benzerlerinin de Osmanlı topraklarında yapılması 

gerektiğini ifade etmiĢti. Bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, s. 21 
41 Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 463. 
42 Demiryolları ile ilgili proje ve teklifler 1850‟li yıllarda devam etmesine rağmen Kırım SavaĢı‟na (1856) kadar 

müspet bir netice alınamamıĢtı. Kırım SavaĢı‟na kadar demiryolları inĢaat devresi bir hazırlık devresi mahiyetinden 

ileri geçememiĢti. Kırım SavaĢı‟ndan sonra Ġngiltere ile Fransa, Avrupa devletleri arasında bir mevki kazanmıĢ olan 

Osmanlı Devleti‟nde ticaret mevkilerini ellerine aldılar ve sermayelerini, tercihen kendi kârlarını artırmak gayesiyle 

demiryolu inĢaatında kullanmaya baĢladılar. Bkz. “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, 

Demiryollar Dergisi, Sayı 164-165, s. 902-903; Avni Zarakolu, “Memleketimizde Demiryolu Politikası”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 3-4, Ankara 1950, s. 574. 
43 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, s. 20. 
44 Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 463. 
45 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, s. 2 
46 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 902-903. 
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olaylarında artıĢlar olmuĢtu. Bu tür olayların bastırılmasında süratli asker nakli vesair 

konularda demiryolunun sağlayacağı avantajlar da göz önünde tutulmuĢtur. Ayrıca 

herhangi bir savaĢ sırasında da gerekli yerlere en kısa sürede birlikler 

sevkedilebilecekti. Bu geliĢmeler ve devlet idarecilerinin bu konudaki kararlı tutumları 

Avrupa sermaye çevrelerinin harekete geçmesine sebep olmuĢ ve Osmanlı‟da demiryolu 

yapımının önünü açmıĢtır. Öncelikle, Ġngiliz sermayedarlarının Batı Anadolu ve 

Balkanlar‟ın tarım ve ticarete uygun yerlerinde demiryolu yapmak için imtiyaz 

taleplerine olumlu cevap verilmiĢtir
47

.  

Osmanlı Devleti‟nde yapılan demiryollarını beĢ safhada değerlendirebiliriz. 

Bunlar, Ġngiliz sermayesi ile yapılan inĢaat devri (1854-1867), Hükümetin inĢaat 

tecrübesi devri yani demiryollarında devletçilik dönemi (1867-1875), Duraklama 

dönemi (1876-1888), Yabancı Ģirketlerin ikinci inĢaat devri (1889-1898) ve Hükümetin 

yabancı Ģirketlerle birlikte çalıĢma devri (1900-1914)
48

. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 1854-1867 yılları arasında Osmanlı Devleti 

topraklarındaki ilk beĢ demiryolu hattı Ġngilizler tarafından inĢa edilmiĢtir. Bu hatlar 

Ģunlardır: 

 

B.1. Ġskenderiye-Kahire Hattı 

Ġskenderiye-Kahire hattı, Osmanlı topraklarında inĢa edilen ilk demiryoludur. 

Ġskenderun-Birecik arasında yapılması düĢünülen demiryolu için yapılan giriĢimlerin 

sonuçsuz kalmasından sonra, bu defa Ġngilizler baĢka bir coğrafyada baĢka bir Osmanlı 

toprağında, Mısır‟da, demiryolu yapma giriĢiminde bulundular. Amaç yine Fırat vadisi 

projesinde olduğu gibi Hindistan yolunu kısaltmaktı. Bu amaçla Ġskenderiye-Kahire 

arasında bir demiryolu inĢa etmek için Mısır Valisi Abbas Hilmi PaĢa‟dan
49

 imtiyaz 

                                                 
47 Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 463; Avrupalı sermayedarların Anadolu hakkında fazla 

bilgiye sahip olmaması ve Rumeli bölgesinin de daha mamur ve ticarete elveriĢli olduğunu düĢünmelerinden dolayı 

genellikle bu bölgede yatırımlara giriĢmiĢler ve baĢlangıçta Anadolu‟ya pek heves etmemiĢlerdir. Meclis-i 

Tanzimat‟ta yapılan değerlendirmelerde bu konulara da değinilmiĢ ve Anadolu‟nun devlet için önemi 

vurgulanmıĢtır. Burada yapılacak demiryolları Anadolu‟yu canlandıracak, kalkındıracak bir damar olarak telakki 

edilmektedir. Bu amaçla Rumeli bölgesindeki demiryollar için yapılan mukavele ve Ģartlardan farklı olarak, 

sermaye sahiplerini teĢvik edici ve daha cazip Ģartlar sunulmuĢtur. Örneğin, Varna ve diğer demiryolları için % 6 

faiz temin ve Ģirket yolu tamamlayamazsa devlet el koyacak iken burada %7 faiz temin olunmuĢ ve el koyma 

Ģartından vazgeçilerek daha kolay Ģartlar sağlanmıĢtır. Bkz. BOA., Ġ.MMS. 14/597. 
48 Ahmet Onur, a.g.e., s. 11. 
49 1813‟te Cidde‟de doğan Abbas Hilmi PaĢa (MEB Ġslam Ansiklopedisi‟nde doğum tarihi 1816 olarak belirtilmiĢtir), 

Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali PaĢa'nın torunu ve Ahmed Tosun PaĢa'nın oğludur. Amcası Ġbrahim PaĢa'nın 

1848'de ölümünden sonra Mısır valisi oldu ve bu görevi 1854 yılına kadar devam ettirdi. Genç yaĢta vali olan 

Abbas Hilmi PaĢa, valiliğinin ilk yıllarında Avrupa'nın tesiriyle yapılmaya baĢlanan reformlara karĢı çıktı ve 
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aldılar. Ancak, valinin Osmanlı hükümetine haber vermeden böyle bir imtiyaz vermeye 

kalkıĢması hükümetin tepkisine neden olmuĢtu
50

. Hatta bu mesele Ġngiltere ile Osmanlı 

Devleti arasında siyasi bir krize bile dönüĢtü
51

. Böyle bir imtiyaz için PadiĢah‟ın onayı 

gerektiği, aksi halde izin verilmeyeceği açık bir Ģekilde ifade edilmiĢti. Hükümetin bu 

kararlı tutumu karĢısında, Ġngiliz elçisi Canning‟in de araya girmesiyle vali geri adım 

atmak zorunda kalmıĢtır. Sonuçta izin için Hükümete baĢvurulmuĢ ve inĢaat sırasında 

çalıĢanların ücretlerinin ödenmesi, demiryolu için ekstra vergi konulmaması ve borç 

alınmaması gibi Ģartlarla Ġskenderiye-Kahire arasında bir demiryolu hattı yapılmasına 

izin verilmiĢtir
52

. 1851 yılında imtiyazın verilmesinden sonra çalıĢmalara baĢlanılmıĢ ve 

1856 yılında hat iĢletmeye açılmıĢtır
53

. ĠnĢa edildiği tarihlerde hem iktisadi hem de 

stratejik açıdan çok önemli olan bu hat, 1869‟da SüveyĢ kanalının açılmasından sonra 

önemini kaybetmiĢtir
54

. 

 

B.2. Köstence-Çernovada (Boğazköy) Hattı 

Ġmtiyazı Ağustos 1856‟da Trevar Barkley isimli bir Ġngiliz‟e 99 sene müddet ve 

teminatsız olarak verilen ve 66 kilometre uzunluğunda olan bu hat, aynı zamanda 

Osmanlı Devleti‟nin Avrupa topraklarında inĢa edilen ilk demiryoludur. ĠnĢası Eylül 

1860‟ta tamamlanan hat 4 Ekim 1860 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtır. 22 yıl boyunca 

Osmanlı Devleti‟ne hizmet veren hat, 1 Aralık 1882 tarihinde Romanya tarafından 

1.650.000 Frank karĢılığında satın alınmıĢtır
55

. Daha sonraki yıllarda ise, Tuna üzerinde 

                                                                                                                                               
özellikle Mehmed Ali PaĢa zamanında Batıdan örnek alınarak açılan bazı müesseseleri kapattı. Devlet harcamala-

rında masrafları büyük ölçüde kısarak vergilerde indirim yaptığından halkın iktisadî durumunda gözle görülür bir 

düzelme oldu. Mısır'daki Lübnanlı ve Suriyeli tüccarların durumu oldukça iyi bir seviyeye geldi. Valiliği sırasında 

Ġngiltere'ye karĢı dostça bir politika takip etti ve Tanzimat'ın Mısır'da uygulanması konusunda Osmanlı Devleti'ne 

karĢı yaptığı mücadelede Ġngilizlerin desteğini sağladı. Ġngiltere ise bu destek karĢılığında 18 Haziran 1851'de Nil 

ile SüveyĢ arasında demiryolu inĢa etme imtiyazını aldı. Böylece, Hindistan'a kısa yoldan ulaĢmak için önemli bir 

adım atmıĢ oldu. Abbas Hilmi PaĢa, kendisinden önceki dönemlerde görev yapmıĢ olan bazı devlet adamlarına ve 

dedesi Mehmed Ali PaĢa hanedanına mensup kimselere karĢı iyi davranmadığından, Mısır ümerâsı tarafından sık 

sık Osmanlı hükümetine Ģikâyet edildi. Tanzimat'ın Mısır'da uygulanması konusunda Osmanlı Devleti ile ortaya 

çıkan meseleleri çözmek için Fuad Efendi Mısır'a gönderildi. Fuad Efendi bu hususta bazı düzenlemeler yaptı ve 

Ģikâyet konusu meseleleri hallettikten sonra, Abbas PaĢa‟nın gayretlerinden memnun olarak Ġstanbul'a döndü. 

Bundan sonra Osmanlı Devleti'ne sadık kalan Abbas Hilmi PaĢa Benhâ'da ansızın öldü. Ölümünden sonra yerine 

amcası Mehmed Said PaĢa geçti. Ġbrahim Ġlhâmî adındaki oğlu ise Sultan Abdülmecid'in kızı Münîre Sultan ile 

evlendi. “Abbas Hilmi I”, DİA, cilt I; J. Oestrup, “Abbas I”, ĠA, cilt I, s. 10-11. 
50 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 36. 
51 Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 42. 
52 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 37. 
53 Leyla ġen, “Merkez-Çevre ĠliĢkilerinin Önemli Bir Dinamiği Olarak Osmanlı Ġmparatorluğunda UlaĢtırma 

Sistemleri, Kebikeç, Sayı 11, Yıl:2001, s. 98. 
54 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 37. 
55 Mehmed Cavid, “Müessesât-ı Nâfıamız: Rumeli ġimendüferleri”, Ulûm-ı İktisâdiye ve İctimâiye Mecmuası, nr. 1-6 

(1324-1325), s. 76. 
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kurulan bir köprü vasıtasıyla Avrupa demiryolları Ģebekesine bağlanmıĢ ve BudapeĢte-

BükreĢ-Köstence hattının son durağı olmuĢtur
56

. 

Demiryolunun gelmesi bölgede sosyo-kültürel anlamda pek çok değiĢime de 

neden oldu. Köy kültüründen Ģehir kültürüne hızlı bir geçiĢ yaĢandı. Tamamen 

Müslümanlardan müteĢekkil olan yerleĢim yerleri, yurtdıĢından getirilen iĢçi ve 

mühendislerle karmaĢık hale geldi. Gerek yerleĢim yerlerinde gerek yol inĢaatı boyunca 

lokanta, kahvehane ve meyhaneler açılmaya baĢladı. Avrupa devletleri buralara 

konsolosluklar açtı ve telgraf hatları döĢendi. Bazı yerleĢim yerlerinin idari yapısında 

düzenlemeler yapıldı. Mesela Köstence kaza iken kaymakamlık haline getirildi. 

Boğazköy ve çevresi de geliĢmeye baĢladı. Buralara yerleĢen gayrimüslimler için 

mabed, hastane ve okullar yapıldı. Buralardaki nüfus ve ticaret hacminin artması 

neticesinde, bölgede iktisadi iliĢkiler de geliĢti. Üretilen ürünler için haftanın belirli 

günlerinde sabit pazarlar kuruldu. Yine bölgede tarım ve ticaretin geliĢmesiyle, gerek 

tüccarla halk ve gerekse tüccarların kendi aralarında meydana gelen anlaĢmazlıkları 

çözmek üzere ticaret mahkemeleri kuruldu. BaĢlangıçta küçük bir Müslüman köyü olan 

Köstence, demiryolu sayesinde planlı, düzenli ve kozmopolit bir Ģehir haline geldi 
57

. 

 

B.3. Ġzmir-Aydın Hattı
58

 

Ġzmir‟deki ticari faaliyetlerin geliĢmesine paralel olarak, XIX. yüzyıl ortalarında 

Ģehirde yirmi değiĢik ülkeden tüccarlar büyük ticarethaneler kurmuĢtu. Ayrıca bu 

ülkelerin büyük çoğunluğu Ġzmir‟de konsolosluklar da açmıĢtı. Bu dönemde Ġngiliz 

tüccarlarının sayısı oldukça arttı ve Ġzmir Ġngilizler için önemli bir ticaret merkezi 

                                                 
56 Akyıldız, a.g.t., s. 3; Engin, Rumeli Demiryolları, s. 40; Ahmed Midhat, Üss-i İnkılab, Ġstanbul 1294, s.109; Ahmet 

Onur, a.g.e., Ġstanbul 1953, 12; Mustafa IĢıksaçan, Türkiye Demiryollarında Tarihi Olaylar, 1963, s.9. 
57 BaĢlangıçta küçük bir Müslüman köyü olan Köstence‟de 1872 yılına gelindiğinde, dört cami, bir kilise, bir havra, 

331 ev, 162 dükkân, 131 mağaza, 11 fırın, bir debbağhane, beĢ han, bir değirmen, on meyhane, iki ambar, iki 

medrese, bir rüĢdiye, sekiz gazino ve lokanta, telgrafhane, hükümet konağı, mahkeme ve gümrük mevcuttu. Konu 

ile ilgili daha geniĢ bilgi için bkz., Ali Akyıldız, “Bir Teknolojik Transferin DeğiĢim Boyutu: Köstence Demiryolu 

Örneği”, Osmanlı Araştırmaları, Ġstanbul 2000, XX, s. 313-327; Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 59-64. 
58 Ġzmir Aydın hattı ile ilgili akademik düzeyde yapılan birkaç çalıĢma vardır. Konuyla ilgili ilk tez Ali Akyıldız 

tarafından 1987‟de yapılmıĢtır. Daha sonraki tezler de 2000 yılında Gülçin Uzuntepe ve 2005 yılında Fahrettin 

Emrah KöĢgeroğlu tarafından yapılmıĢtır. Ali Akyıldız‟ın tezi büyük oranda BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi 

belgelerine dayanılarak hazırlanmıĢ olup ondan sonra yapılan diğer tezlerde arĢiv malzemesi kullanılmadığı gibi, 

kendilerinden daha önce yapılan Ali Akyıldız‟ın tezine de müracaat edilmemiĢtir. KarĢılaĢtırmak için bkz. Ali 

Akyıldız, İzmir-Aydın Demiryolu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul 1987; Gülçin Uzuntepe, Osmanlı İmparatorluğu‟nda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın-Kasaba (Turgutlu), 

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir 2000; Fahrettin Emrah 

KöĢgeroğlu, An Approach For Conservation Of Railway Heritage; Assessing And Experiencing The İzmir-Aydın 

Railway Line, ODTÜ Mimarlık Bölümü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.   



XXIII 

 

durumuna geldi
59

. Ġngiliz tüccarların neredeyse tamamı ithalat ve ihracat ile 

uğraĢıyordu. Ülkelerinden getirdikleri malları Ġzmir‟deki kendi ticaretevleri vasıtasıyla 

Rum ve Ermeni komisyonculara devrediyorlar ve bu komisyoncular vasıtasıyla da ihraç 

edecekleri tarım ürünlerini satın alarak Ġzmir-Liverpool arasında düzenli seferler yapan 

vapurlarla Ġngiltere‟ye aktarıyorlardı
60

.  

Batı Anadolu ticaret için önemli bir yerdi. BaĢta arazisi verimliydi. Yer altı ve 

yerüstü kaynakları bakımından da zengindi. Ancak iç bölgelere yapılan taĢımacılıkta 

geleneksel sistemler kullanılıyordu. Bu da çeĢitli sıkıntılara neden oluyordu. UlaĢım 

konusundaki aksaklıkların, kaynak yönünden zengin ve ticarete elveriĢli olan bölgede 

ticaret ve tarımın geliĢmesini engellendiğini gören Ġngiliz tüccarlar, bir demiryolu 

yapılmasının gerekli olduğunu düĢünüyorlardı. Ġngiliz elçisinden destek alınarak yapılan 

giriĢimler sonuç verdi ve bölgenin en önemli iki Ģehri olan Aydın ve Ġzmir arasında bir 

demiryolu inĢası imtiyazı 23 Eylül 1856 tarihinde bir Ġngiliz Ģirketine verildi
61

.  

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve verimli topraklardan geçen hattın 

güzergâhı çok iyi seçilmiĢti
62

. Demiryolunun inĢası için gerekli hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra 22 Eylül 1857‟de, yani imtiyazın verilmesinden tam bir yıl sonra 

inĢaata baĢlandı. ÇalıĢmalar gayet süratli bir Ģekilde baĢladığı için hattın 1858 yılı 

sonlarına doğru bitirileceği düĢünülmüĢtü. Ancak, çıkan aksilikler bu düĢüncenin 

gerçekleĢmesine imkân vermedi. ĠnĢaat birkaç kez durduruldu. Bu süreçte devlet her 

türlü fedakârlığı gösterdi
63

. Mukavelede belirtilen tamamlama süresi defalarca uzatıldı. 

Bu fedakârlıklar iĢe yaradı ve yapım iĢinin hızlanmasını sağladı. Önce Ġzmir-Triyande 

kısmı 26 Aralık 1860, daha sonra Ġzmir-Torbalı arası 3 Mayıs 1861 tarihinde iĢletmeye 

açıldı
64

. 9 Eylül 1861‟de ise 11 kilometrelik Torbalı-Cellatkahve kısmı tamamlandı
65

. 

Sıtma salgını sebebiyle inĢaat bir süre daha durduysa da Kozpınar‟a kadar olan 70 

                                                 
59 Örneğin 1849 yılında 202 olan Ġngiliz tüccarı sayısı 1855‟te 919 ve 1856‟da 1.061‟e çıkmıĢtı. Bkz. Orhan KurmuĢ, 

Emperyalizmin Türkiye‟ye Girişi, Ankara 1982, s. 37. 
60 Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 15. 
61 Demiryolunu inĢa etmek için baĢvuruyu, Joseph Paxton, George Whytes, Augustus William Rixon ve William 

Jackson adına Robert Wilkin yapmıĢtı. Bkz. Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 17; Akyıldız, a.g.t., s. 40; Akyıldız, 

“Osmanlı Anadolusunda Ġlk Demiryolu: Ġzmir-Aydın Hattı (1856-1866)” Çağını Yakalayan Osmanlı!: Osmanlı 

Devleti'nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, Edt.: E. Ġhsanoğlu, Ġstanbul 1995, s. 250-251; 

KöĢgeroğlu, a.g.t., s. 44; Abdullah Martal, Değişim Sürecinde İzmir‟de Sanayileşme, Ġzmir 1999, s. 54. 
62 Necla Geyikdağı, Osmanlı Devleti‟nde Yabancı Sermaye 1854-1914, Ġstanbul 2008, s. 136. 
63 Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 26-37. 
64 Akyıldız, a.g.t., s. 57, 60; Orhan KurmuĢ‟un eserinde Torbalı kısmının açılıĢ tarihi 24 Aralık 1860 olarak 

verilmiĢtir. Doğrusu Ali Akyıldız‟ın belirttiği tarih olan 3 Mayıs 1861 olacaktır. Bkz. KurmuĢ, a.g.e., s. 46. 
65 Akyıldız, a.g.t., s. 63;  KurmuĢ, a.g.e., s. 46. 
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kilometrelik kısmın resmi açılıĢı 14 Kasım 1861‟de
66

 ve Kozpınar-Ayasolug (Selçuk) 

arası 17 Eylül 1862‟de gerçekleĢtirildi
67

. Bundan sonra yapılan çalıĢmalarla, 133 

kilometrelik Ġzmir-Aydın arasındaki demiryolu hattı tamamen bitirilerek 1 Temmuz 

1866‟da iĢletmeye açıldı
68

. 

Ġzmir-Aydın Demiryolu daha sonra alınan çeĢitli imtiyazlarla uzatıldı ve 

muhtelif kollara ayrıldı. 1879 tarihinde alınan imtiyazla Sarayköy‟e kadar uzatıldı ve 

Torbalı‟dan Tire‟ye kadar bir Ģube inĢa edildi
69

. Haziran 1882‟de Sarayköy kısmı Eylül 

1883‟te Tire Ģubesi iĢletmeye açıldı
70

. Çatal‟dan ÖdemiĢ‟e kadar olan Ģube Aralık 1888, 

Sarayköy‟den Dinar‟a kadar olan kısım Ekim 1889, Sütlaç‟tan Çivril‟e kadar olan kısım 

Aralık 1889, Söke Ģubesi Ocak 1891 ve Goncalı-Denizli arası da Mart 1892‟de hizmete 

açıldı
71

. 

Devletten hiçbir mali yardım almadan yapılan bu hat aynı zamanda Anadolu 

toraklarında yapımına baĢlanan ilk demiryolu hattı unvanını elinde bulundurmaktadır. 

Aydın Demiryolu, iĢletmeye geçmesiyle birlikte Batı Anadolu bölgesinde eksi ve 

artılarıyla pek çok değiĢim ve geliĢime sebep olmuĢtur
72

. 

 

B.4. Rusçuk-Varna Hattı 

Köstence-Çernavoda hattından sonra, Karadeniz kıyısındaki Varna limanı ile 

Tuna üzerindeki Rusçuk Ģehri arasında bir demiryolunun imtiyazı yine Ġngiliz 

giriĢimcilere verilmiĢti. Ġngilizlerin gerek Batı Anadolu, gerekse Balkanların bu 

bölgelerinde demiryolu yapımına ağırlık vermesi, buralardaki tarımsal potansiyelin 

değerlendirilmeye müsait olmasındandı. Bu yollar sayesinde Ġngiltere‟ye yapılacak 

tarım ürünleri sevkiyatı daha ucuza gelecektir. Osmanlı Devleti ise Rusçuk-Varna 

demiryolu sayesinde Ġstanbul-Avrupa ticaretinin geliĢeceğini ümit etmekteydi
73

.  

                                                 
66 Akyıldız, a.g.t., s. 63. 
67 Akyıldız, a.g.t., s. 66. 
68 Akyıldız, a.g.t., s. 76. 
69 Akyıldız, a.g.t., s. 93. 
70 Akyıldız, a.g.t., s. 95. 
71 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1312, s. 135. 
72 Demiryolunun bölgeye sağladığı fayda ve zararlarla ilgili tartıĢmalar için bkz. Akyıldız, a.g.t.; Akyıldız, Anka‟nın 

Sonbaharı, s. 15-74; KurmuĢ, a.g.e.; Atilla, a.g.e., s. 138-157. 
73 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 40. 
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224 kilometre uzunluğunda olan hattın imtiyazı 1861‟de verildi. Ancak Ģirket 

kurma ve sermaye tedariki gibi konularda sıkıntı çıkınca inĢaat çok geç baĢladı. ġirketin 

sermayesi 20‟Ģer sterlinlik 45 bin hisseden müteĢekkil olup imtiyaz süresi de 99 yıldı
74

. 

Rusçuk-Varna hattı 7 Kasım 1866 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtır. ĠĢletici Ģirket 

1873 yılında hattı Rumeli Demiryolları ġirketi‟ne kiralamıĢtır. Daha sonra da Berlin 

AntlaĢması maddeleri gereğince hat Bulgaristan toprakları içinde kalmıĢ ve Osmanlı 

Devleti‟nin bu hattan dolayı olan borçlarını Bulgaristan kendi üzerine almıĢtır. Rusçuk-

Varna demiryolu genellikle Avrupa‟dan Ġstanbul‟a gelip Akdeniz yolunu tercih etmeyen 

yolcular tarafından kullanılmıĢtır. Viyana‟ya kadar gelenler buradan vapurla Ġstanbul‟a 

geçerlerdi. 1888 yılında Avrupa hatları ile Osmanlı hatları arasında Ġstanbul-Edirne-

Belgrad istikametinde bağlantı kurulduktan sonra bu hattın önemi azalmıĢtır
75

. 

 

C. Ġlk ĠnĢa Dönemi Sonrasında Yapılan Hatlar 

Osmanlı Devleti baĢlangıçta küçük çaplı hatlar yaptıktan sonra, giderek daha 

büyük çapta ve yüksek maliyetli hatların yapımına giriĢmiĢtir. Bu süreci çeĢitli safhalara 

ayırmak mümükündür. 

Hükümetin inşaat tecrübesi devri yani demiryollarında devletçilik dönemi 

(1867-1875): Osmanlı Devleti bu dönemde bizzat kendi insiyatifi ile demiryolu inĢa 

etmek istemiĢtir. Sekiz yıllık bu dönem belli baĢlı iki büyük demiryolu hadisesini ihtiva 

eder. Bunlar da Rumeli demiryolları ile Anadolu-Bağdat demiryollarıdır. Her iki hat da 

siyasi, askeri ve iktisadi açılardan pek çok fayda umularak inĢa edilmeye baĢlamıĢtır. 

Ancak ümit edildiği gibi olmamıĢ ve Rumeli demiryolları mali açıdan, Anadolu 

demiryolları da siyasi açıdan devleti zor durumda bırakmıĢtır
76

. 

Osmanlı Hükümeti, Batı ile en çok münasebette bulunan topraklarında yani 

Rumeli‟de demiryolları inĢasının faydalı ve gerekli olacağını düĢünüyordu. Bunu 

gerçekleĢtirmek maksadıyla sermaye tedariki için Nafıa Nazırı Davut PaĢa‟yı 1869‟da 

Avrupa‟ya gönderdi. Davut PaĢa Viyana, Paris gibi çeĢitli yerlerde görüĢmeler yaptı
77

. 

Bu temaslar neticesinde Osmanlı Devleti‟nin kendi insiyatifi ile gerçekleĢtirdiği ilk 

büyük çaplı hat olan Rumeli Demiryollarının imtiyazı Baron Hirsh adlı bir Yahudi 

                                                 
74 Charles Morawitz, Türkiye Maliyesi (Terc. Maliye Tetkik Kurulu), Ankara 1979, s. 307. 
75 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 41. 
76 Ahmet Onur, a.g.e., Ġstanbul 1953, s. 12. 
77 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 905-907 
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bankere verildi. Ancak, 1869 yılında icraata geçilmesine rağmen bir türlü istenilen 

düzeyde inĢa edilemedi. Baron Hirsh Osmanlı Devleti‟nin iyi niyetlerinden de 

faydalanarak fırsatları değerlendirdi ve devlet hazinesini soyma derecesine varan maddi 

çıkarlar elde etti. Rumeli Demiryolları, Ġstanbul‟dan baĢlamak üzere Edirne-Sofya-

Belgrat istikametini takip ederek Avrupa hatları ile birleĢecekti. Aralarda çeĢitli önemli 

merkez ve limanlara iltisak hatları da yapılacaktı. Toplam 2.000 kilometrelik bir hat 

yapılması düĢünülmüĢtü. Ancak Baron Hirsh‟in suistimalleri yüzünden bu hatların 

tamamı bitirilememiĢtir. Devlet ise yüklü miktarda borç altına girmiĢtir. Sonradan 

yapılan çeĢitli mukavelelerle hat 1.279 kilometre olarak tamamlanmıĢ ve 1875 yılına 

kadar peyderpey hizmete açılmıĢtır
78

. 

Gerek Rumeli Demiryollarının yapımı sırasında yaĢanan olumsuz süreç ve 

gerekse Aydın Demiryolu‟nun yapımı sırasında benzer sıkıntıların yaĢanması, Osmanlı 

devlet adamlarının yabancı giriĢimcilere olan güvenini sarsmıĢtı. Ancak demiryolu ülke 

için gerekliydi ve bundan vazgeçilemezdi. Devlet bu defa demiryollarını kendi 

imkânlarıyla yapmayı deneyecekti. Bu amaçla 1871‟de Ġstanbul‟u Bağdat‟a bağlayacak 

olan bir demiryolu inĢasına dair bir irade ilan edildi. Bu maksatla Avrupa‟dan 

mühendisler getirildi ve bu mühendislerle 4 Ağustos 1871‟de inĢasına baĢlanan ve 91 

kilometre uzunluğunda olan HaydarpaĢa-Ġzmit hattı ancak 1874 senesi sonunda 

tamamlanabildi
79

. 

 Ardından Mudanya-Bursa hattının inĢasına teĢebbüs edildi. Sultan Abdülaziz‟in 

iradesi ile 26 Nisan 1873‟te bu hattın inĢasına baĢlanmıĢtır. Osmanlı ekonomisinin kötü 

durumda olduğu bir dönemde baĢlayan inĢaatın arazi ve toprak düzleme çalıĢmaları 

1873‟te tamamlanarak 1874‟te rayların döĢenmesine baĢlandı
80

. Ancak ekonomik 

sıkıntıların artması üzerine alacaklarını tahsil edemeyen müteahhitler ġubat 1875‟te 

inĢaatı terk etti
81

 ve çeĢitli sebeplerle 1892 yılına kadar hat iĢletmeye açılamadı
82

. 

Hükümet, Ġzmir bölgesindeki demiryolları üzerinde de denemeler yaptı ve 

Kasaba Demiryolu ġirketi ile anlaĢarak Turgutlu-AlaĢehir arasındaki 76 kilometrelik 

                                                 
78 Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 464; Daha geniĢ bilgi için yine bkz. Engin, Rumeli 

Demiryolları, Ġstanbul 1993; Mehmed Cavid, a.g.m., s. 72-123. 
79 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 905-907. 
80 Mustafa Yazıcı, Mudanya-Bursa Demiryolunun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908), Marmara Üniversitesi, Türkiyat 

AraĢtırmaları Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2010, s. 94. 
81 Selen Durak, Bir Modernleşme Projesi Olarak Anadolu‟da Demiryolları ve Bursa-Mudanya Demiryolu Hattı, 

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2003, s. 73. 
82 Akyıldız, a.g.t., s. 6. 
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kısmı inĢa etmeye çalıĢtı. Hükümetin yapmaya çalıĢtığı hatlar hem iyi yapılmıyor hem 

de çok pahalıya maloluyordu. Biraz da programsız olarak yapılan bu hatlardan beklenen 

netice ve verimin alınamaması üzerine Hükümet, Ġsviçre ve Avusturya gibi arazisi sarp 

ve arızalı olan yerlerde demiryolu inĢa etmiĢ olan Wilhelm Pressel‟i getirtti. 

Demiryolları Ģebekesi kurma iĢi böylece Pressel‟e havale edildi
83

. 

Netice olarak bu dönemde, demiryollarında devlet teĢebbüsü uygulama 

giriĢimleri, gerek maddi imkânsızlıklar ve gerekse teknik eleman yetersizliği gibi 

sebeplerle baĢarısız oldu.  

Duraklama devri olarak belirtilen 1878-1888 seneleri arasında, çeĢitli projeler 

geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen demiryolu inĢası bakımından verimsiz bir dönem 

olmuĢtur. Bu dönemde Sultan Abdülaziz‟in vefatı, Sultan Murad‟ın hastalanması ve II. 

Abdülhamid‟in tahta geçmesi gibi mühim siyasi hadiselerin ve savaĢların birbirini takip 

etmesi nedeniyle, devlet adamlarını demiryolu faaliyetinden ziyade emniyet ve idare 

mevzuları meĢgul ediyordu. Bir müddet sonra mali durumda biraz rahatlama olunca 

Nafıa Nazırı Hasan Fehmi PaĢa, 6 Haziran 1880 tarihinde bir rapor hazırlayarak 

hükümete takdim etti
84

. Bu raporda, Anadolu‟da yapılması tasarlanan demiryolları 

önemli yer tutuyordu. Önceki tecrübelere dayanarak da yabancı sermayeye baĢvurmanın 

gerekli olduğu belirtiliyordu
85

. 

Yabancı şirketlerin yeniden imtiyaz devri (1889-1898): 1875 yılında meydana 

gelen mali buhran ve arkasından çıkan 93 Harbi, Osmanlı demiryolu yatırımlarının bir 

süre göz ardı edilmesine neden olmuĢtu. Borçlarını ödeyemeyeceğini ilan eden Osmanlı 

Devleti‟nden, alacaklarını tahsil için 1881 yılında yabancı devletlerin temsilcilerinden 

oluĢan Duyun-ı Umumiye Ġdaresi kurulmuĢtu. Osmanlı borçlarının yarısından çoğu 

silinmiĢ fakat kalan borçların ödenmesi için devlet gelirlerinden bir kısmının tahsili bu 

idareye bırakılmıĢtı. Duyun-ı Umumiye Ġdaresi‟nin faaliyete geçmesinden sonra yabancı 

sermayedarlar Osmanlı‟daki demiryollarıyla tekrar alakadar olmaya baĢladı. Bu 

dönemde padiĢah olan II. Abdülhamid de kendinden önceki padiĢahlar gibi demiryoluna 

büyük önem vermekteydi. GeçmiĢte yabancı Ģirketlerin yaĢattığı sıkıntılar henüz 

unutulmamıĢtı. Ancak devletin yine kendi imkânlarıyla demiryolu inĢa etmeye gücü 

yoktu. Bu yüzden tekrar yabancılara imtiyaz verilmesi mecburiyeti ortaya çıktı. Bu defa 

                                                 
83 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 905-907. 
84 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 906-907; Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s.24. 
85 Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s.24. 
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önceki uygulamalardan da ders çıkarılarak daha dikkatli hareket edilmeye çalıĢıldı. Yeni 

imtiyazlarda, genellikle kilometre garantisi sistemi uygulanmaya baĢlandı. Yani devlet, 

demiryolunu inĢa edecek Ģirkete kilometre baĢına belli bir miktarı garanti ediyordu.  

Bu tür uygulamalarla, II. Abdülhamid‟in saltanatının bu döneminde demiryolu 

yapımı tekrar hız kazandı. Verilen imtiyazlarda, Ege ve Suriye bölgesindeki bazı hatlar 

dıĢında Almanların ağırlığı dikkati çekmekteydi. Ġngiltere, Fransa, Rusya, Ġtalya ve 

Avusturya gibi devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ya da daha önce 

yaptıkları bilindiğinden, Almanya onlara göre daha güvenli görülüyordu. Ayrıca tek bir 

ülke ve sermayesine bağımlı kalmamak için farklı devletlere mensup sermayedarlara 

imtiyaz vermek daha avantajlı olacaktı. Bu dönemde ve II. MeĢrutiyetin ilk yıllarında 

inĢa edilen demiryolları ise Ģunlardı: 

219 kilometre olarak 1890-1894 yılları arasında yapılan Selanik-Manastır hattı
86

, 

46 kilometre uzunluğundaki 1911-1913 arasında yapılan Babaeski-Kırklareli demiryolu 

ve Anadolu Demiryollarının 1888-1890 arasında yapılan 486 kilometrelik Ġzmit-Ankara 

ve 1893-1896 arasında yapılan 445 kilometrelik EskiĢehir-Konya
87

 kısımları ve Bağdat 

Demiryolu Alman sermayesi ile inĢa edilmiĢtir. 

1892-1896 yılları arasında yapılan 508 kilometre uzunluğundaki Dersaadet-

Selanik Ġltisak Hattı
88

, 1889-1911 arasında yapılan Suriye hatları (1889-1892 arasında 

Yafa-Kudüs, 1892-1894 arasında Beyrut-ġam-Müzeyrib, 1900-1906 arası Riyad-Halep 

ve 1909-1911 arası TrablusĢam-Humus hatları) ile 1891-1892 arasında yapılan 41 

kilometre uzunluğundaki Mudanya-Bursa demiryolu hatları ise Fransız sermayesi ile 

inĢa edilmiĢtir. Yine daha önce Ġngiliz Ģirketi elinde olan Kasaba Demiryolu Fransızlara 

devredilmiĢ ve AlaĢehir-Afyon arası da Fransızlar tarafından inĢa edilmiĢtir
89

.  

Kasaba Demiryolu‟nun 92 kilometrelik Manisa-Soma Ģubesi, Aydın Demiryolu 

hattının Aydın-Dinar-Eğridir kısmı ve Tire-ÖdemiĢ ve Çivril Ģubeleri ile 1884-1886 

                                                 
86 Selanik-Manastır Demiryolu ile ilgili geniĢ bilgi için bkz. Salim Aydın, Selanik-Manastır Demir Yolu, Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1999; Mehmed Cavid, 

“Müessesât-ı Nafıamız: Selanik-Manastır Demiryolu”, Ulûm-ı İktisâdiye ve İctimâiye Mecmuası, nr. 1-6 (1324-

1325), s. 341-363. 
87 Hattın Konya‟ya ulaĢması 29 Temmuz 1896 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. Ayla Efe, “Almanya'ya Verilen Ġkinci 

Demiryolu Ġmtiyazı: Hububat Hattı”  OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi), Sayı 18,  s.108. 
88 Dersaadet-Selanik Ġltisak Hattı ile ilgili geniĢ bilgi için bkz. Arzu Nurdoğan, Dersaadet-Selanik İltisak Demiryolu, 

Marmara Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1999; Ali Kemal 

Gürbüz, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Demiryollarının Rolü”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, cilt 2, sayı 3, Balıkesir 1999, s. 177. 
89 Bu kısım tez konusu ile ilgili olduğundan burada ayrıntıya girilmemiĢtir. 
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arasında yapılan 67 kilometrelik Mersin-Adana Demiryolu
90

, Ġngiliz sermayesi ile inĢa 

edilmiĢtir. 

Osmanlı demiryolları içerisinde Hicaz Demiryolu‟nun ayrı bir yeri vardır. II. 

Abdülhamid‟in “eski rüyam” dediği bu hat diğerlerinden farklı olarak, tamamen yerli 

kaynaklar ve yerli iĢgücü ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Hicaz Demiryolu ile ilgili 1864-1900 arası pek çok proje geliĢtirilmiĢ ancak bu 

projeler hayata geçirilememiĢti
91

. Bunlar içerisinde en kapsamlı olanı Cidde Evkaf 

müdürü Ahmet Ġzzet Efendi‟nin 1891 yılında hazırladığı proje idi. ġam ile Medine 

arasında yapılması düĢünülen demiryolu sayesinde Hicaz‟a yönelecek saldırılar ve 

bölgede çıkabilecek isyanlar önlenmiĢ olacak, aynı zamanda hac yolculukları da 

kolaylaĢacaktı. Proje, II. Abdülhamid‟in büyük ilgisini çekti ve Erkan-ı Harbiye Feriki 

Mehmed ġakir PaĢa, DerviĢ PaĢa ve Gazi Ahmet Muhtar PaĢa‟lardan konuyla ilgili 

rapor hazırlanması istendi. Bu çalıĢmalar neticesinde II. Abdülhamid kesin kararını 

verdi ve yayımladığı 2 Mayıs 1900 tarihli irade ile Hicaz Demiryolunun inĢa süreci 

baĢlamıĢ oldu
92

. 

Ġradenin çıkmasından sonra hemen hazırlıklara baĢlandı. Bütün idari, mali teknik 

konularda çalıĢmalar yapıldı ve bunun için komisyonlar kuruldu
93

. Demiryolunun 

yapılıĢında yabancı sermaye ve teknik güç kullanılmaması düĢünülmüĢtü. Ancak 

devletin mali durumu da buna pek elveriĢli değildi. Bu amaçla hattın inĢa masraflarının 

                                                 
90 Mersin-Adana Demiryolu hakkında genmiĢ bilgi için bkz. Adem Erol, Mersin-Tarsus-Adana Demiryolu, Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2003. 
91 Hicaz Demiryolu ile ilgili ilk ciddi proje teklifi Abdülhamid‟in Ģehzadeliği yıllarında, 1864 yılında Alman asıllı 

Amerikalı mühendis Zimpel tarafından yapılmıĢtı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde denizyolunun daha uygun 

ve emniyetli olması gibi sebeplerle proje kabul görmedi. Benzer bir öneri de 1874 yılında ordudaki bazı subaylar 

tarafından yapıldı. 1880‟de dönemin Nafıa Nazırı Hasan Fehmi PaĢa bir rapor hazırlamıĢtı. Bu raporda, 

Anadolu‟dan baĢlayıp Bağdat‟a kadar yapılacak bir demiryolu hattının önemi vurgulanmıĢtı. Demiryolu Bağdat‟tan 

sonra Hicaz‟a bağlanacaktı. 1884 yılında Hicaz Valisi Osman Nuri PaĢa, ġam, Hicaz ve Yemen arasında yapılacak 

demiryolunun bölge savunması açısından önemli olacağını ifade etmiĢti. Ayrıca bu demiryolu sayesinde hacılar için 

de büyük kolaylıklar olacaktı. Bir baĢka proje de Cidde Evkaf müdürü Ahmet Ġzzet Efendi‟tarafından sunulmuĢtu. 

1891 yılında sunulan bu proje o ana kadar yapılan en kapsamlı teklif idi. Bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, s. 

31-39; Ufuk Gülsoy, Kutsal Proje Ortadoğu‟da Osmanlı Demiryolları, Ġstanbul 2010, s. 61. 
92 Ufuk Gülsoy, “GerçekleĢen Bir Rüya: Hicaz Demiryolu”, Osmanlı III, Ankara 1999, s. 678; Ġradenin çıkıĢ tarihi ile 

ilgili bazı kaynaklarda farklı bilgiler verilmektedir. Orhan Koloğlu 30 Nisan olarak [Orhan Koloğlu, “Hicaz 

Demiryolu (1900-1908) Amacı, Finansmanı, Sonucu”, Çağını Yakalayan Osmanlı, Ed. E. Ġhsanoğlu, M. Kaçar, 

Ġstanbul 1995, s. 295; Orhan Koloğlu, “Muktesid Musa‟ya Göre Hicaz Demiryolu‟nun Amacı” Dünü ve Bugünüyle 

Toplum ve Ekonomi, Sayı 10, Temmuz 1997, s. 135.] belirtirken, Mustafa IĢıksaçan, Murat Özyüksel ve Ali 

Akyıldız 1 Mayıs olarak ifade etmiĢtir. Bkz. Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, Ġstanbul 2000, s. 41; Murat 

Özyüksel, “Bir Nüfuz Mücadelesi Aracı Olarak Suriye Demiryolları(1888-1914)”, Dünü ve Bugünüyle Toplum ve 

Ekonomi, Sayı 10, Temmuz 1997, s. 1; Akyıldız, a.g.t., s. 31; Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s. 36.  
93 Öncelikle inĢaatın organizasyonu için padiĢahın baĢkanlığı altında Sadrazam Mehmed Ferid PaĢa, Ticaret ve Nafıa 

Nazırı Zihni PaĢa, Mabeyn ikinci kâtibi Ahmed Ġzzet PaĢa, Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü PaĢa ve Bahriye Ġmalat 

Komisyonu baĢkanı Hüsnü PaĢa‟dan oluĢan bir Komisyon-ı Âli teĢkil edildi. Bu komisyonun altında çalıĢacak olan 

ġam Komisyonu‟nu Hicaz Demiryolu ĠnĢaat ve Muamelat Nazırı Kazım PaĢa, Beyrut Komisyonu‟nu Beyrut Valisi 

idare edecekti. Bkz. Ufuk Gülsoy, “GerçekleĢen Bir Rüya: Hicaz Demiryolu”, s. 679. 
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karĢılanabilmesi için bir yardım ve bağıĢ kampanyası düzenlenmesi kararlaĢtırıldı. Bu 

kampanyaya dünyanın dört bir yanından bütün Müslümanların katılması sağlanacaktı. 

II. Abdülhamid baĢlangıçta 50.000 lira bağıĢ yaparak bu kampanyayı baĢlattı. Memurlar 

da birer maaĢlarını bağıĢladı. Ülke içindeki meslek örgütleri, ticaret odaları
94

 gibi pek 

çok kurum ve kuruluĢ bu kampanyaya katıldı. Halk hem maddi hem de bedenen ücretsiz 

çalıĢarak bu projeye destek verdi. Ġran, Hindistan, Fas, Rusya, Endonezya, Singapur, 

Güney Afrika ve Mısır Müslümanlarından önemli miktarda yardımlar geldi. 

Müslümanların dayanıĢması olumlu sonuç verdi ve oldukça yüklü miktarda para 

toplandı. ĠnĢaatın ilerlemesi ile bu toplanan paraların yeterli olmadığı anlaĢıldı ve ek 

vergi konulması dâhil bazı ilave tedbirlere baĢvuruldu
95

.  

Hicaz Demiryolu‟nun teknik iĢlerinin idaresi 1901‟de Alman mühendis 

Meissner‟e verildi. BaĢlangıçta, Meissner‟le beraber on yedi Türk, on iki Alman, beĢ 

Ġtalyan, beĢ Fransız, bir Rum ve bir Belçikalı mühendis görev yaptı. ĠnĢaat ilerledikçe 

yabancı mühendis sayısı azalırken Müslüman mühendislerin sayısı çoğaldı. Elde edilen 

tecrübeler sayesinde Hicaz Demiryolu inĢaatı Müslüman mühendisler tarafından 

gerçekleĢtirildi
96

.  

ĠnĢaa sürecinde yaĢanan pek çok olumsuzluğa rağmen demiryolu hattı 

Medine‟ye ulaĢtı ve Hayfa hattıyla birlikte 1.464 kilometrelik bölümü 1 Eylül 1908‟de 

yapılan bir törenle iĢletmeye açıldı
97

. Ancak Osmanlı Devleti‟ne uzun süre hizmet 

edemedi. 1916 yılında ġerif Hüseyin‟in Ġngilizlerle gizlice anlaĢıp isyan etmesi Hicaz 

hattının sonunu hazırladı. Bu süreç içerisinde hattın bazı kısımlarının denetimi 

Osmanlı‟nın elinden çıktı. 10 Ocak 1919‟da Medine‟nin teslim olması ile Hicaz 

Demiryolu
98

 üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti fiilen sona erdi
99

. Tamamen yerli kaynaklar 

                                                 
94 Ufuk Gülsoy, Bayram Nazır, Türkiye‟de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923, ĠTO yay.  

Ġstanbul 2009, 131-132. 
95 Bu tedbirlerden bazıları Ģunlardı: Bazı üst düzey memurların maaĢlarından zorunlu kesintiler yapıldı. Resmi evrak 

ve kâğıtlar çıkarılarak satıĢa sunuldu. Ġlmühaber adı altında iane pulları çıkarıldı. Eski pullar satıldı. ÇeĢitli vergiler 

kondu. Kartpostallar çıkarılarak satıldı. Bazı madenlerin iĢletme imtiyazları Hicaz Demiryolu Ġdaresine verildi. 

Kurban derilerinden elde edilen paralar buraya aktarıldı. Hattın tamamlanan kısımlarından elde edilen gelirler de 

Hicaz Demiryolu inĢaatına aktarıldı. GeniĢ bilgi için bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu., s. 91-102. 
96 Ufuk Gülsoy, “GerçekleĢen Bir Rüya: Hicaz Demiryolu”, s. 680-81. 
97 Murat Özyüksel, “Hicaz Demiryolu”, Türkler XIV, Ankara 2002, s. 475. 
98 Ġlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Alman Nüfuzu, Ġstanbul 2008, s. 134. 
99 Ufuk Gülsoy, “GerçekleĢen Bir Rüya: Hicaz Demiryolu”, s. 682. 
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ve yerli iĢgücü ile yapılan Hicaz Demiryolunun inĢası hızlı bir Ģekilde, yüksek kalitede 

ve daha az maliyetle gerçekleĢtirilmiĢtir
100

.  

1918‟de uzunluğu 1.900 kilometreyi bulan Hicaz demiryolu güzergâhı üzerinde, 

çok sayıda resmi ve özel binalar, iskele, liman, otel, iĢletme ve idare binaları inĢa 

edilerek hizmete sokulmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nin demiryolu konusunda en önemli 

baĢarılarından kabul edilen Hicaz demiryolu bugün Türkiye sınırları dâhilinde 

değildir
101

. 

 

 

 

                                                 
100 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu‟nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara 1994, s. 100; Engin, 

“Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 467; Avrupalılar bu demiryolunun maliyetini 10-15 milyon lira 

olarak hesaplamıĢlardı. Ancak hem bekleneden daha kısa sürede hem de % 70 oranında daha ucuza malolması 

yabancıların ĢaĢırmasına neden olmuĢtu. Bkz. Naim Ürkmez, II. Abdülhamid‟in Modernleşme Anlayışı, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2006, s. 109. 
101 Ġlker Öztürk, Osmanlı İmparatorluğu‟ndan Günümüze Demiryollarının Gelişimi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2009, s. 80-81. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ANADOLU’DA AÇILAN ĠLK HAT OLAN ĠZMĠR-KASABA 

DEMĠRYOLU’NUN YAPILIġI 

 

1.1. Batı Anadolu’da Demiryoluna Duyulan Ġhtiyaç 

Osmanlı Devleti‟nin Anadolu topraklarında yapılan ilk iki demiryolunun 

baĢlangıç noktası Ġzmir idi. Ġlk demiryollarının Ġzmir merkezli yapılması tesadüfî 

değildi. “Neden Ġzmir?” sorusuna cevap verebilmek için de demiryollarının yapımına 

baĢlandığı tarihlere kadar, Ġzmir ve çevresinde yaĢanan sosyo-ekonomik geliĢmelere 

bakılması gerekir. 

Ġzmir, bereketli bir bölgenin dıĢa açılan kapısı olarak, eski çağlarda da iktisadî 

bakımdan varlık göstermiĢ bir Ģehirdi. Fakat Ortaçağ'da deniz tarafının hıristiyanlar, 

kara tarafının ise Müslümanların elinde oluĢu dolayısıyla Ģehir iktisadî bakımdan sönük 

kalmıĢ, ancak tamamen Türkler'in hakimiyetine geçtikten sonra XVII. yüzyıldan 

itibaren büyük geliĢme göstermiĢti
102

. 

Sakız Adası‟nın 1566 yılında, Kıbrıs‟ın ise 1571‟de Osmanlılar tarafından 

fethedilmesinden sonra, Akdeniz‟de barıĢ sağlandı ve Akdeniz daha güvenli bir konuma 

geldi
103

. Kanuni Sultan Süleyman döneminde verilen ticari imtiyazlarla, Batı 

Anadolu‟da Fatih zamanından beri ticari anlamda ağırlığını koruyan Venediklilerin 

yanına Fransızlar da katıldı
104

. 1580 yılında, Osmanlı padiĢahı III. Murad ve Ġngiltere 

Kraliçesi Elizabeth arasında bir anlaĢma yapıldı
105

. Bu anlaĢmaya göre Osmanlı Devleti 

ve Ġngiltere arasındaki deniz ticaretinin kontrolü Ġngiliz Levant ġirketi‟ne geçti
106

. Bu 

                                                 
102 Mübahat S. Kütükoğlu, “Ġzmir”, DİA, XXIII, s. 521. 
103 Hitay Baran, İzmir Ticaret Tarihi, Ġzmir 2003, s. 2. 
104 Atilla, a.g.e., s. 30. 
105 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri II (1838-1850), Ġstanbul 1976, s. 2. 
106 1580 yılında yapılan anlaĢmayla Ġngilizler, elde ettikleri bu önemli avantajı kesintisiz olarak devam ettirebilmiĢ 

değildi. Mesela XVII. Yüzyılın son çeyreğinde Levant Ġngiliz ticareti hayli zaafa uğramıĢtı. XVIII. Yüzyıldaki 

Avrupa devletleri arasında çıkan gerginlik Akdeniz‟de de kendini hissettirmiĢ, Ġngiliz ve Fransız ticareti hatta 

Osmanlı Devleti de bundan etkilenmiĢti. Ġngilizler 1789 ihtilalinden sonra Levant ticaretinde yeniden üstün duruma 

geçeceklerdi. Kütükoğlu, aynı eser, s. 3. 
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Ģirketin Osmanlı sınırları içinde ticari merkez olarak faaliyet gösterebileceği Ģehirler 

Ġstanbul, Halep ve Ġzmir‟di. O zamana kadar Ġzmir Limanı çok aktif değildi
107

. 

Ġzmir, XVI. yüzyıl sonlarına kadar daha ziyade Ġstanbul'a ve iç piyasaya mal 

temin eden bir liman olarak görülmekteydi. ġehir o dönemlerde civarındaki tarla, bağ ve 

bahçelerde yetiĢtirilen ürünler bakımından kendi kendine yetecek durumdaydı. Ġstanbul 

ve sarayın üzüm, incir, nar, badem, armut, zerdali gibi gıda maddeleriyle sabun ve bal 

mumu gibi ihtiyaç maddeleri; ayrıca tersane ve diğer kurumların ihtiyacı olan urgan, 

kendir, yelken bezi, zeytinyağı vb. maddeler, daha XVI. yüzyılda Ġzmir civarından 

sağlanarak Ġzmir'den denizyoluyla sevk ediliyordu
108

. 

XVII. yüzyıldan itibaren yabancı devlet konsolosluklarının açılmaya 

baĢlamasıyla Ġzmir‟in ticari hayatı değiĢmeye ve Ġzmir Limanı önem kazanmaya 

baĢladı. Etrafında önemli havzalar, verimli topraklar ve güvenli ticaret yolları vardı
109

. 

Konsoloslukların Sakız Adası‟ndan Ġzmir‟e taĢınması da ticari hayatı hareketlendiren 

bir baĢka nedendi
110

. Özellikle XVII. yüzyılın baĢından itibaren Ġngilizlerin, 

Hollandalıların ve Fransızların elde ettiği kapitülasyonlar, Ġzmir‟de bu milletlerden 

tüccarların etkinliğini artırdı ve Ġzmir‟in dıĢ ticaretinin geliĢmesinde önemli rol 

oynadı
111

.  

Batı Anadolu‟da ticaretin geliĢtiği bu dönemde Ġzmir‟de “müstemin” denilen bir 

sınıf belirdi. Müstemin, köken olarak Avrupalı olup da Ġmparatorluğun her tarafında 

ticaret ve yolculuk yapabilen yabancılara deniyordu. Onlara vergi ayrıcalıkları da 

tanındığı için yerli tüccardan daha az vergi ödüyorlardı. Bu da haksız bir rekabetin 

ortaya çıkmasına neden oldu. Ġzmir‟de ülkenin diğer Ģehirlerine göre daha fazla 

gayrimüslim yaĢamaktaydı. Gayrimüslim tüccarlar ticari imtiyazlardan faydalanmak 

amacıyla Avrupalı devletlerin himayesi altına girmiĢlerdi. Önceleri tercüman olarak 

istihdam edilen Osmanlı tebaasına mensup gayrimüslim tüccarlar, hem Türkçe hem de 

yabancı dil bildiklerinden, bir nevi aracılık yaparak, iĢlerin ve ticaretin kolaylaĢmasında 

önemli rol oynadılar. Ne varki bunlar sadece aracılıkla meĢgul olmuyorlardı. Aynı 

zamanda tefecilik ve ticaret de yapıyorlardı
112

. Bazı aracılar çok sayıda toprak satın 

                                                 
107 Hitay Baran, a.g.e., s. 2. 
108 Kütükoğlu, “Ġzmir”, s. 521 
109 Hitay Baran, a.g.e., s. 2. 
110 Ümit Çiçek, “Ġzmir Limanının Tarihsel GeliĢimi”, İzmir Ticaret Odası Bülteni, Haziran 2006, s.27. 
111 Ümit Çiçek, a.g.m, s. 29. 
112 Atilla, a.g.e., s. 32. 
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alarak bu toprakları köylülere kiraladılar ve ihraç ürünleri yetiĢtirilmesi için anlaĢmalar 

yaptılar. Bölgede bulunan Rumlar ve diğer gayrimüslimler daha az vergi ödedikleri ve 

yabancılar tarafından himaye edildiklerinden çiftçilikte ön sırayı ele geçirdiler
113

. 

XVIII. yüzyılda Doğu Akdeniz ticaretinin yarıdan fazlası Fransız tüccarların 

denetimindeydi. Ancak, Fransız devrimi ve özellikle Napolyon savaĢlarından sonra 

Fransa‟nın Doğu Akdeniz ticareti üzerindeki denetimi kaybolmuĢtu. 1820‟lere 

gelindiğinde diğer bölgelerde olduğu gibi burada da Ġngiltere rakipsiz kalmıĢtı
114

. 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile en fazla ticari münasebette bulunan devlet 

Ġngiltere idi. Nitekim 1887 yılına kadar Osmanlı gümrüklerine gelen malların % 60‟ı 

Ġngiliz malı idi. Bu oran daha sonraları düĢmüĢtü
115

.  

Ancak, aynı yıllarda sanayi devrimini henüz yaĢamakta olan diğer Avrupa 

ülkeleri korumacı önlemlerle Ġngiliz mallarının kendi ülkelerine girmesini 

engelliyorlardı. Bu durumda Ġngiliz ticari ve sanayi sermayesi Avrupa dıĢındaki ülkelere 

yöneldi. Bu yüzden 1820-1840 arası dönemde Ġngiltere pek çok ülkede, bazen yerel 

iktidarlarla anlaĢarak bazen de zor kullanarak pek çok serbest ticaret antlaĢması 

imzaladı. Yine bu dönemde Ġngiltere‟nin Osmanlı ile ticareti de hızla geliĢmekteydi. 

Fakat Ġngiliz tüccarlar Osmanlı yönetiminin müdahaleleri ve koyduğu engellerden 

Ģikâyet ediyor, ticareti uzun dönemli yasal bir çerçeveye bağlamak istiyorlardı. 

Ġngilizler için beklenen fırsat Mehmet Ali PaĢa isyanıyla ortaya çıktı ve 1838 

Baltalimanı Ticaret AntlaĢması imzalandı
116

. Bu antlaĢmayla Ġngiltere‟ye verilen 

iktisadi ödünler sayesinde Mehmed Ali PaĢa meselesi halledilmiĢ, Osmanlı Devleti‟nin 

toprak bütünlüğü korunmuĢtu
117

. Benzer tür ticaret anlaĢmaları önce Fransa, ardından 

diğer devletlerle de imzalandı
118

. Osmanlı Devleti‟nin önce Ġngiltere, sonra da Fransa ve 

diğer Avrupa ülkeleriyle ticaret anlaĢmaları yapmasıyla coğrafyası, sadece Ġngiltere‟ye 

değil bütün Avrupa‟daki sanayi ürünlerine açık hale geldi
119

. Özellikle Ġngiltere‟nin 

Ġzmir‟deki ticari üstünlüğü Baltalimanı AntlaĢmasından sonra daha da pekiĢti
120

. 1838 

                                                 
113 ReĢad Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, Ġstanbul 1993, s. 80. 
114 ġ.Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Ankara 1984, s. 25. 
115 Orhan Conker, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Büyük Devletlerin Takibettikleri ġimendüfer Siyaseti”, Demiryollar 

Dergisi, Sayı 130, 1 Aralık 1935, s. 522. 
116 Kütükoğlu, aynı eser, s. 5. 
117 ġ.Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), Ġstanbul 2005, s.19-20. 
118 Serap Yılmaz, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Dünya Ekonomisi Ġle BütünleĢme Süreci Hakkında Bir AraĢtırma”, 

Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, Sayı 10, Temmuz 1997, s. 119. 
119 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Ġstanbul 2002, s. 66. 
120 Zeki Arıkan, “18 ve 19. Yüzyıllarda Ġzmir”, 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Sempozyumu, Kasım 2001, s. 53. 
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Baltalimanı AntlaĢması, Avrupalı tüccarların Osmanlı Devleti‟nin bütün Ģehirlerinde 

serbestçe ticaret yapmalarına imkân verdi. Artık, XVII. yüzyıldan farklı olarak o 

dönemde Avrupalıların sermayesi, yasal dayanaklardan aldığı güçle Osmanlı 

topraklarında daha rahat hareket ediyor, kalıcı yapılar kuruyorlardı. Çünkü burada 

onlara imkân sağlayan pazarlar vardı
121

.  

Anadolu‟nun en büyük Ģehri olan Ġzmir, XIX. yüzyıl baĢlarında 140 bin kadar 

nüfusa sahipti. Salgın hastalıkların büyük tahribatıyla azalan nüfus, 1812‟deki vebanın 

tesiriyle 1817 yılına gelindiğinde 120 binlere kadar düĢmüĢtü. Bunun 60 bin kadarı 

Türk, 40 bini Rum ve geri kalanı Yahudi, Ermeni ve Avrupalılardan ibaretti
122

. Ġzmir, 

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren bulunduğu bölgenin idari merkezi konumuna geldi. 

1850‟de Aydın Eyalet merkezi Ġzmir‟e taĢındı
123

.  

Batı Anadolu eski çağlardan beri Anadolu‟nun iç kısımlarını Ege kıyılarına 

bağlayan ana ulaĢım yollarının yer aldığı bir bölge idi. Bölgede Büyük Menderes ve 

Gediz gibi önemli vadiler vardı. Yollar bu vadileri izleyerek doğu-batı doğrultusunda 

uzanmaktaydı. Bu yollar üzerinde devam edegelen uzun mesafe ticaretinin yanı sıra 

bölgenin kendi iç ihtiyacına cevap verecek kısa mesafe ticareti de, hem bu yollar hem 

de bu yolları birbirine bağlayan örümcek ağı Ģeklindeki diğer tâlî yollar üzerinde 

yapılmaktaydı
124

. Ancak ticaret yolları tekerlekli taĢımacılık için elveriĢli değildi. 

Bundan dolayı uzun mesafe ticaretinde deve kervanlarından, kısa mesafe ticaretinde ise 

katır ve eĢeklerden faydalanılıyordu
125

.  

Zengin bir bölge olan Batı Anadolu, her zaman hazineye en fazla katkısı olan 

yerler arasındaydı. Ġzmir Ģehri tek baĢına hem toplam ürünün hem de hazine gelirinin % 

10‟una yakınını karĢılamaktaydı. Bölgedeki diğer vilayetlerle bu oran % 25‟lere kadar 

                                                 
121 Elena Frangakis-Syrett, “18. Yüzyıldan 19. Yüzyılın BaĢlarına Kadar Ġzmir Ekonomisine Bir BakıĢ”, XXI. Yüzyıl 

Eşiğinde İzmir Uluslararası Sempozyumu, Ġzmir 2001. s. 84. 
122 Tuncer Baykara, XIX. Yüzyılda Aydın Eyaleti, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet 

Tezi, 1965-1966, s. 11. 
123 Zeki Arıkan, “18 ve 19. Yüzyıllarda Ġzmir”, s. 57-58; Abdullah Uğur, “Aydın ġehrinin KuruluĢu ve GeliĢme 

Evreleri”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt 1, sayı 2, Ankara 2003, s. 50. 
124 Kervan yolları üzerinde bulunan ve birer transit merkezi durumunda olan yerleĢim yerleri ticari faaliyetlerden 

etkilenmiĢlerdi. Buralara kervansaraylar, hanlar, misafirhaneler inĢa edilmiĢti. Mesela, Osmanlı döneminde 

AlaĢehir‟de 9, UĢak‟ta 7, Afyon‟da 19 ve Ġzmir‟de 82 han bulunmaktaydı. Süleyman Faruk Göncüoğlu, Yolu 

İstanbul‟dan Geçen Kervan‟ın Sarayları, Ġstanbul 2010, s. 74. 
125 Vildan Okyay, “Batı Anadolu Bölgesinde UlaĢım Sistemindeki DeğiĢikliğin Merkezler Kademelenmesi 

Üzerindeki Etkileri (1844–1914)”, ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt VIII, sayı 3-4, Ankara 1981, s. 650-651; Ġzmir‟den 

iç kesimlere ya da iç kesimlerden Ġzmir‟e mal taĢıyan kervanların çoğu kıĢı geçirmek için Nisan ayına kadar 

Turgutlu‟da kalırlardı. Deve nakliye fiyatları 80 saatlik bir yolda okka baĢına 40-180 para arasında değiĢiyordu. 

Fiyat aralığının açık olmasının nedeni ise yolların zorlu olması ve bu yollarda yüzde otuza varan hayvan 

kayıplarının olmasıydı. Katırcıların çoğu Rum olup, bunlar da yakın mesafelere gidip gelmekteydi. Bkz. Karl Von 

Scherzer, İzmir 1873 (Çev. Ġlhan Pınar), Ġzmir 2001, s. 44. 
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çıkıyordu. Batı Anadolu‟da ticari faaliyetler öncelikle kıyı kesimde ve Ġzmir‟de 

yoğunlaĢmıĢtı. Yalnızca sigorta, gümrük ve komisyonculuk değil; ayırma, tartı, 

paketleme gibi iĢler de liman çevresinde yapılmaktaydı. Batı Anadolu ticareti geliĢtikçe 

de Ġzmir büyümüĢ ve daha fazla önem kazanmıĢtı
126

.  

Ġzmir, zamanla Anadolu‟nun içlerinden gelen uzun mesafeli ticaret ve kervan 

yollarının hem baĢlangıç hem de son durağı haline geldi. Ġran‟dan halı, ipek, Hindistan 

bölgesinden baharat, diğer Asya ülkelerinden safran, demir ve meyan kökü, 

Anadolu‟nun çeĢitli vilayetlerinden keçi yünü, tuğla, halı, granit, keten, safran ve tahıl 

gelen malların en önemlileri arasındaydı. Bunların yanına pamuk, iplik, üzüm, incir, 

çam sakızı, tuz, zeytin, zeytin yağı, sabun gibi mamuller de eklenerek Avrupa‟ya 

gönderiliyorlardı. Buna karĢılık Avrupa‟dan gelen mallar ise mobilya, demir, ev eĢyası 

ve ilaçlardan oluĢuyordu
127

. 

TaĢımacılığın geleneksel usullerle yapılması maliyeti artırdığı gibi baĢka 

zorluklara da sebep oluyordu. Deveciler yolun uzunluğu ve malın cinsine göre fiyat 

talep ediyor, bazen hava muhalefeti nedeniyle nakliyat aksıyor, savaĢ gibi olağanüstü 

durumlarda da devlet taĢımacılıkta kullanılan hayvanlara el koyabiliyordu. Bu gibi 

zorluklar nedeniyle ithal malların iç bölgelere taĢınması ve aynı Ģekilde iç kesimlerden 

limana gönderilmesi zorlaĢıyordu. Bu ise ticareti olumsuz etkiliyordu
128

.  

 Batı ile ticari iliĢkilere bağlı olarak Ġzmir ticaret hacminin geliĢmesi, ulaĢım 

sistemlerinde yenileĢmeyi gündeme getirdi. Üstelik tüccarlar devecilerle mücadeleden 

bıkmıĢtı
129

. Ġzmirli tüccarlar deniz yoluyla ülke dıĢına gönderilecek malları Ġzmir‟e daha 

sağlıklı taĢımak ve gemilere kolayca yükleyebilmek için teknolojik geliĢmelerden 

yararlanmanın ve daha fazla kâr etmenin yollarını aramaya baĢladılar. Ġzmir ticaretinde 

ağırlıklı bir paya sahip olan Ġngiliz tüccarlar, hem ticareti geliĢtirmek hem de Hindistan 

yolunu Ġzmir‟de baĢlatmak üzere proje geliĢtirdiler
130

. 

Ancak bu iĢ büyük sermaye gerektiriyordu. Osmanlı Devleti maliyesi de iyi 

durumda değildi. Demiryolu için gerekli sermayenin Osmanlı Devleti tarafından 

                                                 
126 Kasaba, a.g.e., s. 83-84. 
127 Hitay Baran, a.g.e., s.3. 
128 Akyıldız, a.g.t, s. 39; Bülent Çelik, “GerçekleĢmemiĢ Bir Yol Hikâyesi: 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Menderes 

Nehrinin UlaĢıma Açılma Projesi” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 38, Ankara 2005, s. 128. 
129 Zafer Toprak, “Demiryolu, Devlet ve Modernite”, Demiryol: Tren Çağı (Editör: S. Özpalabıyıklar), Ġstanbul 2003, 

s. 13. 
130 Bülent ġenocak, Levant‟ın Yıldızı İzmir, Ġzmir 2003, s. 57. 
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sağlanması imkânı yoktu. Demiryolu iĢi sıradan birkaç tüccarın üstesinden gelebileceği 

bir Ģey de değildi. Bu yüzden Ġngiliz sermayesine baĢvurmayı uygun buldular. 11 

Temmuz 1856 tarihinde bir grup Ġngiliz iĢadamı Robert Wilkin öncülüğünde Ġzmir-

Aydın arasında bir demiryolu inĢa etmek için imtiyaz talebinde bulundu. 23 Eylül 1856 

tarihinde de gerekli izin verildi
131

. Bu tarihten birkaç yıl sonra da baĢka bir Ġngiliz, 

Ġzmir-Turgutlu arasında demiryolu hattını inĢa etmek için imtiyaz elde etti. 

Osmanlı Hükümeti demiryolu inĢasından iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda 

büyük faydalar elde edeceğini ümit ediyordu
132

. Demiryolu inĢası imtiyazını elde 

edenlerin bazı hedefleri vardı. Öncelikle demiryolu teknolojileri baĢta olmak üzere bu 

bağlamda geliĢtirilen diğer teknolojik ürünleri satmayı ve yer altı ve yerüstü 

kaynaklarından istifade etmeyi düĢünüyorlardı. Bundan baĢka, Akdeniz‟i Basra‟ya 

bağlayacak Osmanlı toprakları üzerinde eski Ġpek Yolu‟nda Avrupa-Asya ticaret yolunu 

geliĢtirip, bu yolla Avrupa‟dan Asya‟ya mamul ürün sevkiyatı yaparak
133

 bu iĢten 

büyük paralar kazanmayı amaçlıyorlardı. Bu sebeple ilk demiryolları Ġmparatorluğun 

nüfusu fazla, toprakları verimli ve Avrupa ile teması kolay bölgelerinde inĢa edilmeye 

baĢlandı
134

. 

 

1.2. Ġzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu Ġçin Verilen Ġlk Teklifler 

Ġzmir-Kasaba arasında yapılması düĢünülen demiryolu hattı için ilk imtiyaz 

talepleri, iki ayrı Ģirket tarafından gerçekleĢtirildi. Bunlardan birincisi Londra‟da teĢkil 

edilen bir Ģirket namına Ġzmir‟de ikamet eden gazeteci A. Edwards tarafından veridi
135

. 

Ġkinci teklif ise Aydın Demiryolu ġirketi adına Wilkin
136

 (Robert Wilkin) tarafından 

yapıldı. A. Edwards‟ın teklifi, 10 Eylül 1856 tarihli olup Ġzmir‟den baĢlayarak Kasaba, 

AkĢehir ve UĢak‟a kadar bir demiryolu yapımı ve Kasaba‟dan Manisa‟ya bir Ģube inĢası 

ile hattın sonradan Ġstanbul‟a kadar uzatılmasını içeriyordu
137

. A. Edwards, 30 Nisan 

                                                 
131 Akyıldız, a.g.t., s.39. 
132 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VII, Ankara 1988, s.268. 
133 Fetullah Akın, Filiz Sultanoğlu, 1856‟dan 2006‟ya Demiryollarının 150 Yılı, Demiryol-ĠĢ yayınları, Ankara 2006, 

s. 38-39. 
134 Karal, Osmanlı Tarihi VII., s.268. 
135 A. Edwards, Ġzmir‟deki Tarafsız Gazetesi‟nin sahibiydi. Ġngiliz olan Edwards bu teklifi Hollanda‟lı M. Keun ile 

birlikte yapmıĢtı. Bkz. Cana Bilsel, “Modern Bir Akdeniz Metropolüne Doğru”, İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir 

Kent mi? (Derleyen: Marie-Carmen Smyrnelis), Ġstanbul 2008, s. 150. 
136 Robert Wilkin, 11 Temmuz 1856‟da, Josep Paxton, George Whytes, A. W. Rixon ve William Jackson 

isimlerindeki bir Ġngiliz grup adına Osmanlı Devleti‟nden Ġzmir-Aydın arasında bir demiryolu inĢası için imtiyaz 

talep eden kiĢidir. Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Akyıldız, a.g.t., s. 40 vd. 
137 BOA, HR. TO, 425/16; BOA, HR. TO, 425/69. 
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1857 tarihli baĢka bir dilekçe ile de Ġzmir‟den Afyonkarahisar‟a kadar bir demiryolu 

hattı ve Afyon‟dan bir tarafı Ġstanbul‟a, diğer tarafı da Halep‟e kadar olmak üzere üç 

koldan demiryolu hattı yapımı için imtiyaz talep etmiĢti
138

. Robert Wilkin‟in teklifi 

Aydın Demiryolu ġirketi adına yapılmıĢtı. 30 Nisan 1857 tarihinde yapılan bu teklifte 

Ġzmir‟den Manisa‟ya kadar bir demiryolu inĢası öngörülmüĢtü
139

. 

 

1.3. Ġmtiyazın Edward Price’a Verilmesi 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 Nisan 1859 tarihinde yapılan mukavele 

ve Ģartnameler
140

 ile Ġzmit‟den EskiĢehir‟e ve EskiĢehir‟den Sivas‟a kadar uzatılacak ve 

bir Ģubesi EskiĢehir‟den Ġzmir‟e ve diğer Ģubesi de Ġzmit‟den Üsküdar‟a uzanacak olan 

demiryolu için A. Edwards‟a ruhsat verildi
141

. Düzenlenen mukaveleye göre teminat 

bedelinin birinci taksiti olan 10.000 Liranın Hazine‟ye teslim edilmesiyle A. Edwards 

istediği izni almıĢtı
142

. Haritaların takdimi ve teminat bedelinin ikinci taksiti olan 20.000 

Liranın teslim edilmesi için kendisine 3 Ekim 1862 tarihine kadar mühlet verildiği 

halde, imtiyazını aldığı hatlarla ilgili mukavele ve Ģartname hükümlerinde bazı 

değiĢiklikler
143

 talep etmiĢ ancak bu talepler kabul edilmemiĢti
144

. Daha sonra A. 

Edwards demiryolu hakkında layiha takdim ettiği sırada kendisinde olan imtiyaz 

hakkını devretmek istedi. Bu isteği, ilgili kurullarda görüĢüldükten sonra -yolun genişlik 

ve büyüklüğü bakımından bir şirket tarafından yapılmasının mümkün olamayacağı 

sebebiyle- iki farklı Ģirkete ihalesi uygun bulundu. Buna göre A. Edwards 19 Haziran 

1863‟te Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan kısım için elde ettiği imtiyazı, Edward Price‟a, 

                                                 
138 BOA, HR. TO, 467/16. 
139 Robert Wilkin‟in dilekçesi Ģöyleydi: “Vekili bulunduğum Aydın Demiryolu Kumpanyası tarafından şehr-i hâlin 

24‟ü (Nisan 1857) tarihiyle ahz etmiş olduğum bir kıta tahrirât-ı telgrâfîyeye istinâden şerâit-i münakide-i 

malûme ile mezkûr kumpanyanın İzmir‟den Manisa‟ya kadar bir demiryolu inşa eylemesine müsaade buyrulmasını 

Saltanat-ı Seniyyeye teklif ederim. İşbu yolun inşası için cânib-i saltanât-ı seniyyeden kendi tebaasından mürekkeb 

herhangi kumpanya tavsiye buyurulur ise bunun kabulünde mezkûr kumpanya tarafından tereddüt olunmayacaktır. 

İzmir ve Aydın civarlarında tasmim olunacak demiryolların emr-i inşasında kumpanyamızın başka kumpanyalara 

tercih ve takdim olunması şerâit-i münakide iktizasından idiğine ve işbu demiryolun inşası kumpanyamıza havâle 

buyrulduğu halde Aydın yolunun dahi süratle inşa olunacağı der-kâr bulunduğuna binâen cânib-i saltanat-ı 

seniyyeden işbu teklifin kabul buyrulacağını ümid ederim”. BOA, HR. TO, 467/18,  
140 Mukavele ve Ģartname maddeleri ile ilgili geniĢ bilgi için bkz. BOA, Ġ.MMS.14/597. 
141 BOA, Ġ.MMS. 25/1103, lef-1. 
142 BOA, A. MKT. MHM, 242/2. 
143 Edwars‟ın mukavelede değiĢiklik yapılmasını istediği konular, Aydın Demiryolu ġirketi‟ne verilen tarifenin bu 

demiryoluna da verilmesi, devletçe verilen müddetin 12 ay daha uzatılması, Ģirketin verdiği kefalet akçesinin ikinci 

taksiti olan 20.000 Ġngiliz Lira ile yolun inĢası için 150.000 Ġngiliz Lirası harcama yapılmasından dolayı kefalet 

akçesinin ilk taksiti olan 10.000 Ġngiliz Lirasının iade edilmesi idi. Bkz., BOA, HR. TO, 468/22. 
144 BOA, Ġ. MMS, 25/1103, lef-4; BOA, A.MKT.NZD., 420/49. 
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diğer yollar için olan hukukunu da James Landon‟a terk etti
145

.  Daha sonra 4 Temmuz 

1863 tarihinde çıkarılan bir ferman ile Ġzmir-Kasaba arasında yapılacak bir demiryolu 

inĢası için Edward Price‟a ruhsat verildi. Price‟a verilen imtiyaz fermanı Ģöyleydi: 

İzmir‟den Eskişehir‟e ve oradan Sivas‟a kadar mümted olmak ve Eskişehir‟den 

İzmit‟e dahi bir şubesi olarak Üsküdar‟a kadar temdit olunmak üzere bir demiryol 

inşası imtiyâzına Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kararı üzerine tanzim olunan 

mukâvele ve şartnâmeleriyle sâdır olan emr-i şerif mucibince nâil olan James Landon 

dâhil-i daire-i imtiyazı bulunan tarîk-i mezburdan İzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan 

şubesini Edwad Price‟a terk ve fürûht ederek kıtaât-ı sâire kendi uhdesinde kalmış 

olduğundan bahisle icrâ-yı iktizâsı hususu mûmâileyh James Landon tarafından istid„â 

olunmuş ve keyfiyet Meclis-i Vâlâ-yı mezkûra lede‟l-havâle tarîk-i mezkûrun vus„at ve 

cesâmeti cihetiyle bir kumpanya marifetiyle itmâmı kâbil olamayacağından bunun iki 

kumpanyaya ihâlesi bir an evvel husûl-i inşâsına sebep olacağından ol babda tecdîden 

tanzim olunmuş olan şartnâme ve mukâvelenâmeler taraf-ı hümâyun-ı şâhâneme arz 

edilmiş ve mucibince icrâsı hususuna irâde-i seniyye-i mülükâneme müteallik olarak 

zikr olunan şartnâme ve mukâvelenâme mucibince işbu tariki yapacak kumpanya dâhil 

olarak Devlet-i Aliyye‟nin nizâmât-ı mer„iyyesine tâbi olmak ve nezâreti tahtında 

bulunmak ve mezkûr yolun inşasına bed ü mübâşeret olduğu günden itibar kılınmak 

üzre doksan dokuz sene müddet-i imtiyâziyye îtâ kılınmış ve atîk emr-i şerif-i mezkûr ile 

şartnâme ve mukâvelenâmeler ahz ve battalda hıfz ettirilmiş ve Sivas tarîki için 

mumâileyh James Landon‟a diğer imtiyaz-ı şerifi tastîr ve îtâ kılınmış ve zikrolunan 

şartnâme ve mukâvelenâme ikişer nüsha olarak tahrir ve Devlet-i Aliyyemizin hâriciye 

ve mâliye ve nâfia nezâret-i celîleleri ile mûmâileyh Edward Price tarafından imza ve 

temhir olunarak teâti olunmuş olmağla zikr olunan şartnâme ve mukâvelenâmeye 

tatbiken mezkûr Sivas yolundan mâada İzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolun 

inşasına ruhsatı hâvî Divân-ı Hümâyûndan işbu fermân-ı âlişân sâdır ve hükmî sâlifü‟z-

zikr şartnâme ve mukavelenâme şerâitinin temâmi-i icrâsına müteallik olmak üzere 

mûmâileyh Edward Price bendelerine i„tâ olundu. Fi yevmi‟s-sâmin aşere min şehr-i 

Muharrem‟ül-harâm sene semânîn ve mieteyn ve elf
146

. 

                                                 
145 BOA, Ġ. MVL,  486/22022, lef-13; Daha sonra Üsküdar‟dan Sivas‟a kadar James Landon‟un inĢa edeceği 

demiryolu için, 19 Cemaziyelahir 1281 (19 Kasım 1864) tarihinde, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye‟de mukavelename ve 

Ģartname hazırlanmıĢtı. Mukavele dokuz maddeden, Ģartname de 74 maddeden ibaretti. Mukavele ve Ģartnamenin 

iradesi de 5 Receb 1281 (4 Aralık 1864) tarihinde çıkmıĢtı. Bkz. BOA, Ġ. MVL, 523/23501. 
146 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-39. (Belgeden haberdar eden Yrd.Doç.Dr. Bülent Bakar‟a ve fermanın 

transkripsiyonunda yardımcı olan Dr. Yüksel Çelik‟e teĢekkür ederim). 
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Fermandan da anlaĢıldığı üzere Edward Price 99 yıl süreyle bir demiryolu hattı 

inĢası imtiyazını elde ediyordu. 

 

1.3.1. Ġzmir-Kasaba Demiryolu Ġçin Ġmzalanan Mukavelename ve ġartname 

Edward Price imtiyaz fermanını aldıktan sonra üzerinde mutabakata varılmıĢ 

olan mukavelename ve Ģartname hükümleri Ģöyle idi: 

Birinci Madde: Osmanlı Devleti Edward Price‟ın vekil olduğu Ģirkete, 

masrafları, her türlü hasar ve zararı bahsedilen Ģirkete ait olmak üzere Edward Price 

tarafından kabul edilen Ģartlar ile Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar bir demiryolu inĢa ve 

iĢletme hakkını vermiĢtir.  

Ġkinci Madde: ġirket, Ģartnamede yazılı müddetin sonuna kadar demiryolu 

inĢasını tamamlamaya mecburdur. 

Üçüncü Madde: Demiryolu ve Ģubelerinin inĢa masrafları ile iĢletilmeleri için 

gerekli olan her türlü araç gereçlerin satın alınması ve gerekli görülen istasyon, rıhtım 

gibi çeĢitli bina ve yapıların inĢası için Ģirketin sarf edeceği sermayenin faizini devlet 

bütün imtiyâz müddetinde Ģirkete temin eder. Faizi temin olunan sermayenin miktarı 

Ģimdiden sabit olarak Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar yapılacak bir hatla demiryolunun tüm 

masrafları için 800.000 Ġngiliz Lirası olarak karar verilmiĢtir. Devlet tarafından temin 

olunan faizin miktarı senelik % 5‟tir. Bu faiz demiryolunun Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar 

tamamen inĢasıyla iĢlemeye baĢladığı tarihten itibaren hesap edilecektir. Devlet 

Ģartnamenin 6. maddesi hükmüne göre zikredilen yola ikinci bir hat ilave ve inĢa 

edilmesini ister ise bu ikinci hat için sarf olunan sermayenin senelik faizi yine % 5 

olacaktır.  

Dördüncü Madde: Yolun vergi ve masraflarından sonra kalan safi gelir ne 

zaman Devlet tarafından temin olunan faizin miktarını geçer ise, bu miktar hazineden 

faiz namıyla verilmiĢ olan meblağın ödenmesine mahsus olacaktır. Devlet tarafından 

faiz namıyla verilen meblağ ödendikten sonra yolun bütün gelirleri Ģirkete ait olacaktır. 

BeĢinci Madde: ġartnamenin 46. maddesi hükmünce Ģirket bu 

mukavelenamenin tasdikinden sonra imtiyaz fermanını almak için geçici temin akçesi 

olarak hazineye 10.000 Osmanlı Lirası tutarında Devlet-i Aliyye esham-ı cedidesi 

veyahut harici istikraz tahvilatı teslim etmiĢ olduğunu gösteren senedi ibraz edecektir. 
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Fakat Hükümet, 1275 senesi ġaban‟ının 29‟u (2 Nisan 1859) ve 1279 senesi 

Rebiulahir‟inin 3‟ü (28 Eylül 1862) tarihleriyle de düzenlenen mukaveleler gereğince 

hazineye teslim edilmiĢ olan 20.000 Osmanlı Lirasından 10.000 liranın zikredilen temin 

akçesi için mahsub ve kabulüne muvafakat eder. 

Altıncı Madde: ġirket, imtiyaz fermanının alınmasından sonra Ģirket-i 

muntazama heyetine girecek ve hemen içtüzüğünün tasdiki için Hükümete takdim 

edecektir.  

Yedinci Madde: Ġmtiyaz müddetinin ilk altmıĢ yılı içinde, baĢka bir Ģirket, aynı 

Ģartlarda, demiryolunun Kasaba‟dan ileriye uzatılmasını talep ederse, devlet eski Ģirketi 

tercih edecektir. Ancak üç ay zarfında muvafakat cevabı alınmaz ise Ġzmir‟den 

Kasaba‟ya olan demiryolu yeni Ģirket tarafından satın alınabilecektir. 

Sekizinci Madde: Demiryolunun inĢası için gerekli sermayeyi, imtiyaz 

sahibinin kendi menfaatlerine en uygun suret ve esası üzerine tedarik etmeye salâhiyeti 

olacaktır. 

Dokuzuncu Madde: ġirket bu mukavelename ile mutasarrıf olduğu haklarını 

Hükümetten izin almadıkça baĢka bir Ģirkete devredemeyecektir. 

Onuncu Madde: Bu mukavelename ile EskiĢehir‟den Ġzmir‟e bir Ģubesi olmak 

üzere Ġzmir‟den Sivas‟a ve Üsküdar‟a olacak demiryolu imtiyazına müteallik daha önce 

yapılmıĢ olan mukavelename ve Ģartname hükümleri feshedilmiĢtir
147

. 

Sonuç olarak bu mukavelename 4 Temmuz 1863 tarihinde Meclis-i Vâlâ-yı 

Ahkâm-ı Adliye‟de detaylı olarak müzakereden sonra iki nüsha olarak yazılarak, 

Hâriciye
148

, Mâliye
149

 ve Nâfia
150

 nâzırları ile Edward Price tarafından imzalanıp 

mühürlenerek bir nüshası saklanmak üzere Divân-ı Hümâyûn Kalemi‟ne, diğer nüshası 

da Edward Price‟a verildi. 

Ġzmir-Kasaba arasında yapılacak demiryolu hattının 4 Temmuz 1863 tarihli, 5 

kısım
151

 ve 74 maddeden oluĢan Ģartnamesinde yer alan önemli maddeleri Ģöyleydi. 

                                                 
147 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-42; BOA, Mukavelename Defteri, nr.1, s.212-213; BOA, Ġ. MVL, 492/22270, lef-

11;   BOA, Ġ. MVL, 510/23022; 
148 Hariciye Nazırı: Es-Seyyid Mehmed Emin Âli, BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-42. 
149 Maliye Nazırı: Mustafa Fazıl, Aynı belge. 
150 Nafia Nazırı: Ġbrahim Edhem, Aynı belge. 
151 Birinci kısım, demiryolun plan ve inĢası, ikinci kısım, demiryolun hüsn-i halde muhafazası ve iĢletilmesi, üçüncü 

kısım, demiryolun imtiyaz müddeti, nezaret akçesi ve teminatı, dördüncü kısım, tarife ve çeĢitli hizmetlere dair 
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Ġzmir-Kasaba Demiryolu ġirketi, tüm masraf, zarar ve ziyanı kendisine ait olmak 

üzere tanzim edilecek umûmi haritanın kabulü tarihinden itibaren en son 4 sene zarfında 

hattı bitirerek iĢletmeye açılmasını taahhüt eder. Bu demiryolu hattı Ġzmir‟den 

baĢlayarak Menemen ve Manisa‟dan veyahut yakınından geçerek Kasaba‟da son 

bulacaktır. 

ġirket, imtiyaz tarihinden itibaren dört ay içerisinde, demiryolu güzergâhında 

bulunacak mahallerin de ayrıntılarını gösteren mufassal haritayı Hükümete takdim 

edecektir. Bu harita takdim edildikten sonra Hükümet 4 ay sonuna kadar kararını Ģirkete 

bildirecektir. Eğer bildirmez ise harita kabul edilmiĢ sayılacak ve demiryolu inĢasına 

baĢlanacaktır. Haritanın Hükümet tarafından onaylanmasından itibaren, üç ayda bir, 

demiryolu güzergâhında bulunan köprü, kemer, bina ve yokuĢlar hakkında bilgi 

verilecektir. Ayrıca inĢaat masraflarını gösteren bir mufassal defter de takdim 

edilecektir. 

ġirket daha önce Hükümete takdim ettiği plan üzerinde herhangi bir değiĢiklik 

yapamayacaktır. Demiryolunun yapılacağı arazi iki hat döĢenecek Ģekilde 

hazırlanacaktır.  

Yolun demir çubuklarının iç taraflarından itibaren aralığının eni 143 ile 144 

santimetre arasında olacaktır. Demiryolunun iki hat olan kıtalarında hatların arası 

demiryolu çubuklarının dıĢ taraflarından itibaren 2 metre eninde olacaktır. 

Demiryolunun iki tarafında inĢa edilecek bir parmaklık ile demir çubuklarının dıĢ tarafı 

aralığı en az 1 metre eninde olacaktır. 

ġirket, demiryolunun civarında bulunan akarsu ve sebil sularının, demiryoluna 

ve köprü, kemer gibi binalara hiç bir Ģekilde zararı olmamak ve kötü koku yayarak 

bulunduğu mahallin havasını da bozmamak üzere, gerekli olan hendeklerin hafriyle 

beraber su mecralarını tanzim ve inĢa edecektir. 

Demiryolu hattı boyunca yapılacak ana istasyonların yanında gerekli görülen 

yerlere küçük Ģubeler de inĢa edilebilecektir. 

Demiryolu hattının geçeceği yerler önemli cadde ve yollara denk gelirse, 

demiryolunun mümkün mertebe ya alttan veya üstten geçirilmesine çaba gösterilecektir. 

                                                                                                                                               
Ģartlar, beĢinci kısım, bazı hususi maddeye dair Ģartlarla ilgiliydi. BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-43; Mukavelename 

Defteri, nr.1, s.214-227. 
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Üst veya alttan geçiĢi gerektiğinde yapılacak köprü ve kemerlerin yükseklik, en ve boy 

uzunlukları Ģartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir.  

Demiryolu hattının geçtiği bazı önemli yerlere nöbetçiler için bina yapılacaktır. 

ġirket baĢıboĢ hayvanların demiryolundan rastgele geçmemesi için gerekli yerlere 

korkuluklar inĢa edecektir. 

ġirket, her türlü kereste, demir gibi inĢaat malzemesinin en iyisini kullanacaktır. 

Demiryolunu insan ve hayvan geçemeyecek Ģekilde duvar, çalı veya çit ile etrafında 

bulunan arazi ve emlaktan ayıracaktır. 

Lokomotiflerin birbirine çatmasını önlemek için alınması gereken arazi ve 

arsaların bedelini Ģirket ödemek zorundadır. Fakat demiryolu inĢası için gerekli olan 

arazi devlete ait ise Ģirkete ücretsiz terk edilecektir. 

Demiryolunun inĢası sebebiyle geçici olarak kullanılan veya bozularak 

kıymetinden düĢen arazi ile tahrip olan, değiĢtirilen veya kapatılan fabrika ve 

atölyelerin değeri Ģirket tarafından ödenecektir. Fakat boĢ olan devlet arazisi bundan 

istisna tutulacaktır. 

Demiryolunun inĢasına izin verildikten sonra, Ģirketin talep ettiği tarihten 

itibaren iki ay zarfında demiryolu için gerekli görülen arazinin ĢatıĢı ve devri ile ilgili 

yerlere Hükümet tarafından komiser, mühendis ve memurlar gönderilecektir. Bu 

memurlardan oluĢan komisyon, kanun ve nizamlar dairesinde arazinin satıĢında ve 

devlet arazisi ise Ģirkete devredilmesinde yetkili olacaklardır. 

Demiryolu hattı, devletin sınırı olan taraflarda veya kale, tabya gibi bina 

yapılması sakıncalı olan arazi ile mabet gibi yerlere denk gelirse, Ģirket, Hükümet 

tarafından teklif edilen durumu uygulamak zorundadır. ġirket faaliyetleri ve inĢaat iĢleri 

Hükümetin kontrolü altında olacaktır. 

Demiryolunun iĢletilmeye elveriĢli ve biten kısımları Hükümet tarafından tayin 

edilen bir veya birkaç komiser marifetiyle kontrol ettirildikten sonra iĢletme için ruhsat 

verilecek ve belirlenen fiyat tarifesine göre nakliye ücreti alınmasına baĢlanılacaktır. 

Demiryolunun tamamı bitirilip teslim edilmeden kısım kısım teslim edilen hatlar kat‟i 

teslim olarak kabul edilmeyecektir. 

Bilinen veya demiryolu hattı inĢasının baĢlamasında ortaya çıkan eski eserlere 

Ģirket tarafından asla zarar verilmeyerek, yolun inĢasının ara verilmesine sebep 
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olmayacak surette icabına bakılmak üzere Hükümete haber verilecektir. ġirketin satın 

aldığı arazide bulunan heykel, resim, eski para ve sair eĢyanın yarısı devletin ve diğer 

yarısı Ģirketin olacaktır. Fakat devletin eski eserlerin hepsini Ģirketten almaya hak ve 

salahiyeti olacaktır. 

Demiryolunun daima korunması, seyahatin kolaylıkla ve emniyetli olması 

hususlarına Ģirket tarafından özen gösterilecektir. Yolun muhafazası ve tamirat için 

gerekli her türlü masraf Ģirkete ait olacaktır. 

Demiryolu üzerinde iĢleyecek lokomotifler ve yolcu arabaları mevcut olanların 

en iyisinden yapılacaktır. 

Demiryolu ve kısımlarının korunması, yolcuların can ve mal güvenliğiyle ilgili 

tedbirler, devlet ile Ģirket tarafından birlikte alınacaktır. Bu tedbirlerle ilgili masraflar 

Ģirket tarafından karĢılanacaktır. 

Demiryolunun imtiyaz müddeti doksan dokuz seneden ibaret olup bu süre, 

verilecek imtiyaz fermanı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

Ġmtiyaz müddeti sonunda devlet, Ģirketin demiryolu ve teferruatı üzerinde olan 

tüm hukukunu kendi tasarrufuna alacaktır.  

Ġmtiyazın verilmesinden itibaren altmıĢ sene geçtikten sonra, her ne zaman 

devlet demiryolunu satıĢ yoluyla kendi uhdesine geçirmek isterse buna hakkı ve 

salahiyeti olacaktır.  

Umûmi haritanın kabul ve tasdik tarihinden itibaren bir sene zarfında Ģirket 

tarafından demiryolu inĢasına baĢlanamaz ise devletin herhangi bir teklif ve dava 

açmasına gerek kalmaksızın bu mukavelename yapılmamıĢ hükmünde olacaktır.  ġirket 

bütün hukukunu kaybedecek ve temin akçesi olarak teslim etmiĢ olacağı meblağ da 

hazineye ait olacaktır. 

ġirket tayin edilen müddet zarfında yükümlülüklerini yerine getiremez ise bütün 

hukukunu kaybedecektir. Böyle bir durum olursa, Ģirket tarafından tedarik edilmiĢ olan 

eĢya, bina malzemeleri, satın alınan arazi ve yolun tamamlanan kısımları müzayede 

edilip tamamı baĢka bir Ģirkete satılacaktır. 

Demiryolunun tamamı veya bazı kısımları Ģirket tarafından tatil edilip 

iĢlettirilemez ise, masraf ve zararı Ģirkete ait olmak üzere geçici olarak devlet tarafından 
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iĢletmesi üstlenilecektir. Eğer Ģirket üç ay sonuna kadar yolu tekrar üzerine alıp 

iĢletmeye baĢlayamaz ise üç ay daha devletin iĢletmesi devam edecektir.  

ġirket nakden veya evrâk-ı Osmaniye olarak Hazineye teslim edeceği 20.000 

Osmanlı Lirasından ibaret olan temin akçesinin 10.000 Lirasını imtiyaz fermanını 

almadan önce teslim edecek, geri kalanını da imtiyaz fermanı aldıktan üç ay sonra 

teslim edecektir. Eğer Ģirket demiryolu inĢasına baĢlandığında, alet edevatın satın 

alınmasında 100.000 Lira sarf etmiĢ olduğunu belgeler ise bu temin akçesi Ģirkete iade 

edilecektir. 

Yolcu ve eĢya için alınacak nakliye ücretleri ve fiyat tarifesi daha sonra 

Hükümet ile Ģirket tarafından birlikte kararlaĢtırılacaktır. 

Gerek münferit ve gerek toplu olarak demiryoluyla bir mahalle sevk edilen 

askerler için tarifede belirtilen ücretlerin yarısı alınacaktır. Demiryolunun iĢlediği 

mahallerden birine devlet tarafından böyle asker ve mühimmat gönderilmesi 

gerektiğinde tarife ücretinin yarısı alınmak Ģartıyla nakliyenin kolaylıkla yapılmasına 

Ģirket mecbur olacaktır. 

Mahkûmların sevkiyatı için devletin vereceği nakliye ücreti de tarifede belirtilen 

fiyatın yarısı kadar olacaktır. Mahkûmlar ve yanlarında bulunacak güvenlik kuvvetleri 

ve memurların bindirilmesi için ikinci ve üçüncü sınıftan vagon tahsisi Hükümet 

tarafından talep edilir ise bahsedilen fiyatın yine yarısı alınarak gerekli olan arabaları 

Ģirket derhal vermeye mecbur olacaktır. 

Devlet, suçlu nakli için demiryolu üzerinde iĢleyebilecek surette özel imal 

edilmiĢ arabalar yapılmasını isterse bu arabalar için katiyyen ücret alınmayacaktır. 

Fakat suçlu ve yanlarında bulunacak memurlar ve güvenlik kuvvetleri için üçüncü sınıf 

arabaların fiyatı üzere ücret alınacaktır. 

Demiryoluyla nakledilen suçluların asayiĢi maddesi devlet tarafına ait olacaktır. 

Demiryolu düzenini sağlamakla görevli memurlar ile demiryolu üzerinde vergi tahsiline 

bakmak üzere tayin edilecek memurlar Ģirketin trenleriyle ücretsiz gidip geleceklerdir. 

ġirket, devletin postasını ve postayı getirip götürecek memurlarını adi yolcu 

arabalarıyla ücretsiz nakletmeye mecbur olup, bunun için yolcu araba katarlarının ikinci 

sınıf arabalarında her gün ne kadar yer gerekli ise o kadar yer tahsis edecektir. 
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Postahane yapılması gerekli istasyonlarda Ģirket, demiryolu binası içinde 

postahane için bir oda veya münasip bir yer göstermeye mecbur olacaktır. 

ġirket, hususi muhâbere icrası için demiryolunun bitiĢiğine kendi masrafıyla 

telgraf telleri inĢa etmeye mecbur olacaktır. Ancak, bu telgraf tellerini devlet 

telgraflarının memurları kontrolünde iĢletecektir. Demiryolu haricinde baĢka bir özel iĢ 

için bu muhaberat kullanılmayacaktır. Eğer Hükümet demiryolunun geçtiği mahaller 

üzerinde hususi bir telgraf hattı iĢletmeyi isterse, Ģirketin telgraf direklerinden teller 

geçirmeye veyahut demiryolunun iĢlerine zarar vermeden kendi masrafıyla müstakil 

telgraf direkleri inĢa etmeye hakkı olacaktır. 

Telgraf memurlarının telgraf hatlarının iĢleri için yapacakları seyahatlerde 

demiryolu ile bedava gitmeye hakları olacaktır. 

Demiryolunun inĢası ve iĢlettirilmesi için gerekli olan ve ülke sınırları içinden 

alınacak taĢ, kereste, demir, maden kömürü ve makine gibi her türlü ihtiyaçtan vergi 

alınmayacaktır. Ayrıca demiryolunun baĢlangıçta bir kere inĢa ve iĢlettirilmesi için 

kullanılmak üzere ithal edilecek eĢya da her türlü vergiden muaf olacaktır. Fakat yol 

bitirilip açıldıktan sonra ithal edilen eĢyanın fazla kalanlarından ve keza yolun 

açılıĢından sonra her ne vakit olur ise olsun böyle hariçten getirilen eĢyadan vergi 

alınacaktır. 

Demiryolunun imtiyaz müddeti devam ettiği sürece arazisine, sermayesine ve 

gelirlerine hiçbir Ģekilde el konulmayacaktır. Demiryolunun imtiyazıyla hususi 

idaresine dair olan evrâk ve senetler için de Ģirket her türlü vergiden muaf olacaktır. 

Demiryolunun idaresi, diğer hizmetlerde istihdam edilecek memurların seçilmesi 

ve tayini Ģirkete bırakılmıĢtır. Fakat Ģirket heyet-i mecmuasıyla devlete tabi 

bulunacaktır. ġirket, nereli ve hangi milletten olursa olsun suçlu olan bir Ģahıs hakkında 

Zabıta Nizamnamesi hükümlerine muhalefet edemeyecektir. Devlet, Ģirket 

memurlarından cinayetle itham olunanlarla ilgili iĢlem yapmaya muktedir olacaktır. 

Bu Ģartname gereğince, imtiyaz verilen demiryoluna Ģubeler ve uzatma olmak 

üzere sair demiryol hatları inĢa ve ilavesi için yeni imtiyaz verilmesine devletin hak ve 

salahiyeti olacaktır. Fakat zikredilen Ģube ve uzatma konusunda eĢit Ģartlar hâsıl olursa 

bu Ģirket tercih edilecektir. Ayrıca politik ve ticari iĢler sebebiyle, lüzumu herkes 

tarafından kabul edilmedikçe, bu demiryolu menfaatine ters düĢecek Ģekilde baĢka 

demiryolları inĢası için devlet yeni imtiyaz veremeyecektir. 
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Demiryolunun baĢka demiryolu Ģubeleriyle birleĢtiği mahallerde bir hattan diğer 

hatta derhal ve durmadan geçilebilmek için icap eden Ģartları Ģirketler kendi aralarında 

halledeceklerdir. Eğer halledemezler ise düzenleme yapma konusunda devletin yetkisi 

olacaktır. 

ġirket, devlet tarafından belirlenecek Ģartlar üzerine, ahĢap yollar, durak ve 

limanlar inĢâ edip, bunları demiryolu istasyonlarının civarında olan mahaller ile 

muhaberât için iĢletebilecektir. 

Demiryolunun iki tarafından 70.400 arĢın eni olan (40 kilometre) mesafe 

dâhilinde bulunan ve henüz terk ve ihale edilmemiĢ ve iĢlettirilmemiĢ olan maden, 

orman ve taĢ ocaklarını iĢletmek hususunda bu demiryolu Ģirketi tercih edilecektir. 

Demiryolunun inĢaat ve diğer iĢlerini kontrol etmek üzere Ģirket nezdine bir 

veya birkaç mühendis ve komiser tayin edilecektir ve bunların ücretleri Ģirket tarafından 

ödenecektir. 

Bu Ģartnamedeki maddelerden herhangi birinde sıkıntı olur da devlet ile Ģirket 

arasında ihtilaf zuhur ederse, mesele, hakem suretiyle eĢit olarak tayin edilecek 

üyelerden oluĢan bir komisyon marifetiyle halledilecektir. Bu komisyonda görüĢ ayrılığı 

meydana gelirse komisyon tarafından baĢka bir hakem seçimi ve tayini yapılacaktır
152

. 

 

1.3.2. ġirketin Kurulması ve Sermayesinin TeĢekkülü 

Hattın inĢâ imtiyazının elde edilmesinden sonra, ikamet yeri Ġzmir‟de olmak 

üzere, Ġzmir-Kasaba arasında bir demiryolu inĢa ve iĢletmesi için “Smyrna & Cassaba 

Railway Company” (İzmir‟den Kasaba‟ya Kadar Olan Demiryolu Şirketi) isimli bir 

Ģirket kuruldu
153

. ġirketin kuruluĢ amacı Ģirket tüzüğünde Ģu Ģekilde ifade edilmiĢti: 

Edward Price‟a verilen imtiyaz ile buna bağlı Ģartname ve ferman hükümlerine 

göre Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar bir demiryolu ile Bornova‟ya kadar bir Ģube inĢa etmek 

ve demiryoluyla ilgili diğer Ģeylerin inĢa, idare ve iĢletilmesini üstlenmek.  

                                                 
152 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-43;   BOA, Mukavelename Defteri, nr.1, s.214-227;   BOA, Ġ. MVL, 492/22270, 

lef-12;   BOA, Ġ. MVL, 510/23022. 
153 BOA, Mukavelename Defteri, nr. 1, s. 246-261. 
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Bu defa verilen ve daha sonra da verilmesi düĢünülen imtiyazlar ile gerek devlet 

ve gerek baĢka Ģirketlerle yapılacak antlaĢmalardan doğan Ģart ve taahhütlerin yerine 

getirilmesi ile meydana gelecek her türlü faydadan istifade edilmesi
154

.  

ġirketin ne Ģekilde iĢleyeceği ile ilgili ayrıntılı bir Ģartname hazırlandı. Bu 

Ģartnamede özetle Ģu hükümler yer alıyordu: 

ġirket senedi ve içtüzüğü Hükümet tarafından onaylanmadan iĢe 

baĢlayamayacaktır. ġirket inĢaata baĢlamadan önce Edward Price‟ın tasarrufunda olan 

imtiyazı üzerine alacaktır. ġirketin iĢlerini yürütmek üzere “idare meclisi” adıyla 

Londra‟da bir meclis olacak ve bu meclis Ģirket tarafından belirlenen beĢ üyeden 

oluĢacaktır
155

. Bunların yıllık maaĢı 1.000 Ġngiliz Lirası olarak belirlenmiĢtir. Bu 

üyelerin en az 50 hisse sahibi olması gerekir. Her yılın Nisan ve Ekim aylarında Ģirketin 

genel meclisi toplanarak, idare meclisinin bilanço ve raporları hissedarlara takdim 

edilecektir. Bunun haricinde özel bir durum olur ise herhangi bir zamanda da genel 

meclis toplanabilecektir. Genel meclisin toplanma daveti meclis-i idare tarafından 

yapılacak ve kararlaĢtırılan tarihten en az 44 gün önce gazetelere ilan verilecektir. 

ġirketin ortakları arasında herhangi bir anlaĢmazlık olursa tayin edilen iki hakem bu 

anlaĢmazlığı çözecektir. Eğer bu hakemler de anlaĢamazsa onların tayin edeceği üçüncü 

bir hakemin kararı geçerli olacaktır
156

. 

                                                 
154 BOA, A. DVN. MKL. 36/1, lef-43; BOA, Ġ. MVL, 492/22270; BOA, Mukavelename Defteri, nr. 1, s. 246. 
155 10 Ekim 1865 tarihli bir belgede Ģirket ile ilgili bilgiler Ģu Ģekilde idi: BaĢkan: John Wingfield Larking, Üyeler: 

Charles Gılpın, William Quilter, Henry Robertson; Mühendis: Charles Edward Austın; Avukat: Burchell; Banker: 

Scrimgeour; Hesap kontrolörü-denetçi: John Ball; Sekreter: G. A. Cape; Büro Adresi: Adelaide Place No:3, 

London Bridge. Detaylı bilgi için bkz. BOA, T. DMĠ, 793/53. 

-ġirketin idare heyeti baĢkanı John Wingfield Larking, Ġzmir-Kasaba Demiryolu haricinde, Socitte Agricole et 

Imlustrielle d'Egypte, Egyptian Commercial and Trading Company, Anglo-Egyptian Navigation Company, 

Telegraph to India Company ve Imperial Land Company of Marseilles gibi Ģirketlerde yöneticilik yapmıĢtır. Ayrıca 

Osmanlı Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapmıĢtır. Bkz. Charles Barker&Sons, Joint Stock Companies‟ for 

1867, Londra 1867, s. 1197. 

-Charles Gılpın, 1815‟te Birmingham‟da doğdu. Babası James Gılpın‟dir. Bishopsgate Street‟te uzun yıllar yayıncılık 

yaptı. The London Corporation‟ın üyesi idi. 1859-1860 yıllarında Poor Law Board‟da parlemento sekreterliği yaptı. 

the South Eastern Railway Co., The Metropolitan Railway Co., The Metropolitan District Railway Co., The 

Metropolitan Railway Warehousing Co., The National Provident Institution, The Smyrna and Cassaba Railway Co., 

The Metropolitan Bank, The National Freehold Land So., ve The British Land Company gibi pek çok Ģirkette 

yöneticilik yaptı. Bir oğlu ve bir kızı vardı. Bkz. Robert Henry Mair, House of Commons and the Judicial Bench, 

London 1867, s. 90; Charles Barker&Sons, a.g.e., s. 1132. 

-Henry Robertson, Ġzmir-Kasaba Demiryolu‟ndan baĢka Shrewsbury ve Hereford Railway‟de yöneticilik yapmıĢtır. 

Bkz. Charles Barker&Sons, a.g.e., s. 1259. 

-Mühendis Charles Edward Austın, Kasaba Demiryolu'ndan baĢka Mr. Clark ile birlikte Doğu Hint Demiryolları‟nda 

da çalıĢmıĢtır. Bkz. Journal of the Society of Arts, Cilt 16, Londra 1868, s. 282. 
156 ġirketle ilgili hazırlanan Ģartname ve hükümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Ġzmir‟den Kasaba‟ya 

Kadar Olan Demiryolu Kumpanyasının ġirket Senediyle ġerait-i Ġbtidâiyesi”, Mukavelename Defteri, nr.1, s. 246-

261; BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-43, BOA, Ġ. MVL, 492/2270, lef-1 ve lef-2. 
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ġirkette hisse sahiplerinin mesuliyetleri hisse bedelleri miktarı ile doğru orantılı 

olacaktır. ġirketin sermayesi her biri 20‟Ģer Ġngiliz liralık 40.000 hisse bedeli olan 

800.000 Ġngiliz Lirasıdır
157

. Bu sermayenin ilk 14.000 hissesi önce satıĢa sunulacak ve 

“hısas-ı mümtâze” yani imtiyazlı hisse olarak isimlendirilecektir. Bunları alan 

hissedarlar daha sonra satıĢa sunulacak diğer 26.000 hisse sahibine göre daha avantajlı 

olacaklardır. Sonra satıĢa sunulacak hisseler de “hısas-ı âdi” olarak adlandırılacaktır
158

. 

Tüzük gereği sermayenin sağlanması için giriĢimlere baĢlandı ve 1865 yılı 

sonlarına doğru 14.000 imtiyazlı hisse satıldı. ġirket 26.000 adet adi hissenin 9.000 

adedini Osmanlı Hükümetine tahsis ettiyse de bu hisselere pek rağbet olmadı. Yalnız 

1.000 kadar hisse satılabildi. % 15 kar getirecek bu hisselerin rağbet görmemesi 

dönemin gazetelerinde de eleĢtiri konusu olmuĢtu.
159

 Edward Price, imtiyazı ve 

demiryoluyla ilgili tüm haklarını kurulan bu Ģirkete devretti
160

. 

 

1.3.3. Birunabad (Bornova) ġubesi Ġmtiyazının Verilmesi 

Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar inĢa edilecek demiryolu Ģirketi vekili Edward Price 

tarafından, Ġzmir‟den Birunabad‟a (Bornova) kadar bir Ģube inĢası için ayrı bir imtiyaz 

talep edildi. Bornova‟nın Ġzmir açısından önemli bir mevkide bulunması ve oraya 

yapılacak bir demiryolu ile pek çok fayda sağlanacağı ümit edilerek bu talep 

değerlendirilmiĢ ve 11 Eylül 1863 tarihinde ek bir madde ile Ġzmir-Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟ne Bornova hattı imtiyazı da verildi
161

. 

 

1.4. Demiryolunun YapılıĢına Tepkiler ve ĠnĢası Ġçin Yürütülen Ġlk 

Faaliyetler 

Bölgeye demiryolunun yapılacağı, dönemin gazetelerinde de sık sık konu 

edilmiĢ ve ilgili haberler kamuoyuna duyurularak halkın geliĢmelerden haberdar olması 

sağlanmıĢtı. Bölge halkı, demiryolunun geliĢinden büyük memnuniyet duymaktaydı. 

                                                 
157 Bülent Varlık Ģirketin sermayesini 20.000.000 Frank olarak belirtmiĢtir. Bkz. Bülent Varlık, 19. Yüzyılda 

Emperyalizmin Batı Anadolu‟da Yayılması, Ankara 1976, s. 28. 
158 BOA, Ġ. MVL, 492/22270; A. DVN. MKL. 36/1, lef-43. 
159 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 329 (6 Ramazan 1282), s. 1313-1314. Söz konusu hisselerin piyasalarda rağbet 

görmemesi, dönemin ekonomik Ģartları içerisinde bu yıllarda sermaye birikimine sahip insan sayısının az olması ile 

ifade edilebilir. 
160 A. du Velay, Türkiye Maliye Tarihi, Ankara 1978, s. 386. 
161 BOA, Ġ. MVL, 492/22271. 
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Öyle ki, Manisa halkı 8 saatlik mesafesi bulunan Ġzmir-Manisa arasında yapılacak 

demiryolun tamamen kendileri tarafından masraflarının karĢılanması konusunda istekli 

olduklarını belirtmiĢler ve ilgili makamlara bu konuda dilekçeler vermiĢlerdi. Maddi 

bakımdan imkânı iyi olanlar iĢçi tutarak, olmayanlar ise kendileri bedava çalıĢarak 

hizmet etmek istediklerini kaymakama bildirmiĢlerdi. Ahalinin bu Ģevk ve gayreti gün 

geçtikçe artmıĢtı. Bu amaçla doğrudan doğruya vali ve Bâbıâli‟ye dahi dilekçeler 

verildiği gazetelerde belirtilmekteydi
162

. 

Kasaba Demiryolu için lazım olan araç gereçlerin bir kısmı 1864 yılı Mart ayı 

sonlarında Londra‟dan gemi ile Ġzmir‟e getirtildiği ve inĢaatın birkaç hafta içerisinde 

baĢlayacağı Edward Price tarafından Hükümete takdim edilen bir dilekçede 

belirtilmekteydi. Burada, ayrıca Ģirkete lazım olacak arazi ve arsalar için hak sahipleri 

ile çıkması muhtemel anlaĢmazlıklar konusunda bir komisyon teĢkili hakkında 

müzakere talep edilmekteydi
163

.  

Yapılan değerlendirmeler sonrasında ilk önce bir komiser tayini ve arazi alım-

satımlarıyla ilgilenecek bir komisyon kurulması kararlaĢtırıldı. Buna göre hâlihazırda 

Aydın Demiryolu komiseri olan Miralay ReĢad Bey‟e ek görev olarak arazi tesviyesi ve 

baĢkomiserlik memuriyeti verilmiĢ, Ġkinci Komiser BinbaĢı Mustafa Efendi de komiser 

muavinliğine tayin edilmiĢti
164

.  

Komisyon vali ve eyalet muhasebecisinin katılımı ile meclis marifetiyle teĢkil 

edilecekti. ReĢad Bey bu komisyonun baĢkanı olup üyeler de, ReĢad Bey‟in yardımcısı 

BinbaĢı Mustafa Efendi, Muaccelât Müdürü, tapu memuru, Eyalet Meclisi azasından bu 

konularda uzman bir kiĢi ile yine uzman olan ve mahkeme tarafından tayin edilen bir 

memur olmak üzere altı kiĢiden oluĢacaktı. Komisyonda Ģirket memuru ve vekilleri de 

hazır bulunacaktı
165

. Bu komisyon üyeleri, demiryolu yapımı için alınması lazım olan 

arsa, arazi ve binalar için Ģirket ve hak sahipleri arasındaki anlaĢmazlıklarda arabulucu 

olacaklar
166

 ve Aydın Demiryolu‟nda uygulanan talimat hükümlerine göre hareket 

edeceklerdi. Komisyon kararlarının Ġzmir Valiliği tarafından tasdik edilerek sadarete arz 

edilmesi ve sadaret onayından sonra iĢleme konulması gerekiyordu.  Ancak, burada 

                                                 
162 Tasvir-i Efkâr, nr. 106 (16 Muharrem 1280), s. 1-2. 
163 BOA, HR. TO, 445/58. 
164 BOA, Ġ. MVL, 510/23022; BOA, A. MKT. MHM, 283/16; Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 2; 

Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 896 (22 Muharrem 1280), s. 1. 
165 Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 3; BOA, Ġ. MVL, 510/23022.  
166 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 846 (29 ġevval 1280), s. 1. 
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iĢlerin sağlıklı yürümesi ve zamanın iyi kullanılması hususlarında bazı sıkıntılar 

meydana geldiğinden ek bir madde ilave edilmiĢti. Buna göre Arazi Komisyonunca 

alınan kararlar kabul için sadarete gönderilmeyecek ve sadece valinin onayı yeterli 

olacaktı
167

. 

Demiryolu inĢasında görevli olan mühendisler, komiserler ve bunların görevleri 

ile ilgili bir talimatname de yayınlandı
168

. Buna göre mühendisler, demiryolu 

inĢaatlarının mümkün mertebe az masraf ve sağlam olarak yapılmasıyla ilgili hususlarda 

fikirlerini beyan edeceklerdi. Demiryolu hatları diğer normal yollarla çakıĢtığı takdirde 

bu yolların demiryolunun ya altından veya üstünden geçirilmesi hususlarının Ģirket 

tarafından dikkat edilip edilmediğini kontrol edeceklerdi. Demiryolu münasebetiyle 

saptırılan veya değiĢtirilen yollar ve geçitlerde ortaya çıkan iniĢ ve yokuĢların düzgün 

yapılıp yapılmadığını da kontrol edeceklerdi. Köprü ve su kemerleri yapılırken çay ve 

kaynak sularının etrafa kötü koku yaymasını önleyecek tedbirlerin Ģirket tarafından 

alınıp alınmadığını ve yapılan köprü ve su kemerlerinin yükseklik ve geniĢliklerinin 

usulüne uygun olup olmadığını denetleyeceklerdi. ġirketin, demiryolunu, devlet 

tarafından kabul ve tasdik edilen haritasına göre inĢa edip etmediğini de teftiĢ 

edeceklerdi. ġirketin kereste gibi bina gereçlerinin en iyi malzemeden seçilip 

seçilmediğini ve bunların dayanıklı olup olmadığını, çalıĢanların her türlü tehlikeden 

korunması için gerekli tedbirlerin alınması hususlarına dikkat ve nezaret edeceklerdi. 

Her bir icraat, bina, kemer ve köprü yapımı gibi iĢleri gün be gün ne kadar ilerledikleri 

hakkında bilgilere vakıf olacaklardı. Ġstihdam edilen iĢçilerin milliyetlerini, sanatlarını 

ve yaklaĢık sayılarını bileceklerdi. ĠĢçilerin aldıkları ücretler ve bunların iaĢeleri 

hakkında bilgi sahibi olacaklardı. ĠĢçilerin maruz kaldıkları afet ve kazalar hakkında 

rapor tutacaklardı. Ayrıca, demiryolu ve demiryoluna ait her türlü alet ve eĢyanın 

korunmasına dikkat edeceklerdi
169

. 

Komiserler ise demiryolu hatlarının geçeceği yerler ile istasyon yapılacak 

yerlere dair Ģirketin uygulacağı mimari hakkında görüĢ bildireceklerdi. Alınıp satılması 

gereken emlak ve arazi için bunu tayin edilen komisyona bildireceklerdi. Devlet 

tasarrufunda bulunan araziyi Ģirkete teslim edeceklerdi. Alınan veya satılan arazi ve 

emlak için harcanan meblağı kayda geçireceklerdi. Demiryolu güzergâhında bulunan 

                                                 
167 BOA, Ġ. MVL, 510/23022, lef-1. 
168 Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 2-4. 
169 Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 2. 



21 

 

eski ve yeni her türlü binanın muhafazası ve demiryolu yapılırken bulunan her çeĢit eski 

eser, eĢya vesairenin devlet için alınması ve saklanması hususlarına nezaret edeceklerdi. 

Yolcu ve eĢya için alınacak nakliye ücretinin devlet tarafından kabul edilen tarifelerdeki 

fiyat üzere olması, nakledileceklerin deftere kaydı ve mahallinde sahibine teslimi 

hususlarına dair olan Ģartların yerine getirilmesine dikkat edeceklerdi. Birbirine birleĢik 

demiryolu hatlarının birinden diğerine geçileceği mahallerde aksaklık olmaması için 

belirtilen Ģartlara göre hareket edilmesini sağlayacaklardı. Karadan ve denizden eĢya 

nakli için demiryolu hatlarıyla münasebetleri bulunan Ģirketler ile demiryolu Ģirketi 

arasında yapılan mukavele Ģartlarını inceleyip, nakliye ücretinin devlet ile Ģirket 

arasında yapılan mukaveleye uygun olup olmadığını araĢtırıp teftiĢ edeceklerdi. Ayrıca, 

demiryolu üzerinde gelip giden eĢya, yolcu vesairenin adet ve miktarı ile demiryolunun 

korunması ve iĢlettirilmesi için meydana gelen masraf ile elde edilen gelirin miktarını 

anlayıp bileceklerdi
170

. 

Bunlardan baĢka komiser ve mühendisler, bazı görevleri müĢtereken 

üstleneceklerdi. Mesela hem komiserler hem de mühendisler, tamamlanan 

demiryollarının tesliminde hazır bulunacaklardı. Köprü, su kemerleri gibi yapılar ve 

demiryolu için tahsis edilmiĢ yer ve arazinin sınır ve mevkilerinin Ģirket memurlarıyla 

beraber tahkik ve muayenesini yapacaklardı. Demiryolu kısımlarının inĢasında ortaya 

çıkan masrafları kontrol edip kayda geçireceklerdi. Demiryolu ile ilgili her ay ayrıntılı 

rapor düzenleyip bunu Nafıa Nezareti‟ne
171

 göndereceklerdi. Komiser ve mühendisler 

devlet görevlisi olduklarından gerek Ġzmir ve gerek dolaĢacakları mahallerde 

yapacakları masraflar kendileri tarafından karĢılanacak olup hiç kimseye yük 

olmayacaklardı
172

. Komisyon üyeleri ile bu iĢte istihdam edilen diğer görevliler, arazi 

satanlardan vergi, harç, komisyon ya da baĢka isimlerle para alamayacaklar, iĢlerine 

azami surette dikkat edeceklerdi
173

. 

 

                                                 
170 Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 3. 
171 Nafıa Nezareti, ülkedeki yol, bina, köprü inĢası, koruların mıhafazası vb. iĢlere bakmak üzere Kasım 1848‟de 

kuruldu ve baĢına Ġsmail PaĢa atandı. Mart 1849‟da ticaret nezareti, Nafıa Nezareti‟ne ilhak edilerek, ticaret 

nezareti adıyla Ġsmail PaĢa uhdesine verildi. Bu iki nezaret bundan sonraki dönemlerde bazen birbiriyle birleĢerek, 

bazen de müstakil halde çalıĢmalarını devam etti. Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında 

Reform, Ġstanbul 1993, s. 140-144. 
172 Sadece komisyon üyelerinin masrafları devlet tarafından karĢılanacaktı. 
173 Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 3-4. 
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1.4.1. Demiryolu ĠnĢaatının BaĢlaması 

Ġzmir-Bornova ve Menemen arasında yaklaĢık 35 kilometre mesafelik demiryolu 

için plan
174

 ve haritaların teslim edilmesi
175

, komiserlik ve arazi satıĢlarıyla ilgili 

komisyon iĢlerinin halledilmesinden sonra iradeye göre inĢaat çalıĢmalarına 

geçilebilecekti. Konu ile ilgili iradeden anlaĢıldığına göre çalıĢmalar, 19 Nisan 1864 

tarihinde
176

 hattın geçeceği arazinin tesviyesi ve düzenlenmesi Ģeklinde baĢladı
177

. Bir 

taraftan da inĢasına baĢlanan demiryolu için Avrupa‟dan araç ve gereçlerin 

getirilmesine devam edilmekteydi
178

. Özellikle büyük taĢ ve kayaların parçalanmasında 

ortaya çıkan zorlukları gidermek için Londra‟dan ilk etapta 150 varil barut getirtilmiĢ ve 

uygun yerlere yerleĢtirilmiĢti
179

. Diğer yandan, demiryolu inĢasıyla ilgili dıĢarıdan 

getirilecek her türlü alet ve eĢyanın gümrük vergisinden muaf tutulmasına devlet izin 

vermiĢti
180

. Yine Ģirketin baĢvurusu üzerine, yapılacak demiryolunda kullanılmak üzere, 

kereste kesimi için Hükümet tarafından bir ruhsatname verildi
181

. Buna göre Ģirket, Biga 

Sancağı sınırlarındaki Kaz Dağı‟nın doğu cihetiyle Bozdağı‟nın güneyinde bulunan 

devlete ait ormanlardan demiryolu inĢası için kereste kesebilecekti
182

. 

Demiryolunun bitirilip iĢletilmesine devlet tarafından izin verildiği sırada, gerek 

devlete ait ve gerek diğer ormanlardan getirilen taban ağaçlarının her bin adedi için 

Ģirket tarafından devlete 500 kuruĢ vergi ödenecekti. Ahali ormanlarından kesilecek 

ağaçlar için ise sahiplerini razı etmeye Ģirket mecbur olacaktı
183

. 

Bu ormanlarda gerek orman ve gerek Tersane-i Âmire memurları tarafından 

iĢaret konulmuĢ olan ağaçlar Ģirket tarafından kesilemeyecekti. ġirket, devletin ormanlar 

hakkında olan düzenlemelerine tabi olacağı gibi, bu ormanların kesimi ve muhafazası 

hakkında orman memurları tarafından verilebilecek emirlere de riayet edecekti
184

. 

                                                 
174 Planın ayrıntıları için bkz. BOA, T. DMĠ, 793/46. 
175 BOA, A. MKT. MHM, 298/67; BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-1 ve lef-2.  
176 The Shareholders' Guardian, a General Compendium of All Financial and Stock, London, 25 April 1866,  s.330; 

Diğer belgelerde inĢaatın baĢlama tarihi kesin olarak verilmeyip sadece Nisan ayında baĢladığı belirtilmektedir. 

Bkz. Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 38 (16 Cemaziyelahir 1281), s. 1. 
177 BOA, Ġ. MVL, 510/23022, Lef:1; Takvim-i Vekâyi, nr. 756 (6 Safer 1281), s. 2. 
178 BOA, T.TNF.VRK, 1/68. 
179 BEO, Vilayât Gelen Giden Defterleri, Aydın Gelen Defteri, nr. 104, s.229; BOA, HR. TO, 469/3. 
180 Getirilmesinde sakınca ve yasak olan barut vb. gibi bazı maddeler bu izinden hariç tutulmuĢtur. Bkz. BOA, Ġ. 

MVL, 513/23160,  lef-17. 
181 BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-16 ve lef-17. 
182 ĠDMKA, MKT, 64/5. 
183 BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-16 ve lef-17; ĠDMA, Mektûbi I, Dosya nr. 64, sayfa nr. 5. 
184 Aynı belgeler. 
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Ormanlardan kesilen kereste eğer Ġzmir‟e deniz yoluyla getirilir ise iskelede 

yüklendiği miktar kadar Ģirket gümrük tezkeresi alacak ve Ġzmir gümrük memuruna 

iade edecekti.  Nakledilen kereste Ġzmir‟e gelmediği takdirde Ģirket hem ihraciye vergisi 

verecek, hem bunun bir misli daha ceza ödeyecek hem de kereste kesme izni iptal 

edilecekti
185

. 

ġirketle yapılan anlaĢmaya göre demiryolunun yapılmasında uygulanacak teknik 

konular daha önce Ģartnamede belirtilmiĢti. Fakat inĢaat devam ederken bazı 

değiĢikliklerin yapılması da taraflarca uygun görüldü. Bu çerçevede inĢa edilecek hatlar 

Meclis-i Maabir‟de
186

 tekrar değerlendirilmiĢ ve Ģirketin sunduğu planlara bazı ilaveler 

yapılarak uygun bulunmuĢtu. Demiryolunun sahip olacağı teknik özellikler Ģu Ģekilde 

idi: 

TABLO 1.1.  

DEMĠRYOLUNUN SAHĠP OLACAĞI TEKNĠK ÖZELLĠKLER 

Teknik Özellikler Metre  Santimetre 

Ġki demir çubuk arasında olan mesafe 1 43 

Molozla düzeltilecek yerlerin eni 3 66 

Demir hattın her birinin düzlenmesi gereken dıĢ 

tarafı mesafesi 

1 13 

Molozla yapılacak seddin eni 5 50 

Ġkinci hat için tahsis edilecek yerin eni 3 66 

 

Demiryolu Ģavtının enine, zikredilen ikinci hattın inĢasına mahsus olan mahallin 

eni ilave edilecekti.  Daha önce sunulmuĢ ve Meclis-i Maabir tarafından da tasdik 

edilmiĢ olan profillerde bazı mesafelerin yeniden düzenlenmesi ve aĢağıdaki tabloda 

gösterildiği Ģekilde olması Ģirket tarafından talep edilmiĢti
187

: 

 

                                                 
185 Aynı belgeler. 
186 Meclis-i Maâbir, 1 Ekim 1857 tarihinde kuruldu. Bundan önce memleketin bayındırlıkla ilgili meseleler, farklı 

konuların da görüĢüldüğü Meclis-i Tanzimat‟a geliyordu. Oysa bayındırlık iĢleri uzmanlık bilgisi gerektiren 

konulardı. Üstelik Meclis-i Tanzimat‟ın iĢleri de oldukça yoğundu ve nafıa iĢleriyle fazla ilgilenemiyordu. Bunun 

üzerine yapılan bir düzenleme ile nâfıa meclisinin bir Ģubesi olmak ve ülkede yol, köprü, kanal, bina gibi imar 

faaliyetlerini gerçekleĢtimek üzere, zikredilen tarihte Meclis-i Maabir kurulmuĢ oldu. Üyeliklerine de Avrupa‟dan 

getirilen mühendisler ile ülkenin içinde bulunduğu duruma vâkıf birkaç kiĢi seçildi. GeniĢ bilgi için bkz. Akyıldız, 

Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, s. 264. 
187 BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-3. 
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TABLO 1.1.1. 

ġirketin Talep Ettiği DeğiĢiklikler 

DeğiĢiklik Talep Edilen Konu Metre Cm. 

Hat Ģavtının yanında bulunan parmaklık - 30 

Yapılması gerekli bir hendek 1 22 

Hendek haricinde yapılacak parmaklık - 30 

Hayvanların giriĢini engellemek için dolma ile yapılacak set 1 22 

Toplam 3 2 

Ġki Taraf Arası Toplam Uzunluk 6 - 

Kaynak: BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-3. 

 

Ayrıca Meclis-i Maabir‟den demiryolu hattının korunması için yapılacak duvar 

yerine köklü çalı dikilmesi önerildi. Bu Ģirketin lehine bir öneriydi, zira çalı dikilmesi 

duvara göre çok daha az masraflı olacaktı
188

. 

Ġzmir civarındaki hattın durumu, yolcu ve eĢya istasyonları, depo ve atölyeler ile 

demiryolu üstünde bulunacak istasyonlarla ilgili teknik özellikler de Ģöyle tespit 

edilmiĢti: 

Ġzmir civarındaki hattın durumu ile ilgili olarak takdim edilen haritaya göre 

Kasaba Demiryolu, Aydın Demiryolu‟nu geçtikten sonra Kervan Köprüsü
189

 ve 

civarındaki istasyonların arasından geçerek Sebikiye Sokağı‟nda son bulacağından 

yolcu ve eĢya istasyonu bu yol üzerinde açılacaktı. Atölye istasyonları ise Diana 

Hamamı denilen bölgenin münasip bir yerinde yani Bornova Körfezi‟nin içerisinde inĢa 

edilecekti. Bu istasyon ile çarĢı ve büyük haneler arasında yarım saatlik bir mesafe 

vardı. Ġstasyon burada inĢa edilince biraz uzak mesafede olan çarĢı esnafının eĢyasını 

daha kolay nakledebilmesi maksadıyla daha sonra hatta küçük bir kol daha ilave 

edilmesi ve bunun deniz kenarındaki gümrük civarına kadar uzatılması gerektiği de 

belirtilmiĢti. Gemilerden indirilen eĢyayı hemen demiryoluna nakletmek için gerekli 

iskele henüz hazır olmadığından atölye istasyonu denize yakın olan Diana suyolu 

üzerindeki bir yerde inĢa edilecekti. Bu yeni istasyonun burada inĢa edilmek 

                                                 
188 Aynı belge.  
189 Bugünkü yeni itfaiye binasının olduğu yer. Bkz. Atilla, a.g.e., s. 109. 
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istenmesinin sebeplerinden biri de -eğer devlet tarafından uygun görülürse- Aydın 

Demiryolu ile müĢterek kullanılması düĢüncesiydi
190

. 

Yolcu ve eĢya istasyonu ile ilgili olarak istasyonun Sebikiye Sokağı‟ndaki tarafı 

48 metre (85 arĢın), diğer tarafı 67 metre (120 arĢın) uzunluğunda ve istasyonun içinde 

kalacak açık meydanın geniĢliği ise 1.630 metre (2.911 arĢın) olacaktı. Ġstasyon 

arkasında makineler için bir ambar yapılacak ve bu makineler için gerekli olan kömür 

vesair ihtiyaçlar bu ambardan tedarik edilecekti. Buna göre istasyonun geniĢliği 

aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktı. Burada asıl hattın geniĢliği hesaba 

katılmamıĢtı
191

. 

 

TABLO 1.2. 

ĠSTASYONLARIN GENĠġLĠĞĠ 

MEVKĠ  Metre ArĢın 

Yolcu istasyonu 800 1.430 

EĢya istasyonu 1.500 2.680 

Açık alanlar 1.100 1.960 

Sundurma ile ambar 800 1.430 

Açık meydanlar ve diğer küçük yollar 12.300 30.000 

Toplam* (belgede yanlıĢ toplanmıĢtır) *21.000 37.500 

Doğrusu (Toplam) 16.500 37.500 

Kaynak: BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-7. 

Depo ve atölye istasyonunun geniĢliği ise aĢağıda gösterildiği gibi 28.000 arĢın 

yani 18.000 metre olacaktı. Burada da asıl hat hesaba dâhil edilmemiĢti
192

. 

 

 

 

 

 

                                                 
190 BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-6. 
191 Aynı belge, lef-6. 
192 Aynı belge, lef-6. 
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TABLO 1.3. 

DEPO VE ATÖLYE ĠSTASYONUNUN GENĠġLĠĞĠ 

 Metre  ArĢın  

Lokomotifler için depo 1.880 3.350 

Araba deposu 1.170 2.100 

Tamir atölyesi 400 715 

Marangoz atöltesi 400 715 

Demirci atölyesi 300 535 

Kazancı atölyesi 540 965 

Kömür ambarı 1.950 3.470 

KuĢak ağaçlarının ambarı 4.000 7.150 

Açık meydanlar ile küçük yollar vesaire 5.540 9.000 

Toplam**  (belgede yanlıĢ toplanmıĢtır) **18.200 28.200 

Doğrusu (Toplam) 16.180 28.000 

Kaynak: BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-7. 

Demiryolu güzergâhında yapılacak köprülerle ilgili olarak, Ģartnamenin 6. 

maddesine göre hareket edilecekti
193

. Ġleride ikinci hattın inĢası sırasında yapılacak 

köprüler az masrafla yapılmaya çalıĢılacak ve demiryolu trafiğini aksatmayacaktı
194

.  

Üç kısımdan oluĢan hattın birinci kısmını Ġzmir-Menemen arası oluĢturuyordu. 

Manisa‟ya kadar olan ikinci kısım ile Manisa-Turgutlu arasında yapılacak üçüncü kısım 

güzergâh haritaları da Hükümete teslim edilmiĢ ve onaylanmıĢtı
195

. 

BaĢlangıcı Çorakkapı (Basmane) olan demiryolu hattı, Kervan Köprüsü
196

, 

Ġstavroz
197

 (Hilal), Halkapınar, Bayraklı, KarĢıyaka, Menemen istikametinde Körfez‟in 

kuzey kıyılarını geçtikten sonra Manisa'ya dönecek, oradan da Kasaba'ya varacaktı
198

. 

Hem Turgutlu hem de Bornova‟ya ulaĢmak için önemli bir güzergâh seçilmiĢti. Hat, 

Punta‟dan gelen Aydın Demiryolu ile kesiĢiyordu. Ġki hattın kesiĢtiği yer, artı yani haç 

Ģeklini aldığından mahalleye “Ġstavroz” adı verildi. Hat, dönemin önemli Rum 

                                                 
193 ġartname maddesiyle ilgili geniĢ bilgi için bkz. BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-43;   BOA, Mukavelename Defteri, 

nr.1, s.214-227;   BOA, Ġ. MVL, 492/22270, lef-12;   BOA, Ġ. MVL, 510/23022. 
194 BOA, Ġ. MVL, 513/23160, lef-13. 
195 BOA, Ġ. MVL, 530/23792. 
196 Kervan Köprüsü, bugünkü yeni itfaiye binasının bulunduğu yerdedir. Bkz. Atilla, a.g.e., s.109. 
197 Ġstavroz ismi Cumhuriyet devrinde Hilal olarak değiĢtirilmiĢtir. Bkz. Atilla, a.g.e., s. 109. 
198 Sabri Yetkin, “Ġzmir‟in Demiryolları -3”, Milliyet Gazetesi, 15.08.2004. 
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mahallelerinden biri olan Aya Voukla‟dan itibaren karayoluna paralel olarak 

döĢenecekti
199

. 

Demiryolu inĢası kentin mekânsal yapısında da değiĢimlere sebep olacaktı. 

Öncelikle Basmane‟de büyük bir gar binası, depolar ve atölyeler inĢa edileceğinden 

Ģirket geniĢ arazilere ihtiyaç duymaktaydı. Bunun için Hükümet, Basmane civarında 

yirmi bin metrekare, Diana Hamamı (Halkapınar) civarında ise yaklaĢık on bin 

metrekare araziyi Ģirkete tahsis etti
200

. Ayrıca 50 kadar bina da -sahiplerine bedelleri 

ödenmek suretiyle- Ģirket tarafından satın alındı
201

. 

19 Nisan 1864'te yapım çalıĢmalarına baĢlanan demiryolu inĢaatı çok hızlı bir 

Ģekilde devam ediyordu. 1864 yılının Ekim ayına gelindiğinde Menemen‟e kadar olan 

yaklaĢık 32 kilometrelik mesafe ile 4750 metrelik Bornova Ģubesi bölümü tamamen 

düzlenerek, gerekli köprülerin yapılmasıyla demirlerin döĢenmesine baĢlandı. Bu arada 

demiryolu için gerekli olan bir takım demir köprüler ile bir hayli raylı araba, 3 

lokomotif, pek çok alet ve eĢya da Ġngiltere‟den getirildi
202

. Demiryolu inĢaatının böyle 

faal bir Ģekilde devam etmesi insanların ilgisini çekmiĢ olmalı ki, sık sık gazetelerde 

haberler yapılarak bu konudaki geliĢmeler halka duyurulmuĢtu. Öyle ki, hattın ne zaman 

bitirileceği konusunda tahminler bile yapılmaktaydı
203

.  

                                                 
199 Bkz. Atilla, a.g.e., s. 109. 
200 Sabri Yetkin, a.g.m., Milliyet Gazetesi, 15.08.2004. 
201 Bina ve arazi satın alınması hususlarında özellikle hak sahiplerinin mağdur olmamasına azami gayret 

gösterilmiĢtir. Bu konu ile ilgili birçok belge mevcuttur. ġehremini Hüseyin Beyin arazisinin satıĢı buna örnek 

gösterilebilir. GeniĢ bilgi için bkz.. BOA, T.TNF.VRK, 2/8. 
202 Tasvîr-i Efkâr, nr.250 (24 Cemaziyelahir 1281), s.1-2. 
203 Bahsedilen gazete haberlerinden bazıları Ģunlardır. [“Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar inĢası derdest olan demiryolunu 

ikmâline kemâl-i kerem ve süratle çalıĢılmasıyla keĢf ve tahmin olunan dört seneden evvel hitam olacağı derkar ve 

AlaĢehir‟e dahi temdid edilmesi istida olunmuĢ olduğundan müsaade buyrulduğu halde bunun dahi müdded-i 

mezkure zarfında bitirileceği bedidâr bulunmuĢ ve yolun Menemen‟e kadar düzlenip ve Ġzmir‟den 3 mil mesafede 

bulunan Birunabad Ģubesi dahi kâmilen tesviye olunup yalnız demirlerinin vaz‟ı kalmıĢ ve üç adet vapör arabası 

gelmiĢ olduğundan Ġzmir‟den edevat naklinin kesb-i suhûlet eyleyeceği ….”, Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 18 

(18 Cemaziyelevvel 1281), s. 70]; [“Bu demiryolunun suret-i katiyede resimleri geçen Kanunisani‟de yapılarak 

imâlatına Nisan‟da baĢlanmıĢtı. Bu tarihe gelinceye kadar yani altı ay zarfında Birunabad ile Menemen arasında 23 

mil mesafe yol tesviye ve iktiza eden köprüler inĢa edilmiĢ olmasıyla yakın zamanda demirleri döĢenerek 

iĢlettirileceği memûl-i kuvvâ bulunmuĢtur”,  Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 38 (16 Cemaziyelahir 1281), s.1]; 

[“Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar derdest inĢa olan demiryolun hitam-pezir olması için ya da sa„î ve ikdam olunmakta 

olup bu gidiĢle bütün hattın tekmil-i imâli için saltanât-ı seniyye tarafından müsaade buyrulan dört sene müddet 

zarfında zikrolunan hattın ikmali Ģöyle dursun ruhsat buyrulduğu halde belki AlaĢehir‟e kadar dahi temdit yani 

Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan yolun bir misli daha imal ve inĢa kılınacağı ve tarik-i mezkûr Ģimdiye kadar 3 mil 

ba„d mesafede olan Birunabad koluyla beraber Menemen‟e kadar hitâma reside olup Ģöyle ki; iki hattın birbirini 

kat„ ettiği noktadan farz edilerek ceman 24 mil mesafelik yolun tesviyesi ikmal olunup demir hatlar vaz‟ olunduğu 

surette zikrolunan yolla kûĢâd olunacağı…”, Takvîm-i Vekâyi, nr. 772, (Selh Cemaziyelevvel 1281), s.3]; 

[“….tarîk-i mezkûre baĢlanılalı sekiz ay olup imalatı hayliden hayli ilerlemiĢtir ve tasrifâta dikkatle beraber ittihâz 

olunan tedâbir ve teĢebbüsâta nazaran bu yoldan herkesin muntazır olduğu menâfi ve teshilâtın yakında meydana 

çıkacağı ümid olunuyor”, Tasvîr-i Efkâr, nr. 250 (24 Cemaziyelahir 1281), s.1-2.] 
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Arazinin düz olması dolayısıyla Ġzmir-Menemen arasındaki tesviye iĢlemleri 

kolay olmuĢtu. Menemen-Manisa arasının arazi Ģartları ise biraz daha zorluydu. Hattın 

hem dağlardan hem de Mahat Boğazı denilen yerden geçmesi gerekiyordu. En zor yer 

de Mahat Boğazı idi ve yolun kilidi olarak telakki ediliyordu. Söz konusu bölgelerin 

dere tepe olmasından dolayı arazinin düzlenmesi konusunda epey çaba harcanmıĢtı. 

Yol, Melez Köprüsü ile Halkapınar Bataklığı üzerinden geçirildi. Bu arada Bornova 

civarındaki köprü tamamlanmıĢ ve körfez etrafındaki kayalar kesilerek sahilde yarım 

mil mesafelik yer doldurulmuĢtu
204

. 

 

1.4.2. Ġzmir-Menemen, Ġzmir-Bornova ve Menemen-Manisa Hatlarının AçılıĢı 

1865 yılı Haziran ayında Ġzmir-Bornova arası ile Ġzmir-Menemen arasındaki 

demiryolu inĢası tamamlanmıĢtı. 20 Haziran 1865 tarihinde Ģirket, Komiser ReĢad 

Bey‟den demiryolunun geçici olarak iĢletmeye açılması hususunda ruhsat talep etti. 

ReĢad Bey tarafından yapılan teftiĢ ve inceleme sonrasında, bütün Ģartların yerine 

getirildiği görüldü ve mahalli yetkililerin de onayı ile 20 Temmuz 1865 tarihinde iki hat 

geçici olarak iĢletmeye açıldı
205

.  

Basmane‟den baĢlayarak Kordelio (KarĢıyaka), Çiğli, Ulucak istasyonlarından 

geçip Menemen‟e ulaĢan hattın uzunluğu 31 kilometre 750 metreydi. Keza inĢası 

tamamlanan Basmane-Bornova arası da 4 kilometre 750 metreydi
206

. Menemen hattının 

yapılıĢı esnasında güzergâhın belirlenmesinde Gediz Nehri etkili olmuĢtu. Nehrin 

muhtemel taĢkınlarına karĢı demiryolunun etkilenmemesi için tedbirler alınarak deltası 

ve yatağı değiĢtirildi. Bu Ģekilde hem demiryolu hattı korundu, hem de Ġzmir 

Körfezi‟nin tamamen dolması önlenmiĢ oldu
207

. 

Demiryolu hatlarının açılmasından sonra istihdam imkânları da oluĢmaya 

baĢladı. Bu amaçla Kasaba Demiryolu‟nun Ġzmir‟deki istasyonunda istihdam edilmek 

üzere 400 kuruĢ maaĢla bir memur, 350 kuruĢ maaĢla bir kâtip ve 115‟er kuruĢ maaĢla 

da beĢ kolcu tayin edildi
208

. 

                                                 
204 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 38 (16 Cemaziyelahir 1281), s.1. 
205 BOA, Ġ. MVL, 538/24198; MVL. 712/79. 
206 Mecmûa-i Umûr-ı Nâfia, nr. 8 (ġaban 1302), s. 235. 
207 Atilla, a.g.e., s. 113. 
208 BOA, Ġ. MVL, 538/24208. 
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Ġzmir-Menemen arasındaki demiryolu hattının tamamlanmasından sonra 

yaklaĢık üç ay gibi kısa bir süre içerisinde Menemen-Manisa demiryolu inĢası da 

bitirildi
209

. Demiryolları komiseri ve ilgili memurlar tarafından gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra açılıĢa izin verildi. Ġzmir Valisi ve bazı devlet görevlileri açılıĢı 

yapmak üzere 23 Ekim 1865 tarihinde demiryolu hattını kullanarak Manisa‟ya 

gittiler
210

. ġirket yetkilileri tarafından büyük bir ziyafet verilerek hattın resmi açılıĢı 

yapıldı. Ġki gün sonra, yani 25 Ekim 1865 tarihinde demiryolu resmen ahaliye de açıldı. 

AçılıĢ ile ilgili gazetelere ilanlar da verildi
211

. Gerek Manisa ve gerek Ġzmir ve civar 

Ģehirlerin ahalisi bu açılıĢa büyük ilgi gösterdi. AçılıĢın yapıldığı gün 500 kadar insan 

bu merasimi görmek için Ġzmir‟den Manisa‟ya gitti
212

. Menemen‟den sonra Emirâlem, 

Hamidiye, Horozköy‟den geçerek Manisa‟ya ulaĢan hattın Ġzmir‟e mesafesi 66,5 

kilometreydi
213

. 

 

1.4.3. Hattın Kasaba (Turgutlu)’ya UlaĢması 

Bir taraftan Manisa‟ya kadar uzanan hatların açılıĢı yapılırken diğer taraftan 

Turgutlu‟ya kadar olan kısmın çalıĢmaları da hızla devam ediyordu. Nitekim, Ģirketin 

süratli çalıĢması neticesinde 1865 yılının Aralık ayı baĢlarında Turgutlu‟ya kadar olan 

kısmın inĢası bitirilerek açılıĢa ve iĢletmeye hazır hale getirildi. Ancak, bazı 

istasyonların tamamlanmasının gecikmesi sebebiyle resmi açılıĢ yaklaĢık 1,5 ay sonra 

oldu
214

. Bu eksikliklerin giderilmesinden sonra 23 Ocak 1866 tarihinde görkemli bir 

törenle resmi açılıĢ yapıldı
215

. AçılıĢı yapmak ve hattın Ģartnameye göre teslim 

iĢlemlerini yerine getirmek üzere Aristidi Bey komiser olarak tayin edildi. Meclis-i 

Maabir azasından Hasan Efendi de Aristidi Bey‟e refakat etmek üzere 

görevlendirildi
216

. Böylelikle 19 Nisan 1864 tarihinde inĢasına baĢlanan ve bitirilmesi 

                                                 
209 Demiryolunun Manisa‟ya kadar tamamlanmıĢ olmasıyla Ģirket yöneticileri açılıĢ için izin talep etmiĢler ve bu talep 

Demiryolu Komiseri MiĢralay Mehmed ReĢad Bey tarafından 23 Eylül 1281 tarihli telgrafla bildirilmiĢti. Bkz. 

BOA, Vilayât Gelen-Giden Defteri, nr. 10, s. 114,  numara 121. 
210 BOA, Ġ.DH., 542/37706. 
211 BOA, A. MKT. MHM, 345/32 
212 Tasvir-i Efkâr, nr. 343 (12 Cemaziyelahir 1281), s.2. 
213 Mecmûa-i Umûr-ı Nâfıa, nr. 8, (ġaban 1302), s. 235. 
214 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 338 (20 Ramazan 1282). 
215 Tasvîr-i Efkâr, nr. 364 (22 Ramazan 1282), s.1; Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 341 (23 Ramazan 1282), s.1; 

Yetkin, a.g.m., Milliyet Gazetesi, 15.08.2004. 
216 Hasan Efendiye bu görevi için 3.000 kuruĢ harcırah verildi. Bkz. Ġ.DH., 546/38024; A. MKT. MHM, 349/93.  
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için 4 yıl mühlet verilen Ġzmir-Turgutlu arasındaki demiryolu hattı, belirtilen süreden 

çok daha önce tamamlanmıĢ oldu.  

Bu, pek de olağan bir durum değildi. Çünkü o dönemde Osmanlı Devleti 

sınırları içinde baĢka demiryolları da yapılıyordu ve bunların hemen hemen hepsinde 

sıkıntılar yaĢanıyordu. ġirketler taahhütlerini yerine getiremiyor ve inĢaatları zamanında 

tamamlayamıyorlardı. Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin piyasaya sürdüğü hisse senetleri 

bile tam olarak satılamadan, Ģartnamede belirtilen süreden çok daha önce hattı 

tamamlaması Hükümet yetkilileri tarafından takdire Ģayan görüldü. Ülkenin diğer 

bölgelerinde inĢa edilen demiryolları yetkililerini ve memurlarını teĢvik etmek amacıyla 

Kasaba Demiryolu müteahhidi Edward Price‟a üçüncü ve baĢmühendis Bayliss‟e de 

dördüncü rütbelerden birer Mecidi NiĢanı
217

 verildi
218

.  

Hattın baĢarıyla ve müddetinden önce bitirilmesi kamuoyu tarafından da takdirle 

karĢılandı. Nitekim Ruzname-i Ceride-i Havadis Gazetesi bu konuya özel bir önem 

atfederek uzun bir yazı ile Ġzmir-Kasaba hattının bölge için taĢıdığı önemi vurgulama 

ihtiyacını hissetmiĢti. Gazete, “Ġzmir‟den Kasaba‟ya Kadar ĠnĢa Olunmakta Olan 

Demiryolu Hakkında Bazı Malumât” baĢlıklı haberinde Ģu geniĢ bilgileri aktarmıĢtı:  

“Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar yapılmakta olan demiryolu Ģimdiye kadar Osmanlı 

Devleti‟nde yapılan yolların dördüncüsü olup ancak Aydın Demiryolu‟na ehemmiyetçe 

ikinci derecede sayılıyor. Bilindiği gibi Aydın ovası mamur ve bayındır bir mahal olup 

demiryolu sebebiyle gittikçe daha da ilerleyecektir. Kasaba‟ya kadar yolun geçtiği 

yerler de Aydın Demiryolu‟na benzer. Aydın Demiryolu‟nun inĢasında dağ delmek, 

kaya kırmak, köprü yapmak gibi iĢler Kasaba hattına göre daha fazladır. Bununla 

beraber o civar ahalisi gayet çalıĢkan ve köyleri de çok zengindir. Ġzmir nüfusu 300.000 

civarında olup on yıldan beri ithalat ve ihracatı 2.000.000 liradan 5.000.000 liraya 

                                                 
217 Osmanlılarda iyi hizmetleri görülenlere çeĢitli derecelerde niĢan ve madalya verilmesi geleneği Batı etkisiyle II. 

Mahmud döneminde baĢlamıĢ ve diğer padiĢahlar döneminde de devam etmiĢtir. Mecidi NiĢanı Sultan Abdülmecid 

zamanında 1852 yılında ihdas edilmiĢtir. Bu niĢanla ilgili 29 Ağustos 1852 tarihli bir nizamname yayımlanmıĢ ve 

niĢanın birden beĢe kadar sıralanan derecelerden oluĢtuğu belirtilmiĢtir. NiĢanın birinci rütbesi murassa idi ve 

kaydıhayat olmak üzere veriliyordu. Yani Birinci Mecidi niĢanı sahibi ölünce niĢan hazineye iade ediliyordu. Ġkinci 

Mecidi niĢanı Ģemsesi göğsün sol tarafına ve niĢan da boyna asılırdı. Sahibinin ölümünde yine hazineye verilirdi. 

Üçüncü Mecidi niĢanı da boyna asılırdı. Dördüncü ve BeĢinci Mecidi niĢanları da göğsün sol tarafına asılır ve 

sahibinin ölümü üzerine hazineye iade edilirdi. Bkz. Ġbrahim Artuk, “NiĢan”, DİA, XXXIII, Ġstanbul 2007, s. 154-

155; Edhem Eldem, İftihar ve İmtiyaz Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi, Ġstanbul 2004, s. 176. 
218 “…şu görülen ikdâmât ve mesâiye takdiren ve memâlik-i mahrûse-i şâhânede derdest inşa bulunan sâir 

demiryollar memurlarını teşvîken ve tergîben Price‟ye üçüncü ve Başmühendis Mösyö Bayliss‟e dördüncü 

rütbelerden birer kıta Mecidi Nişanı ihsan buyrulması .…” Bkz. BOA, Ġ.DH., 544/37885; BOA, A. MKT. MHM, 

347/14.  
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çıkmıĢtır. Sebebi birkaç senedir o bölgede çok pamuk üretimi yapılarak fazla hâsılat 

alınması ve kuru yemiĢin fevkalade revaç bulmasıdır. 

ĠĢte Ġzmir‟in bu geliĢmesinden hareketle bundan 3 sene evvel bazı servet 

sahipleri Ġzmir-Kasaba Demiryolu‟nun inĢası için Osmanlı Hükümeti‟nden izin talep 

etmiĢler ve bu talepleri kabul edilerek inĢaat için gerekli imtiyaz verilmiĢti. Yolun 

mesafesi 58 mil olup Bornova koluna uzatılan 3 mil ilave ile toplam 61 milden yani 

yaklaĢık 20 saatlik mesafeden ibarettir. Bunun imtiyaz müddeti 99 sene olarak 

verilmiĢti. Ehemmiyet ve lüzumuna mebni yolun iki tarafında 10 saatlik yerde taĢ ocağı 

ve maden iĢletilmesi ile orman kesilmesine izin verilmiĢtir. Demiryolunun sermayesi 

800.000 lira olup Ġngiltereli meĢhur sermayedarlardan Mösyö Price 760.000 liraya 

maktûan imalini üstlendi ve daha Ģirket hisseleri satılmadan Manisa‟ya kadar yol yapılıp 

Ģimdi Kasaba‟ya ulaĢtı. Yalnız bir buçuk ay evvel hisse sahipleri mevcut hisselerden 

14.000 imtiyazlı hisseleri alıp 26.000 adi hisseden 9.000‟ini Osmanlı Devleti‟ne tahsis 

ettiklerini ilan eylediler ise de buna rağbet edilmemiĢtir. Duyduğumuza göre ancak 

1.000 hisse satılabilmiĢtir. Bundan her halükârda  % 15 kar hâsıl olacağı bilinir iken 

Osmanlı Devleti‟nde hisse alımına rağbet olunmadığı doğrusu teessüf edilecek bir 

Ģeydir.  

Gelelim Aydın Demiryolu‟na: Aydın Demiryolu‟nun merkez istasyonu 

tüccardan uzakta bir yere yapılmıĢtır. Bu istasyonun seçilmesinde Ģirketin hatası 

büyüktür. Kasaba Demiryolu‟nun merkezi ise ticaretin yapıldığı mahalle daha yakın 

olan ve Ģehrin ortasında bulunan eski Basmahane‟ye kadar götürülmüĢtür. ġirketin 

atölye, fabrika ve binaları Halkapınar isimli yerdedir. Buradan gemilere eĢya yüklemek 

ve indirmek daha kolaydır. Demiryolunun bir kolu dahi Ġzmir ahalisinin sayfiyeleri olan 

mezkûr Bornova ve büyük kolu Körfez kenarından Kordelyo (KarĢıyaka)‟ya ve ondan 

bağ ve bahçe aralarından Çiğli Kahve‟ye ve oradan Gediz Suyu‟nu köprü üzerinden 

geçerek Ulucak‟a ve oradan Menemen‟e ulaĢır. Menemen Ġzmir‟den 7,5 saat mesafede 

olup 15.000 nüfusu vardır. Menemen‟de ayrıca güzel bir istasyon da yapılmaktadır. 

Ġzmir Eyaleti‟nin güzel yerlerinden birisi de Bergama ve Bakırçay ovasında 

bulunan meĢhur bahçelerdir. Buralarda incir, üzüm gibi meyveler yetiĢir. Birçok 

değirmen vardır. 

Demiryolu, Menemen‟den Emirâlem Yaylası merkezine ve oradan bütün bağ ve 

bostan aralarından ve Ģirketin en çok zahmet ve meĢakkat çektiği Menemen Boğazından 
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aĢarak Manisa Ovası, Gâvurköy ve Horozköylerini geçerek Manisa Ģehrine varır. 

Manisa‟nın 40.000 nüfusu vardır. Ġncir ve kavun yetiĢtirilir ayrıca kaymağı meĢhurdur. 

Kırkağaç ve Akhisar‟dan Ġzmir‟e giden kervanların yolu da Manisa Ģehridir. Manisa‟nın 

ahalisi gayet zengindir. Demiryolu Manisa‟dan sonra Çobanköyü dedikleri Rum köyünü 

geçerek Kasaba‟ya varır. Bu Kasaba Ģehri de Manisa gibi önemli bir yerdir. Develerin 

doğrudan doğruya gidiĢi hesabınca Ġzmir‟den Kasaba‟ya 33 mil yani 11 saat olup 

demiryolu bazı yerleri dolaĢtığı için bundan 25 mil fazla olarak 58 millik yani 19 saatlik 

mesafededir. Demiryolunun tesviye ve inĢasından evvel oralarda nakliye vasıtası deve 

idi. Halen 20.000 kadar deve mevcut ise de demiryolu münasebetiyle evvelki gibi 

iĢleyemeyeceğinden doğal olarak deveciler mağdur ve müteessir olmakta ve bundan 

dolayı nakliye ücretlerini düĢürerek demiryolu ile rekabete kalkıĢmaktadırlar. Hâlbuki 

bir deve en çok 200 okka yük kaldırabilir. Demiryolunun ise tüccara sunduğu kolaylık 

devecilerin yaptıkları indirimle kıyaslanmaz. Bu gidiĢle taĢıma iĢiyle uğraĢan kesimi 

mahvedip herkesi kendisine muhtaç bırakacaktır. Bir de demiryolu bir seferde 800 

develik yükü taĢıyabilip kısa zaman içinde gideceği yere ulaĢtırmaktadır. Bundan dolayı 

böyle kolaylık ve menfaatli bir vasıtayı rakip görmek ve çekememek manasızdır. 

Bu gidiĢle deveciler oralarda dikiĢ tutturamayıp eĢya nakletmek için içeri 

taraflara gidecekleri Ģüphesizdir. Demiryolların ilk ortaya çıkıĢında aynı bu gibi bir 

rekabet Ġngiltere ve Ġspanya‟da dahi ortaya çıkmıĢtır. Oralarda da arabacılar ve katırcılar 

direnmiĢlerse de sonra kendileri evvelkinden daha çok istifade etmiĢlerdir. Çünkü 

demiryolu iĢleri fevkalade kolaylaĢtırdığından ticaret ağı geniĢlemiĢtir. Nakledilecek 

eĢyayı yüklemeye arabalar yetiĢmez, demiryoluna eĢya nakli için bir katar bulunmaz 

olmuĢtur. Bunun üzerine bir hayvanın değeri 14 lira civarında iken kısa süre içinde 30 

liraya ulaĢmıĢtır.  

ĠĢte bu kabilden olarak deveciler bu yaptıklarından piĢman olacaklar. Demiryolu 

Kasaba‟ya vardıktan sonra, burada bırakılmayıp AlaĢehir‟e ve oradan UĢak‟a kadar 

götürülmesi düĢünülmektedir. Bu maksatla yeni imtiyaz talebi olmuĢtur. AlaĢehir, 

Kasaba‟dan 46 mil uzakta olduğu gibi UĢak da AlaĢehir‟den 80 millik mesafededir ki 

Anadolu‟nun göbeği demektir. O tarafların da toprağı ziraata elveriĢlidir. Çünkü çift 

sürmeye hacet kalmadan yere bir parça tohum atılacak olsa derhal tutar ve vaktinde 

meydana çıkar. AlaĢehir‟in yaklaĢık 50.000 nüfusu ve civarında birçok köyleri vardır. 

Eğer yol UĢak‟a kadar uzatılırsa 200.000 tonluk eĢya naklolunabileceğini Ģirket tahmin 

ediyor (her ton 800 kıyyedir). ĠĢte her bir ton 80 kuruĢa naklolunduğu ve 70.000 lira 
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kadar yolculardan alındığı düĢünülürse senede 110.000 lira gelir ve ticaret hâsıl olur. 

Hâsılı böyle giderse hisse sahipleri para koyacak yer bulamaz219.” 

 

1.5. Demiryolu ĠnĢaatı Süreci ve Sonrası GeliĢmeler 

1.5.1. Arazi Meseleleri 

BaĢlangıçta elli kilometrelik alan içerisinde beĢyüzden fazla arazinin alımı bu 

konu ile ilgili talimatnameye göre yapıldı
220

. Demiryolunun geçtiği arsa ve arazilerin 

Ģirket tarafından alınması hususlarında birkaç küçük istisna dıĢında herhangi bir sıkıntı 

yaĢanmadı. Mesela demiryolunun geçtiği yerlerin sahiplerinin arazi ve ürünlerinin bu 

yoldan zarar gördüğüne dair Ģikâyette bulunması üzerine meydana gelen zarar hemen 

tespit edilip sahiplerine ödendi
221

. Bu kiĢilerin memnuniyetleri dönemin gazetelerine de 

yansımıĢtı
222

.  

Arazi alım-satımı konusunda tecrübeli biri olan Komiser ReĢad Bey‟in
223

 bu 

iĢleri yapacak komisyonun baĢına tayin edilmesi ve komisyon üyelerinin de ehil 

kiĢilerden oluĢması, Ģirketin arazi ve arsa bedellerini değerinde ve zamanında ödemesi, 

halkın bu konuda duyarlı olması, demiryoluna önem vermesi ve gerekli kolaylığı 

göstermesi gibi etkenler arazi alım satımı konusunda büyük sıkıntılar yaĢanmamasının 

nedenleri olarak gösterilebilir. 

 

1.5.2. Doğal Afetler, Kazalar, Aksaklıklar 

Gerek inĢaat devam ederken gerekse tamamlandıktan sonra hat üzerinde bazı 

aksaklıklar meydana gelmiĢti. Bazen doğa olayları olduğu gibi bazen de insanların 

dikkatsizliği aksaklıklara sebep oluyordu. Mesela 1865 Ocak ayı içinde Ġzmir ve 

çevresine bol miktarda yağmur yağmıĢtı. Sellerin oluĢmasıyla da bazı demiryolu hatları 

zarar görmüĢ ve Ġzmir‟den Bornova‟ya kadar olan hattın bir kısmını su bastığından 

trenler bir müddet iĢleyememiĢti
224

. 1866 Ocak ayında Kasaba hattı için inĢa edilen 

                                                 
219 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 329 (6 Ramazan 1282), s. 1313-1314. 
220 Tasvîr-i Efkâr, nr. 250,(24 Cemaziyelahir 1281),  s. 2. 
221 Tasvîr-i Efkâr, nr. 218 (1 Rebiulevvel 1281), s. 1. 
222 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 71 (4.ġ.1281); Tasvir-i Efkâr, nr. 222 (15 Rebiulevvel 1281), s. 2.  
223 Erkân-ı Harbiye Miralaylarından ReĢad Bey 27 Haziran 1858 tarihinde bu konurlara nezaret etmek üzere Aydın 

Demiryolu‟nda göreve baĢlamıĢ ve epeyce tecrübe sahibi olmuĢtu. Yine aynı demiryolunda görevli BinbaĢı 

Mustafa Efendi de komisyonda ReĢad Bey‟e yardımcı olarak tayin edilmiĢti. Bilgi için bkz. Akyıldız, a.g.t., s.54. 
224 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 90 (2 Ramazan 1281). 
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köprülerden birisi de acele yapılmasından dolayı çökmüĢtü
225

. 18 Ocak 1868 tarihinde, 

Ġzmir-Kasaba Demiryolu‟nda makinist olarak görev yapan Francis Grey, tren kazası 

sonucu vefat etmiĢti. 42 yaĢında ölen makinist, 22 Ocak‟ta Buca‟da defnedildi
226

. 1868 

yılında Gediz Nehri‟nin taĢmasından dolayı demiryolu hatları zarar görmüĢtü. Hatta 

Ģirket bundan dolayı uğradığı zararı Hükümetten talep etmiĢti
227

. Yine 1867 yılı Mart 

ayında Manisa‟dan Ġzmir‟e giden trenin pamuk taĢıyan yük vagonlarından birisinde 

yangın çıkmıĢ ve bunun sonucunda vagonla birlikte 20 balya pamuk yanmıĢtı
228

. 

 

1.5.3. Tarife Meselesi 

Ġzmir-Kasaba Demiryolu direktörü tarafından 30 Aralık 1863 tarihinde Sadarete 

bir dilekçe verilmiĢti. Bu dilekçede farklı demiryollarında farklı tarifelerin 

uygulanmasının doğru olmayacağından bahisle daha önce Aydın Demiryolu için 

belirlenmiĢ olan tarifenin Kasaba Demiryolu için de uygulanması talep ediliyordu. 

Konu daha evvel sözlü olarak görüĢülmüĢ ve Meclis-i Tanzimat‟tan da onay alınmıĢtı. 

Tarife meselesinin gecikmesinden dolayı Ģirketin zarara uğradığı ve bir an önce bu iĢin 

netleĢmesi talep ediliyordu
229

. Aydın Demiryolu‟nun nakliye ücret tarifesi Robert 

Wilkin tarafından Meclis-i Tanzimat‟a
230

 sunulmuĢ ve uygun bulunduktan sonra 16 

Mart 1857 tarihinde padiĢah iradesiyle kabul edilmiĢti
231

. 

 

                                                 
225 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 333 (11 Ramazan 1282). 
226 Francis Grey‟in ölüm kaydı, Ġzmir‟deki Ġngiliz Kilisesinde kayıtlıdır. Bkz. The Railway Magazine, Published by 

IPC Business Press, 1988, s. 325. 
227 BOA, Ġ.ġD. 15/654. 
228 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 607 (30 ġevval 1283), s. 2425. 
229 BOA, MVL., 667/13. 
230 Meclis-i Tanzimat, Tanzimat bürokratlarının aralarındaki rekabet ve çekiĢmeler ile meclis-i vâlâ‟nın üzerine düĢen 

iĢlerin yoğunluğu karĢısında yetersiz kalmasından doğmuĢtur. Reformcu Tanzimat bürokratlarının elindeki en 

önemli kurumlardan birisi olan meclis-i vâlâ‟nın etkisini kaybetmeye baĢlamasıyla yeni bir müessese kurulması 

fikri gündeme geldi. Bu sırada ortaya çıkan Damat Mehmed Ali PaĢa‟nın tatbîk-i mührü meselesi zikredilen yeni 

müessesenin kurulmasına zemin hazırladı.  PadiĢah da bir hatt-ı hümâyun yayınlayarak Tanzimat esaslarında, 

rüĢvet, yolsuzluk vesair durumlardan dolayı istenilen düzeye gelinemediğini, bunlarla ilgili bir düzenleme yapılarak 

bir meclis kurulmasını emretti. Bu geliĢmeler üzerine 26 Eylül 1854 tarihinde meclis-i Tanzimat kuruldu. 

BaĢkanlığına Âli PaĢa, müftülüğüne RüĢdi Molla Efendi, üyeliklerine de Mehmed RüĢdi PaĢa, Rıf‟at PaĢa, Hıfzı 

PaĢa, Fuad Efendi ve Edhem PaĢa atandı. Meclis faal olarak yedi sene çalıĢtı ve önemli hizmetlerde bulunduktan 

sonra meclis-i vâla ile birleĢtirldi. Daha sonra da bu iki meclis yerlerini meclis-i ahkâm-ı adliyye‟ye bıraktılar. 

Meclis-i Tanzimat hakkında daha geniĢ bilgi için bkz. Akyıldız, Merkez Teşkilatında Reform, s. 250-258. 
231 Aydın Demiryolu‟nun nakliye ücret tarifesi Ģu Ģekilde idi: Bir Ġngiliz mili mesafe için beher kantar baĢına emti‟a-i 

ma„muleden 12 pare, yine o hesap ile eĢya-yı gayr-ı ma„muleden 18 pare alınacaktı. Paket, ağnâm, hayvanât ve 

eĢyâ-yı saire için devlet ile Ģirket miyânında bi‟t-terâzi bir ücret tayin olunacaktı. Her bir Ġngiliz mili baĢına birinci 

sınıf yolculardan 2 kuruĢ, ikinci sınıf yolculardan 1 kuruĢ ücret alınacaktı. Bkz., Akyıldız, a.g.t., s. 49-50. 
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1.5.4. Komisyonların OluĢturulması ve Komiser Tayini  

Osmanlı Devleti‟nde yapılmakta olan demiryolları için önemli olan iĢlerden biri 

de komisyonların iyi bir Ģekilde teĢkili hususuydu. Her ne kadar demiryolu 

komisyonlarının oluĢturulması ile memurların vazifeleri hakkında bir nizamname 

bulunuyor ise de bunlar genellikle layıkıyla anlaĢılamamaktaydı. Dolayısıyla memurlar 

görevlerini yaptığı sırada bazı mahalli Hükümetler tarafından zorluklar çıkarılıyor, bu 

durum da çeĢitli problemlere sebep oluyordu. Bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırmak ve 

gerektiğinde bizzat sorunlu yere giderek problemleri çözmek maksadıyla Nafia Müdürü 

sıfatıyla birinin tayinine ihtiyaç duyuldu. Demiryollarında çalıĢanların genellikle 

yabancı olmasından dolayı bu konuda görevlendirilecek kiĢinin Türkçe ve Fransızca 

bilen, dirayetli ve iĢbilir bir kiĢi olması gerekiyordu. Bu amaçla Eylül 1867‟de hem 

taĢraya giderek yollarla ilgili komisyonlara nezaret edebilecek, hem de Ġstanbul‟da 

bulunduğu sürede Turuk ve Maabir Dairesi‟nin iĢlerinde yardımcı olabilecek Aydın ve 

Kasaba demiryolları komiseri ReĢad Bey‟in bu göreve tayini uygun görüldü. ReĢad Bey‟e 

önceki görevinden aldığı maaĢa ek olarak 3.000 kuruĢ daha verilmesi kararlaĢtırıldı
232

. 

ReĢad Bey‟in yerine 3.600 kuruĢ maaĢla Nihad Efendi ve Kasaba Demiryolu 

komiserliğine de 3.600 kuruĢ maaĢla aynı ismi taĢıyan diğer Nihad Bey tayin edildi
233

. 

Ġzmir‟de bulunan komiser muavini BinbaĢı Mustafa Efendi‟nin orada bulunmasına 

gerek kalmadığından Seraskerlik‟teki görevine iadesi kararlaĢtırıldı
234

. Bunlarla beraber 

memleketteki diğer demiryollarında da istihdam edilmek üzere görevlendirilen 

memurların sayıları ve alacakları maaĢlar da Ģöyleydi
235

: 

TABLO 1.4. 

Diğer Demiryollarında Görevlendirilen Memur Sayıları ve MaaĢları
236

 

Memurlar 
Görevlendirilen 

Memur Sayısı 

ġirketçe Verilecek 

MaaĢlar 

Toplam 

(KuruĢ) 

Komiser  2 3.600 7.200 

Mütercim  1 1.600 1.600 

Türkçe kâtip 1 1.000 1.000 

Fransızca yazıcı 1 1.200 1.200 

ÇavuĢ  2 500 1.000 

Genel Toplam 7 7.900 12.000 

 

                                                 
232 BOA, Ġ. MVL, 576/25879. 
233 Aynı belge,, lef-3. 
234 BOA, A. MKT. MHM, 390/71. 
235 BOA, Ġ. MVL, 576/25879, lef-2. 
236 BOA, Ġ. MVL, 576/25879, lef-2. 
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1.5.5. YurtdıĢına Eleman Gönderilmesi 

Demiryollarının iyi bir Ģekilde idare edilmesi için bu konuda bilgili ve yetiĢmiĢ 

elemanların bulunması gerekliydi. Devletin bu amaçla attığı adımlardan birisi de nafıa 

memurlarından Margosyan Efendi‟nin Fransa‟ya gönderilmesiydi. Margosyan Efendi, 

Nafia Nazırı tarafından demiryolları ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak ve daha sonra 

Osmanlı demiryollarında istihdam edilmek üzere Paris Sefareti aracılığıyla Fransa 

Demiryolları Ġdaresi‟ne tayin edilmiĢti. Margosyan Efendi‟ye Fransa‟da bulunduğu 

müddet için Osmanlı Bankası marifetiyle aylık 600 Frank ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtı
237

. 

 

1.5.6. Turizme Yönelik ÇalıĢmalar 

Demiryolunun gelirini artırmak için turistlere yönelik çalıĢmalar da yapılıyordu. 

Nitekim Ġzmir‟e gelen turistlerin demiryoluyla seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla 

bölgedeki köy, antik kent, kilise gibi önemli yerleri tanıtan ilanlara gazetelerde sıklıkla 

rastlanıyordu. Mesela 5 Ocak 1871 ve 11 Ocak 1871 tarihli La Turquia Gazetesi‟nde, 

Fransızca olarak verilen bir ilanın tercümesi Ģöyle idi: 

Ġzmir‟i Ziyaret Edecek Turistler Ġçin Ġlan! 

Ġzmir-Kasaba Demiryolu, Küçük Asya içlerine girip Bergama, Tire, Sart ve 

AlaĢehir kiliselerini ziyaret etmek isteyenler ve aynı zamanda çok güzel yerler olan 

Bornova ve KarĢıyaka‟yı görmek isteyenler için en iyi ve en hızlı yoldur. Trenler, her 

gün sabah güneĢin doğuĢundan akĢam güneĢin batıĢına kadar sürekli hizmet 

vermektedir
238

. 

 

1.5.7. Temin Faizinin Ödenmesi Meselesi 

Demiryolu hattı inĢasının tamamlanması ve iĢletmeye açılmasından sonra devlet 

tarafından ödenmesi garanti edilen faiz ile ilgili Meclis-i Maabirce üç maddelik bir 

karar alınmıĢtı. 4 Ocak 1867 tarihinde alınan kararlar Ģöyleydi:  

                                                 
237 BOA, Ġ.DH., 586/40766. 
238 Ġlanın Fransızcası Ģöyleydi:  

 “Avis aux touristes qui visitent la ville de Ġzmir. Le chemin de fer de Ġzmir a Cassaba est la meilleure voie el la plus 

acceleree pour se rendre a l'interieur de l'Asia Mineure et pour visiter les anciennes eglises de Pergama, Thyra, 

Sardes, et Philedelphie, ainsi que les beaux villages de Bournabat et de Cordelio. Les trains tont le service depuis le 

lever jusq'au coucher du soleil”. bkz. La Turquia, 5 Ocak 1871 ve 11 Ocak 1871. 
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Öncelikle Ġzmir‟den Kasaba ve Bornova‟ya kadar olan demiryolunun devlet 

tarafından temin edilmiĢ olan faizi 22 Ağustos 1866 tarihinden itibaren ödenmeye 

baĢlayacaktı. 

Ġkinci olarak, demiryolun hâsılatı ve tamiri ile muhafaza masraflarının ne suretle 

icra edileceği hakkında devlet tarafından kabul edilmiĢ olan nizamname, imtiyaz 

sahibinin Ġzmir‟de bulunan vekiline tebliğ edilecekti. 

Üçüncü olarak, Ģirketin zikredilen tarihten beri hâsılat ve masraflarını 

nizamname hükümlerine göre bakmak ve tetkik etmek üzere Ġzmir‟de bulunan 

demiryolu Ģirketine gerekli talimat gönderilecekti
239

. 

Demiryolu Ģirketi ve Hükümet bu konuda anlaĢmazlığa düĢtü. ġirket yetkilileri 

demiryolu inĢasının 15 Mart 1866 tarihinde bitirilmiĢ olmasından dolayı temin faizinin 

bu tarihten itibaren ödenmeye baĢlanması gerektiğini belirtiyorlardı
240

. Durum Meclis-i 

Maabir‟de görüĢülerek gereği yapılmak üzere Nafıa Nezareti‟ne gönderilmiĢti. Faiz 

maddesinin, demiryolunun Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar tamamen inĢası ile iĢlemeye 

baĢladığı tarihten itibaren geçerli olması gerektiği Ģartname gereği idi. Öncelikle hattın 

bu tarihte iĢlemeye baĢlayıp baĢlamadığı ve tamamen inĢa edilip edilmediği 

hususlarının bilinmesi gerektiği belirtiliyordu. Yapılan inceleme sonrası öncelikle, 

demiryolu hattının 15 Mart 1866 tarihinden itibaren yolcu, eĢya ve emtia nakli ile 

iĢlemeye baĢlamasında Ģüphe olmadığı ve bu tarihten beri aralıksız iĢlemekte olduğunun 

anlaĢıldığı belirtilerek, imtiyaz sahibinin temin faizi ile ilgili Ģartları yerine getirdiği 

ifade ediliyordu. 

Ġkinci olarak, hattın tamamlanması hususunda mühendis Ritter‟in Ağustos 1866 

tarihinde demiryolu ile ilgili yaptığı incelemeler dikkate alınıyordu. Buna göre yolcu, 

eĢya ve emtia nakline mahsus kısımlar ile yolculara mahsus istasyonlar, emtia ve eĢya 

mağazaları bitirilmiĢti. Ancak, eksik kalan bazı hususlar vardı. Bunlar, demiryolu 

boyunca yapılması gereken set ve korkuluklar ile alet ve edevat tamiri için yapılması 

gereken tamirat atölyeleri ve Kasaba Ġstasyonu‟nda hububat için yapılması gereken 

ambarlardı.  

Meclis-i Maabir‟de yapılan değerlendirmeler sonrası Ģu kararlara varılmıĢtı: 

                                                 
239 BOA, T. DMĠ, 794/9. 
240 BOA, AYN. d., nr. 994, s. 81. 
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Meclisin daha önce set ve korkuluk inĢası ile ilgili aldığı karara göre, 

demiryolların etrafına set ve korkulukların yapılmasının gerekli olduğu, fakat bunların 

yapılmasının Ģirketlere yüklü masraf getireceği belirtilerek, demiryolu Ģirketlerinin set 

ve korkuluk inĢası mecburiyetinden muaf tutulduğu belirtilmiĢti
241

. Bundan dolayı 

Kasaba Demiryolu‟nun set ve korkuluklarının inĢa edilmemiĢ olması, temin faizinin 

ödenmesine mani olmaması gerektiği oy birliği ile kararlaĢtırılmıĢtı.  

Tamir atölyeleri hususunda, imtiyaz sahibi Price, bunların inĢasına mecbur 

olduğunu belirtmiĢ, ancak bu atölyelerin Aydın Demiryolu ġirketi ile müĢterek 

yapılması gündeme geldiğinden, atölye inĢaatlarının ertelenmesini talep etmiĢti. Bu 

talep de meclis tarafından uygun görülerek temin faizinin ödenmesinde engel olmadığı 

kararına varılmıĢtı
242

.  

Ġmtiyaz sahibi bu atölyelerinin tamamlanması tarihine kadar edevatını muhafaza 

etmeye mecbur olacaktı. Eğer muhafaza edemez ve bundan dolayı demiryolu iĢleyemez 

durumda kalırsa, tatil müddetinin her bir günü için kendisinden 100 Osmanlı altını 

nakdî ceza alınması kararlaĢtırılmıĢtı
243

. 

Kasaba Ġstasyonu‟nun hububat ambarının zikredilen tarihte tamamlanmaması 

maddesine gelince; mühendis Ritter‟in raporuna göre hububat ambarlarının bir kısmı 

zaten inĢa edilmiĢti. Yapılması gereken bir ambar kalmıĢtı.  Aydın ve Varna 

demiryollarına da bu konuda kolaylık gösterilmiĢti. Üstelik hububat Ağustos‟ta 

geleceğinden dolayı bu ambara Ģimdilik ihtiyaç duyulmuyordu. Bunun da temin faizi 

ödenmesine mani bir durum teĢkil etmeyeceği kararlaĢtırılmıĢtı
244

. 

Kasaba Demiryolu imtiyaz sahibi Price, Maabir Meclisi Komisyonu tarafından, 

memleketteki diğer demiryolları imtiyaz sahipleri içinde taahhüdünü en iyi Ģekilde 

yerine getiren kiĢi olarak övülüyor ve kendisine, diğerlerine göre daha fazla kolaylık 

gösterilmesi gerektiği belirtiliyordu
245

. 

Neticede Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu için temin faizi maddesinin 

15 Mart 1866 tarihinden itibaren geçerli olması, meclis tarafından kabul edilmiĢ ve daha 

                                                 
241 BOA, T.TNF.VRK, 4/54. 
242 BOA, AYN. d., nr. 994, s. 86-87. 
243 Aynı yer. 
244 Aynı yer. 
245 Aynı yer. 
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sonra tamir atölyeleri inĢası ile ilgili Hükümet ve Kasaba Demiryolu ġirketi arasında üç 

maddelik bir mukavele imzalanmıĢtı
246

. Mukavele Ģu hususları içeriyordu: 

Birinci Madde: Ġmtiyaz sahibi Price‟a, alet ve edevât tamirine mahsus olan 

atölyeleri inĢa etmek için Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar olan demiryolu hattının inĢa ve 

tamamlanması için belirtilen süre kadar mühlet verilmiĢtir. 

Ġmtiyaz sahibi, atölyeler inĢa edilinceye kadar alât ve edevâtın tamirini mümkün 

mertebe süratle Hükümete tasdik için arz edeceği layihada göstereceği surette icra 

edecektir. Hükümet layiha hakkında olan kararını Nafia Nezareti‟ne takdimi tarihinden 

itibaren en geç iki ay içinde beyan edecektir. Bu müddet zarfında Hükümet tarafından 

herhangi bir karar verilmezse kabul ve tasdik edilmiĢ gibi sayılacaktır. Fakat âlât ve 

edevatın yokluğundan veya kötü bir halde bulunmasından dolayı demiryolunun nakliye 

iĢleri aksar ise, aksayan her bir gün için imtiyaz sahibi, Hazineye 100 adet Osmanlı 

altınını nakdi ceza olarak ödeyecektir. 

Ġkinci Madde: Ġmtiyaz sahibi Price, atölyelerin inĢası tarihine kadar, faizi 

devlete ait olmak üzere, Kasaba Demiryolu‟nun taksitleri ödenmiĢ olan hisse 

senetlerinden baĢa baĢ olarak 12.000 Osmanlı altını değerindeki hisse senedini Osmanlı 

Bankası‟na teslim edecektir. 

Üçüncü Madde: Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolun temin faizi 

maddesi 15 Mart 1866 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Ancak, imtiyaz sahibi temin 

faizi namıyla kendisine verilmesi gereken 12.000 lirayı teslim ettikten ve edevatın 

tamiri için lazım gelen geçici tedbirlere dair takdim edeceği layihası devlet tarafından 

kabul ve tasdik edildikten sonra Hazineden tahsil edebilecektir
247

. 

 

1.6. Hattın ĠĢletilmesi ve 1866-1873 Yılları Arası ġirketin Gelir-Gider 

Hesapları 

4 Temmuz 1863 tarihinde imzalanan mukavelenin 3. ve 4. maddelerine göre 

Ġzmir-Kasaba arasında yapılacak demiryolu için 800.000 Ġngiliz Lirası sermaye kabul 

edilmiĢti. Devlet tarafından temin olunan faizin miktarı senelik % 5 olacaktı. Bu faiz 

                                                 
246 BOA, Ġ. MMS, 35/1429, lef-9. 
247 Mukavele metni için ayrıca bkz. BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-46; BOA, Mukavelename Defteri, nr. I, s. 339-

342; BOA, Ġ. MMS, 35/1429, lef-2; BOA, İmtiyâzât ve Mukâvelât Mecmuası, nr. I, s. 407-408; Mukavelename 

imzalanıp mühürlendikten sonra muhafaza edilmek üzere bir nüshası Divân-ı Hümâyûn Kalemi‟ne gönderilmiĢtir. 

BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-47.  



40 

 

demiryolunun Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar tamamen inĢasıyla iĢletilmeye baĢlandığı 

tarihten itibaren geçerli olacaktı. Yolun vergi ve masraflarından sonra kalan gelir, devlet 

tarafından temin olunan faizin miktarını geçer ise bu miktar Hazineden faiz namıyla 

verilmiĢ olan meblağın ödenmesine mahsus olacaktı. Devlet tarafından faiz namıyla 

verilen meblağ ödendikten sonra yolun bütün gelirleri Ģirkete ait olacaktı. 

Demiryolu Ģirketinin devlet tarafından verilmesi gereken kâr teminatını 

alabilmesi için gelir ve giderleri gösteren ayrıntılı defterlerin tutulması gerekiyordu. 

Buna göre önce genel gelirler tespit edilip bundan iĢletme masrafları çıkarılıyor ve 

sonuçta net kâr ortaya çıkıyordu. Eğer net kâr devletin taahhüt ettiği miktardan az olursa 

devlet bu farkı karĢılayacaktı
248

.  

1866 yılından itibaren gelir gider hesapları Ģirket yöneticileri tarafından 

Hükümete sunulup taahhüt edilmiĢ olan kâr teminatları talep edilmeye baĢlandı. Bu 

talepler ilgili kurullarda görüĢülüp inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra 

karara bağlanıp ödemeler yapılıyordu. ġartname ve mukavele hükümlerine uymayan 

bazı talepler ise kabul edilmeyebiliyordu. Osmanlı maliyesinin müsait olmamasından 

dolayı kâr teminatlarının ödenmesi zaman zaman da gecikebiliyordu. 

 

1866 Yılı Gelir-Gider Hesapları: Kasaba Demiryolu‟nun 15 Mart 1866‟dan 

Aralık sonuna kadar dokuz buçuk aylık gelir ve masraflarını içeren defterler Ģirket 

namına Bayliss tarafından Hükümete sunulmuĢtu. Bu defterlerde belirtilen hesaplar 

Meclis-i Maabir, Nafia Nezareti ve Maliye Nezareti‟nde görüĢülüp Meclis-i Vâlâ‟da 

tasdik edildi. Böylece üzerinde mutabakata varılan rakamlar Ģu Ģekilde oluĢtu: 

Mukavele gereği zikredilen müddet zarfında Hükümet tarafından Ģirkete 

ödenmesi gereken temin-i temettu akçesi 2.549.420 kuruĢ, yani 23.176 Ġngiliz Lirasıydı. 

Bu süre zarfında 4.359.798 kuruĢ hâsılat olurken 3.440.630 kuruĢ iĢleme masrafı 

gösterilmiĢti. Temin-i temettü akçesinin 1866 Mart‟ının 15‟inden itibaren geçerli olması 

Hükümet tarafından kabul edildiğinden, zikredilen ay hâsılatının yarısı olan 198.088 

kuruĢ ile masrafının yarısı olan 166.421 kuruĢ yukarıda yazılı gelir ve masrafa ilave 

edildikten sonra toplam 950.835 kuruĢ fazla gelir olmuĢtu.  

Temin-i temettü akçesi 40.000 Ġngiliz Lirası (4 milyon 400 bin kuruĢ) olarak 

belirlendiğinden, bu rakam 9 ay 16 gün için 31.753 liraya (3.492.830 kuruĢ) isabet 

                                                 
248 BOA, Ġ.DH., 549/38232, lef- 2 ve lef-3. 
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ediyordu. Bu meblağdan zikredilen müddet zarfında hattın sâfi geliri olan 8.643 liranın 

(950.130 kuruĢ) çıkarılmasıyla 1866 Aralık sonuna kadar 9 ay 16 gün müddetin temin-i 

temettu akçesi olmak üzere devletten Ģirkete 23.109 Ġngiliz Lirası (yaklaĢık 2.542.000 

kuruĢ) verilmesi gerektiği anlaĢılıyordu
249

. 

 

1867 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Kasaba Demiryolu‟nun 1867 senesi gelir ve 

giderleri ile ilgili bilgileri içeren hesap defterleri Ģirket tarafından ayrıntılı olarak 

Hükümete sunulmuĢtu
250

. ġöyle ki; 

 

TABLO 1.5.  

1867 YILI BĠLANÇOLARI 

Dönem Gelirler Masraflar Net Kâr 
ġirketin Talep Ettiği 

Temin-i Temettü Akçesi 

1. Altı Aylık 3.185.687 75 1.986.287 -- 1.199.400 75 1.000.599 25 

2. Altı Aylık 4.893.865 75 3.410.841 25 1.483.024 50 716.975 50 

Toplam (KuruĢ) 8.079.553 50 5.397.128 25 2.682.425 25 1.717.574 75 

 

Hükümet Komiseri tarafından kontrol edilmiĢ olan gelirler Ģöyleydi: 

TABLO 1.5.1. 

GELĠRLER (KURUġ) 

 

HÂSILAT 

1. Altı Ay 2. Altı Ay Sene 

Miktar Gelir Miktar Gelir Miktar Gelir 

 ASIL HAT 

Yolcu 67.171 1.010.300 75.274 1.218.524 142.445 2.228.824 

Emtia 459.464 1.851.671 107.669 3.328.396 567.133 5.180.068 

Muhtelif Hâsılat  -- 60.064 -- 61.854 -- 121.918 

Toplam (krĢ) -- 2.922.030 -- 4.608.774 -- 7.530.810 

BORNOVA HATTI 

Yolcu 76.228 263.652 87.435 285.091 163.663 548.743 

Gnl. Topl. (krĢ) -- 3.185.687 -- 4.893.865 -- 8.079.553 

 

                                                 
249 BOA, Ġ. MVL, 578/25939 lef-20; BOA, Ġ.ġD, 15/654 lef- 4 ve lef-5. 
250 BOA, Ġ. ġD, 8/410, lef-2. 
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Hükümet Komiseri tarafından kontrol edilmiĢ olan masraflar Ģöyleydi: 

TABLO 1.5.2. 

MASÂRĠF-Ġ ÂDĠYE YANĠ OLAĞAN MASRAFLAR (KURUġ) 

 1. Altı Ay 2. Altı Ay Sene Oran 

(% ) 

Hat ile istasyonların tamiri ve 

korunması masrafı 
193.752 75 214.197 75 407.950 50 5,05 

Müteharrik edevatın tamiri 

ve korunması masrafı 
80.785 -- 90.231 75 171.016 75 2,11 

Lokomotif masrafları 437.292 25 621.509 -- 1.058.801 25 13,10 

Yolcu masrafları 231.816 25 210.722 -- 442.538 50 5,48 

Emtia masrafları 648.465 25 1.065.083 50 1.713.548 75 21,21 

Mağaza masrafları 71.696 75 10.656 -- 82.352 75 1,02 

Ġzmir‟deki genel masraflar 148.045 -- 240.968 -- 389.013 -- 4,81 

Londra‟daki genel masraflar 77.406 -- 121.164 -- 198.570 -- 2,46 

ÇeĢitli masraflar 97.027 -- 103.942 50 200.970 25 2,49 

Toplam 1.986.287 -- 2.678.474 75 4.664.761 75 57,73 

 

TABLO 1.5.3. 

FEVKALÂDE MASRAFLAR 

 KURUġ TOPLAM 

Ġzmir‟de gümrük mahalli inĢası için levâzımat bedeli 59.486 25 
91.967 25 

Yevmiye 32.441 -- 

Gavurköy ve Manisa‟da ambar inĢası için levâzımat bedeli 18.477 -- 
29.217 -- 

Yevmiye 10.740 -- 

Ġstasyonlar ile kalem odalarının mefruĢâtı 157.778 -- 157.778 -- 

ġehirde bulunan kalemin mefruĢatı 16.615 50 16.615 50 

Kırtasiye malzemeleri, matbuat vesaire 47.300 -- 47.300 -- 

Emtia ve eĢya nakli için çuval ve harar 196.574 -- 196.574 -- 

Vagonların tamiri için levâzımat 6.969 -- 
20.760 -- 

Yevmiye 13.791 -- 

Yolun tamiri ve muhafazası için gerekli araç vegereçler 28.097 -- 28.097 -- 

Alet tamirine mahsus atölyelerin alet ve edevatı 136.807 75 136.807 75 

Telgraf tamiri için gerekli alet ve edevat 7.260 -- 7.260 -- 

GENEL TOPLAM -- -- 732.366 -- 

Kaynak: BOA, Ġ. ġD, 8/410, lef-2. 
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ġirket tarafından Hükümete sunulmuĢ olan hesaplar komiser tarafından tetkik 

edilmiĢ ve masârif-i âdiye, yani olağan giderler kısmının kabul edileceği, ancak 

fevkalade masraf olarak gösterilmiĢ olan 732.366 kuruĢun  -kırtasiye ve matbuat 

masrafı olarak gösterilen 47.300 kuruş hariç-  kabul edilmeyeceği ifade edilmiĢti. 

Gerekçe olarak da gösterilen masraf kalemlerinin demiryolunun ilk defa inĢasından 

doğan masraflar olduğu belirtilmiĢti. Daha önce kararlaĢtırıldığı üzere bu tür masrafların 

hattın inĢa ve tesis edilmesi için kabul edilmiĢ olan sermayeye yani 800.000 liraya dâhil 

edilmesi gerektiği ifade edilmiĢti.  

Bunların yanında tablolarda belirtilmeyen fakat Ģirket tarafından yeni vagon 

düzenlemesi için harcandığı belirtilen 20.760 kuruĢ daha vardı. Bu miktar Ġngiltere‟den 

getirtilmiĢ olan ve 1,5 ton kadar pamuk yüklenebilen vagonlara ek düzenlemeler 

yapılmasıyla 6 tona kadar pamuk yüklenebilecek hale getirilmesi için harcanmıĢtı. 

Vagonlarla ilgili bu düzenleme ile Ģirket, öncekinden 4 kat daha fazla pamuk nakli 

yapabilecekti. Yeni vagonlar sayesinde ticari faaliyetler ve buna bağlı olarak da gelirler 

artmaya baĢlamıĢtı. ġirket gelirlerinin artması Hükümetin ödeyeceği temin akçesi 

miktarının azalması demekti. Hükümet yetkilileri de Ģirketin bu yaptığını iyi niyetli bir 

davranıĢ olarak değerlendirip, yapılan masrafın Ģirkete geri ödenmesini teklif etmiĢti
251

. 

1867 yılı için garanti edilen miktar 1868 yılı Ağustos ortalarında da devlet tarafından 

Ģirkete ödendi
252

.  

Yukarıda bahsedilen 47.300 kuruĢ kırtasiye ve matbuat masrafı ile 20.760 kuruĢ 

vagon masrafının demiryolunun iĢleme masrafına dâhil edilmesiyle hattın gelir ve 

giderleri ile devletin ödemesi gereken temin akçesi miktarını Ģu Ģekilde tablolaĢtırmak 

mümkündür: 

 

 

 

 

 

                                                 
251 BOA, T. TNF. VRK, 5/64. 
252 Gazetede bu rakam 9.600 lira (Ġngiliz Lirası)  olarak verilmiĢtir. Bkz. Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 971 (2 

Cemaziyelevvel 1285), s. 3881.  
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TABLO 1.6. 

1867 BĠLANÇOLARININ SON DURUMU 

Gelir ve Giderler KuruĢ Para  

Gelirler 8.079.552 50 

Demiryolunun iĢleme ve muhafaza masrafı  4.712.061 75 

Safi hâsılat (net kâr) 3.367.491 75 

Temettü Akçesi 4.400.000 -- 

Devlet tarafından 1867 yılı için ödenmesi gereken temin-i temettü 

akçesi 
1.032.509 25 

Devlet tarafından 1867 yılı için ödenmesi gereken temin-i temettü 

akçesi (20.670 kuruĢ vagon masrafı ilavesiyle) 
1.053.269 -- 

Kaynak: BOA, Ġ. ġD, 8/410, lef-7. 

1867 Yılı Kasaba Demiryolu Hattının Lokomotif ve Vagon Sayıları: Ġzmir‟den 

Kasaba‟ya kadar olan hattın Bornova koluyla beraber 8 lokomotifi olup günde Ġzmir-

Kasaba arasında 4 ve Ġzmir ile Bornova arasında 16 takım vagon iĢlemekteydi
253

.  

1867 senesi içinde Kasaba hattında yolcu miktarı, günlük ortalama 390‟dan yılda 

142.000‟e ve Bornova kolunda günlük 450‟den yılda 163.000‟e ve iki hattın toplamı 

günlük 850‟den yılda 305.000‟e ulaĢmıĢtı. Bu hesaba göre günlük hareket eden 20 

vagon takımının her birine 42 yolcu isabet ediyordu. Ayrıca demiryolu hattının 200 eĢya 

vagonu mevcut olup bunun 110‟u ticari eĢyaya mahsus idi. Yine bu 110 vagon ile 1867 

senesinde 70.000 ton ticari eĢya nakledilmiĢti. Her vagon ortalama olarak 4 tonluk eĢya 

alıyordu ve her ticari eĢya vagonu münferit olarak yılda yaklaĢık 18.000 kilometre 

mesafe katediyordu
254

. 

1868 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Kasaba Demiryolu‟nun 1868 senesi 

muhasebesinin görüĢülmesi ile ilgili Meclis-i Maabir‟den tanzim edilen cetveller ile 

demiryolunun 1869 Martına kadar 3 aylık gelir ve giderleri ile ilgili Nafia 

Nezareti‟nden ġûrâ-yı Devlet‟e gönderilen defterler Nafia Dairesi‟nde görüĢüldü
255

. 

1868 yılı içerisinde Gediz Nehri‟nin taĢması sonucu demiryolu hattının bazı 

kısımlarında arızalar meydana gelmiĢti. ġirket bu arızaların giderilmesi için 234.000 

kuruĢ ek masraf yapmıĢ ve bu masrafın da iĢletme masrafı içine dâhil edilmesini talep 

                                                 
253 BOA, Ġ. ġD, 14/635, lef-20.  
254 BOA, Ġ. ġD, 14/635, lef-20. 
255 BOA, Ġ. ġD, 15/654, lef-2. 
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etmiĢti. Kasaba Demiryolu‟nun Meclis-i Maabirce kabul edilen 1868 yılı muhasebesine 

ait hesapları tablolarda gösterilmiĢtir
256

. 

 

TABLO 1.7. 

1868 YILI BĠLANÇOLARI (Hâsılat/KuruĢ) 

1868 yılı  
ġirketin Beyan Ettiği 

Miktar 

Komiser Tarafından Tahkik 

Edilen Miktar 

Birinci 6 ay 3.892.849 50 3.899.681 50 

Ġkinci 6 ay 4.489.153  4.493.068 75 

Toplam 8.382.002 50 8.392.750 25 

 

Demiryolu komiseri ile Ģirketin hesaplarında görülen farklılık, komiserin 1868 

senesi Aralık ayının 31‟inde tahsil edilecek olan 10.747 Frankı hesaba dâhil etmesinden 

kaynaklanıyordu. Komiserin hesap ettiği masraflar Ģöyleydi: 

 

TABLO 1.7.1. 

Komiserin Hesap Ettiği Masraflar (KuruĢ) 

1868 Yılı 
ġirketin 

hesapları 

Sermayeden 

tesviyesi lazım gelen 

masraflar 

Demiryolunun iĢleme 

masrafına dâhil olan 

masraflar 

Birinci 6 ay 2.555.168,25 244.666,50 2.310.501,75 

Ġkinci 6 ay 2.364.589,75 13.052,00 2.351.537,75 

Toplam 4.919.758,00 257.718,50 4.662.039,50 

 

TABLO 1.7.2. 

Komiserin Sermayeden Ödenmesini Teklif Ettiği Masraflar (KuruĢ) 

Ek inĢaat, Ġzmir, Manisa ve Gavurköy‟de ahĢap bina inĢaatı 99.264 50 

Makine, alet ve yeni edevat masrafları 158.454 -- 

Toplam 257.718 50 

 

                                                 
256 BOA, Ġ. ġD., 15/654, lef- 4 ve lef-5. 
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Komiserin teklif ettiği masraf tenzili hususu da meclis tarafından kabul edilmiĢ 

ve son rakamlar Ģöyle olmuĢtur: 

TABLO 1.7.3. 

1868 Yılı Bilançolarına Ait Kabul Edilen Son Durum (KuruĢ) 

1868 tarihinde olan hâsılat 8.392.750 25 

ĠĢletme masrafları 4.662.039 50 

Hâsılat-ı safiye (hâsılattan iĢletme masrafı çıkarıldıktan 

sonra kalan)  
3.730.710 75 

Devlet tarafından temin olunan asgari miktar akçe 4.400.000 -- 

Devlet tarafından ödenmesi gereken temin-i temettu akçesi  669.289 25 

Kaynak: BOA, Ġ.ġD., 15/654, lef- 4 ve lef-5. 

Sonuç olarak 1868 senesi içinde Kasaba Demiryolu‟nun genel hâsılatı 8.392.750 

kuruĢ ve iĢletme masrafı (Gediz Nehri‟nin taĢması sonucu olan masraf da dâhil) 

4.662.039 kuruĢ ve yolun sâfi hâsılatı 3.730.710 kuruĢtan ibaretti. Devlet tarafından 

garanti edilmiĢ miktar olan 4.400.000 kuruĢa ulaĢılması için 669.289 kuruĢun hazineden 

ödenmesi gerekmiĢti
257

. 

1869 ve 1870 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Kasaba Demiryolu‟nun 1869 ve 1870 

senelerine ait gelir-gider hesapları önceki yıllarda olduğu gibi yine Hükümet komiseri 

tarafından incelenerek, tasdik edilmek üzere Nafia Nezareti‟ne takdim edildi
258

.  

Buna göre demiryolunun 1869 senesi hâsılatı 9.193.515 kuruĢ ve masrafı 

4.736.463 kuruĢ olduğundan 4.457.052 kuruĢ safi hâsılat olmuĢ ise de zikredilen masraf 

içerisine Londra‟ya akçe irsal masrafı olarak 39.944 kuruĢ, dava masrafı olarak da 8.128 

kuruĢ ve muamelat-ı sarrafiye namıyla 9.188 kuruĢ olmak üzere toplam 57.460 kuruĢ 

dâhil edildi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bahsedilen masrafların, demiryolunun 

iĢletme masrafından sayılamayacağından, kabul edilmemesi gerektiği yönünde karar 

verilmiĢti. Buna göre hâsılat-ı safiye 4.514.513 kuruĢa ulaĢmıĢ oluyordu. Bundan 

demiryolunun asgari temin-i temettüü olan 4.379.000 kuruĢ çıkarılınca devletin 

Ģirketten 135.513 kuruĢ alacağı kalıyordu.  

                                                 
257 BOA, Ġ.ġD., 15/654, lef- 10; BOA, T.TNF.VRK, 6/50; BOA, T. DMĠ, 796/17. 
258 BOA, ġD.NF., 498/34, lef-1. 
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1870 senesi hâsılatı 7.079.766 kuruĢ ve masrafı 4.559.495 kuruĢtan ibaret 

olduğundan 2.520.271 kuruĢ hâsılat-ı safiye kalıyordu. Ancak bu masraf hesabı 

sırasında da Ģirket iskonto, damga resmi, komisyon ve faiz olarak 87.994 kuruĢ ve 

Beyoğlu yangınında
259

 zarar görenlere yardım olarak verilen 3.947 kuruĢ olmak üzere 

toplam 98.942 kuruĢ da iĢletme masrafı içinde göstermiĢti.  

ġûrâ-yı Devlet tarafından bunlar da iĢletme masrafı olarak kabul edilmediğinden 

çıkarıldı ve safi hâsılat 2.619.213 kuruĢ oldu. Bu safi hâsılatın asgari miktar temin-i 

temettü akçesi olan 4.879.000 kuruĢa ulaĢması için Ģirkete 1.759.786 kuruĢ verilmesi 

gerektiği Turuk ve Maabir Ġdaresi‟nden bildirilmiĢ ve rakamlar Nafia Meclisi‟nde de 

onaylanmıĢtı
260

. 

 Bunun üzerine Kasaba Demiryolu Müdürü Bayliss, Ģirketin resmi merkezinin 

Londra‟da bulunması ve hattın temettüü Ġngiliz Lirası olarak temin edilmesi ve 

demiryolu hâsılatının sikke-i mağĢûĢe olması gibi nedenlerle iĢletme masrafı içerisinden 

çıkarılan bazı masrafların tekrar kabul edilmesi gerektiğine dair mektup göndermiĢti. 

Konu tekrar ġurâ-yı Devlet‟te görüĢüldükten sonra, temettüatın hissedarlara Londra‟da 

Ġngiliz Lirası olarak dağıtılmasının zaruri olması ve her bir idarenin bir avukatı 

bulunması gerekli göründüğünden zikredilen akçe masraf irsaliyesiyle dava masrafı 

olan 48.072 kuruĢun, demiryolun iĢletme masrafına dâhil edilmesi uygun görüldü
261

. 

Sonuç olarak, 1869 senesi fazlası olarak devlete ait olan 135.513 kuruĢtan 

sonradan tekrar kabul edilen 48.072 kuruĢ çıkarıldığında geriye 87.440 kuruĢ kalıyordu. 

Taban ağaçları bedeli olarak, Ģirketin Hazineye borcu olan 80.000 kuruĢun ilave 

edilmesiyle devlete ait olacak toplam meblağ 167.440 kuruĢ oluyordu. Bunun da 1870 

senesi için Ģirkete verilmesi gereken 1.759.786 kuruĢtan çıkarılmasıyla geri kalanının 

ödenmesi gerektiği belirtilmiĢti. 1870 yılı için Hazinenin Ģirkete ödediği 1.336.620 

                                                 
259 Osman Nuri Ergin, 1270-1324 (Hicri) yılları arasında Ġstanbul‟da çıkan yangınlar içerisinde ikisinin büyük çapta 

olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birisi HocapaĢa yangını diğeri de 25 Ocak 1871‟de Beyoğlu‟nda çıkan 

yangındır. Bkz. O. Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, cilt 3, Ġstanbul 1995, s. 1222, 1229; Yangın, Pazar günü 

akĢamı saat yedide Feridiye Sokağı‟nda Piçini adlı kiĢinin ikamet ettiği evde çımıĢ, rüzgârın Ģiddetli esmesiyle 

çabucak etrafa yayılmıĢtı. Yangına müdahale edilmeye çalıĢıldıysa da söndürülemedi. TarlabaĢı ve Taksim‟in alt 

tarafından Ġstiklal Caddesi‟ne sıçrayan yangın Mekteb-i Sultani önüne kadar geldi. Yangın diğer bir taraftan da 

ÂĢıklar Meydanı‟ndan Bülbül Deresi‟ne inip, oradan Papas Köprüsü Caddesi ile Emin Camii ve Sururi Mahallesi 

sınırlarından Aynalı ÇeĢme yolu ile Ġngiliz Sefarethanesi‟ne sıçradı. Bu büyük yangında çok büyük hasar oldu. Üç 

bin civarında ev ve dükkân tamamen yanmıĢ ve pek çok kiĢi ölmüĢtü. Salı günü akĢamına kadar yetmiĢbiri Rum, 

sekizi Ermeni ve üçü Frank Katoliği ve yirmi ikisi Ermeni Katoliği milletinden toplam 104 kiĢi yanmıĢ olarak 

bulunup defnedildi. Bkz. Vahdettin Engin, Mekteb-i Sultani, Ġstanbul 2003,  s. 58n; O. Nuri Ergin, a.g.e., s. 125-

127 ve 1229. 
260 BOA, Ġ.ġD., 26/1225. 
261 Aynı belge. 
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kuruĢun 1.759.786 kuruĢtan çıkarılmasından sonra Ģirkete 255.725 kuruĢ verilmesi 

gerektiği Turuk ve Maabir Ġdaresi tarafından ifade edilmiĢti
262

. 

Kasaba Demiryolu‟nun 1869 ve 1870 yıllarına dair hesapları aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

 

TABLO 1.8.  

Kasaba Demiryolu’na Ait 1869 Yılı Hesapları 

1869 Yılı KuruĢ Santim 

Hâsılat 9.193.515 25 

Masraflar 4.736.463 05 

Net Kâr (sâfi hâsılat) 4.457.052 20 

Turuk ve Maabir Ġdaresinden kabul edilen masraf 57.460 99 

Toplam 4.514.513 19 

Asgari miktar temin-i temettü akçesi 4.379.000 -- 

Devletin Ģirkette alacağı olan meblağ 135.513 19 

Meclis-i Nafia tarafından iĢletme masrafı kabul edilen 48.072 50 

Devletin Ģirkette alacağı görünen meblağ 87.440 69 

 

TABLO 1.8.1. 

Kasaba Demiryolunun 1870 Yılı Hesapları 

Hâsılat ve Masraflar KuruĢ Santim 

Hâsılat 7.079.766 75 

Masraflar  4.559.495 42 

Net Kar (sâfi hâsılat) 2.520.271 33 

Kabul edilen masraflar 98.942 40 

Toplam 2.619.213 73 

Asgari miktar temin-i temettü akçesi 4.379.000 -- 

ġirkete verilmesi gereken miktar 1.759.786 27 

 

                                                 
262 BOA, ġD.NF., 498/34 (Şura-yı Devlet Evrakı Hülasa Kayıt Defterleri, Nafıa I-II, nr. 80-81, s. 116); Kasaba 

Demiryolu‟nun 1869 ve 1870 yıllarına ait gelir-gider hesaplarıyla ilgili ayrıca bkz. BOA, AYN.d., nr. 997, s. 110; 

BOA, ġD.NF., 497/2 (Şura-yı Devlet Evrakı Hülasa Kayıt Defterleri, Nafıa I-II, nr. 80-81, s. 75); BOA, T. DMĠ, 

799/20, lef-1; BOA, T. DMĠ, 801/146; BOA, BEO, NGG.d., nr. 545, s. 8; BOA, A. MKT. MHM, 450/40; BOA, 

AYN.d., nr. 1002, s. 197. 
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TABLO 1.8.2. 

Kasaba Demiryolunun 1870 Yılı Hesapları  

(Son Kabul Edilen) KuruĢ Santim 

1870 yılı Ģirkete verilmesi gereken 1.759.786 27 

1869 senesi fazlası olup devlete ait olan 87.440 69 

Kalan 1.672.345 58 

Taban ağaçları bedeli 80.000 -- 

Kalan 1.592.345 58 

1870‟te Hükümetin Ģirkete ödediği meblağ 1.336.620 -- 

1870 yılına ait Ģirkete verilmesi gereken meblağ 255.725 58 

 Kaynak: BOA, ġD.NF., 498/34, lef-4. 

 

1871 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Kasaba Demiryolu‟nun 1871 senesinde 

meydana gelen hâsılat ve masraflarını içeren bilgiler, Ģirket tarafından Hükümete 

sunulmuĢtu. ġirket tarafından altıĢar aylık olarak takdim edilen hâsılat ve masraf 

cetvelleri Ģöyleydi
263

: 

 

 TABLO 1.9. 

Kasaba Demiryolunun 1871 Yılı Hesapları 
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Ġlk altı ay 1.226.589 25 2.245.629 25 4.806 25 7.685 25 16.681 25 3.501.387 25 

Ġkinci altı ay 1.431.575 25 2.295.911 50 4.267 75 3.331 25 15.888 25 3.750.974 -- 

Toplam 3.658.164 50 4.541.540 75 9.070  11.016 50 32.569 50 7.252.361 25 

 

 

                                                 
263 BOA, A. MKT. MHM, 445/20. 
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TABLO 1.9.1. 

Kasaba Demiryolunun 1871 Yılı Hesapları (Masraf Cetveli) 
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Umumi masraflar 

 

 

YEKÜN  

Londra’da 

 

Ġzmir’de 

Ġlk 

altı 

ay 

502.891 439.575 138.261 290.177 612.487 22.186 27.389 117.954 127.564 2.278.486 

2.  

altı 

ay 

382.542 428.940 187.983 256.092 642.292 13.723 12.933 255.855 127.847 2.308.214 

Top-

lam 
885.437 868.515 326.246 546.269 1.254.780 35.909 40.322 373.808 255.411 4.586.700 

-- -- -- -- -- -- -- -- 629.220 -- 

 

Zikredilen hesaplara göre safi hâsılatıyla Ģirketin talep ettiği temin-i temettü 

akçesinin miktarı Ģöyleydi: 

TABLO 1.9.2. 

Net Kar ve ġirketin talep Ettiği Temin-i Temetü Akçesi 
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Ġlk altı 

ay 
3.501.387 25 2.278.486 75 1.222.900 50 2.189.500 -- 966.599 50 

Ġkinci 

altı ay 
3.750.974  2.308.214 -- 1.442.760 -- 2.189.500 -- 746.740 -- 

Toplam 7.252.361 25 4.586.700 75 2.665.660 50 4.379.000 -- 1.713.339 50 

Kaynak: BOA, A. MKT. MHM, 445/20. 

 ġirketin takdim ettiği 1871 yılına ait hesaplarda demiryolunun hâsılatı 7.252.361 

ve masrafı da 4.586.700 kuruĢ olarak gösteriliyordu. Buna göre safî hâsılat 2.665.660 

oluyordu. Miktar, devletin garanti ettiği miktar olan 4.379.000 kuruĢtan çıkarıldığında, 

1.713.339 kuruĢ ödenmesi devletten talep ediliyordu. Ġlgili kurullarda yapılan 

değerlendirmelerde iskonto, damga vergisi, faiz ve yardım gibi 178.817 kuruĢluk bazı 
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masraf kalemlerinin kabul edilmediği ve bu miktarın talep edilen temin-i temettüden 

çıkarılması isteniyordu. Demiryolları komiserinin de tasdikiyle geriye kalan 1.534.522 

kuruĢun Ģirkete ödenmesi uygun bulunuyordu
264

. 

 

Tablo 1.10. 

Ġdarece Yapılan Tetkiklerin Neticesini Hâvi Cetvel I 
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Ġlk altı ay 2.278.486 75 2.276.297 25 2.189 50 

Ġkinci altı ay 2.308.214 -- 2.131.586 3 176.627 97 

Toplam 4.586.700 75 4.407.883 28 178.817 47 

 

 

Tablo 1.10.1. 

Ġdarece Yapılan Tetkiklerin Neticesini Hâvi Cetvel II 
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Ġlk altı 

ay 
3.501.387 25 2.276.297 25 1.225.090 -- 2.189.500 964.410 -- 

Ġkinci 

altı ay 
3.750.974 -- 2.731.586 3 1.619.387 97 2.189.500 570.112 -- 

Toplam 7.252.361 25 4.407.883 28 2.844.477 97 4.379.000 1.534.522 3 

Kaynak: BOA, Ġ. MMS, 45/1886 

1872 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Ġzmir-Kasaba hattının 1872 senesi 

hesaplarının, Ġzmir‟de bulunan devlet komiseri ile Demiryollar Muhasebe Kalemi 

tarafından kaydedilerek Hükümete sunulan cetvelleri Ģöyleydi
265

: 

 

                                                 
264 BOA, Ġ. MMS, 45/1886. 
265 BOA, ġD.NF., 500/5. 
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TABLO 1.11.1. 

1872 YILI BĠLANÇOLARI 

HÂSILAT KuruĢ Santim 

Yolculardan alınan nakliye ücreti 2.893.213 75 

EĢya ve emtiadan alınan nakliye ücreti 5.662.564 50 

Hayvanlar için alınan nakliye ücreti  23.073 75 

Telgraf Hâsılatı 8.968 25 

TOPLAM HÂSILAT 8.676.820 25 

MASRAFLAR 

Hat ile mevkiflerin muhafazası masrafı 833.048 25 

Câri masraflar 949.038 75 

Müteharrik edevatın muhafazası masrafı 348.053 -- 

Yolcuların nakil masraflarıyla memur maaĢları vs. 572.091 -- 

EĢya ve emtianın nakli masrafıyla hammaliye masrafları 1.565.448 -- 

Ambar masrafı 20.505 50 

Ġzmir‟deki genel masraflar 377.505 -- 

Londra‟daki genel masraflar 385.860 75 

TOPLAM MASRAF 5.062.050 25 

SÂFĠ HÂSILAT 3.614.770 -- 

SENELĠK TEMĠN-Ġ TEMETTÜ AKÇESĠ 4.379.000 -- 

ġĠRKET TARAFINDAN ÖDENMESĠ TALEP EDĠLEN 764.230 -- 

Kaynak: BOA, ġD.NF., 500/5. 

 

ġirket tarafından Hükümete sunulan gelir-gider pusulaları, Nafia Meclisi‟nde 

değerlendirilmiĢti. Demiryolunun 1872 yılı hâsılatı 8.676.820 ve masrafı da 5.062.050 

kuruĢ olarak gösteriliyordu. Buna göre safi hâsılat 3.614.770 ve Ģirketin talep ettiği 

temin-i temettü akçesi de 764.230 kuruĢ idi.  

Nafia Meclisi‟nde Ģirketin göstermiĢ olduğu ve aĢağıda belirtilen bazı masraf 

kalemlerinin kabulü konusunda da tartıĢmalar olmuĢtu. TartıĢma konusu olan masraf 

kalemleri Ģunlardı: 
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TABLO 1.11.2.  

1872 YILI BĠLANÇOLARI ĠÇĠNDEKĠ MASRAFLAR  

MASRAF KALEMLERĠ KuruĢ Para 

Kırkağaç‟ta bulunan kömür madeninin keĢf ve muayenesine 

memur mühendisin masrafı 
11.249 -- 

Mösyö Valpol‟ün masrafları 31.714 -- 

Ġzmir mevkifi için mübayaa olunan iki baĢ beygirin bedeli 17.617 -- 

1865 senesinden beri vuku bulan dava vesaire masrafı 10.372 25 

Devletçe verilmesi gereken meblağın bazı sarraflardan peĢinen 

alınmasından dolayı Ģirketçe bu sarraflara verilen faiz ve 

komisyon 
40.054 25 

Toplam 111.006266 50 

Kaynak: BOA, ġD.NF., 500/5. 

Yapılan değerlendirmeler sonucu bazı masraf kalemleri kabul edilmemiĢti. 

Mühendis masrafı olarak gösterilen 11.249, Valpol‟ün masrafları olan 31.714, dava 

masrafı olan 70.372 ve faizden ibaret olan 40.054 kuruĢ olmak üzere toplam 153.389 

kuruĢ 764.230 kuruĢtan çıkarılarak 1872 senesi için temin-i temettü akçesi olarak 

Ģirkete 610.840 kuruĢ ödenmesi oy birliği ile kararlaĢtırılmıĢtı
267

. 

 

1873 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan 

demiryolunun 1873 senesi hâsılatı, masrafları ve masraflardan çıkarılması gereken 

meblağ ile Ģirkete ödenecek temin-i temettü akçesi miktarı Nafia Meclisi‟nde görüĢülüp 

karara bağlandı
268

.  

ġirketin takdim ettiği 1873 yılına ait altıĢar aylık hesaplarda demiryolunun 

hâsılatı 8.193.062, masrafı da 5.629.009 kuruĢ olarak gösteriliyordu. Buna göre, sâfî 

hâsılat da 2.564.053 kuruĢ oluyordu. Ancak Nafia Meclisi‟nde Ģirketin gösterdiği 

47.320 kuruĢ tutarındaki bazı masraf kalemleri kabul edilmeyip miktarlar yeniden 

düzenlendi. Böylece, kabul edilen masraf miktarı 5.581.688 kuruĢ oldu. Son kabul 

                                                 
266 Belgede toplam miktar yanlıĢlıkla 171.006 kuruĢ olarak yazılmıĢ olup doğrusu 111.006 olacaktır. 
267 BOA, T.NFM., 706/56; 1872 yılı hesapları ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz.  BOA, ġD.NF., 500/5; 

Ġ.ġD.,28/1312, lef-1; A. MKT. MHM, 469/81. 
268 BOA, T.NFM., 708/68. 
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edilen masrafa göre devletin Ģirkete ödeyeceği temin-i temettü miktarı da 1.767.626 

kuruĢ idi
269

. 

 

TABLO 1.12.1.  

1873 YILI MASRAFLARI 

Masraflar ġirket Tarafından 

Gösterilen 

Kabul Edilen Reddedilmesi 

Gereken 

Ġlk altı ay  2.080.737 25 2.366.833 50 41.903 75 

Ġkinci altı ay  3.220.272 -- 3.214.855 -- 5.417 -- 

Toplam 5.629.009 25 5.581.688 50 47.320 75 

   

 

TABLO 1.12.2.  

1873 YILI HESAPLARI
270

 

1
8

7
3

 Y
ıl

ı 

H
â

sı
la

t 

K
a

b
u

lü
 

ö
n

g
ö

rü
le

n
 

m
a

sr
a

fl
a

r
 

S
â

fi
 h

â
sı

la
t 

A
sg

a
ri

 t
em

in
-i

 

te
m

et
ü

 a
k

çe
si

 

ġ
ir

k
et

e 

ö
d

en
ec

e
k

 

te
m

in
-i

 

te
m

et
tü

 a
k

çe
si

 

Ġlk altı 

ay 
4.022.103 75 2.366.833 50 1.655.270 25 2.189.500 548.229 75 

II. altı 

ay 
4.170.958 75 3.214.855 -- 957.103 75 2.189.500 1.233.396 25 

Toplam 8.193.062 50 5.581.688 50 2.611.374 -- 4.379.000 1.767.626 -- 

Kaynak: BOA, T.NFM., 707/32, lef-2. 

1872 ve 1873 yıllarına ait temin-i temettü akçeleri devlet tarafından 1875 yılı 

ġubat‟ında ödenmiĢtir
271

. 

 

1874 Yılı Hesapları ve Ödemeleri: Kasaba Demiryolu ġirketi yetkililerince, 

1874 yılı için devlet tarafından ödenmesi gerektiği belirtilen 3.858.238 kuruĢluk meblağ 

ile ilgili sorunlar ortaya çıktı. Çünkü bu yıl içerisinde Turgutlu‟dan AlaĢehir‟e kadar 

olan demiryolu hattı tamamlanmıĢ ve iĢletmeye alınmıĢtı. Üstelik Ģirket iki ay fazlasıyla 

yani 14 aylık temin akçesi ödenmesini talep etmiĢti. Mukaveleye göre Kasaba-AlaĢehir 

                                                 
269 BEO, Nafia Gelen Giden Defteri., 539/14-1, nr. 138; A. MKT. MHM, 763/10, lef- 1, 2 ve 3. 
270 BOA, T.NFM., 707/32, lef-2. 
271 BEO, Nafia Gelen Giden Defteri, nr. 545, (no: 265). 
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hattı iĢletilmeye baĢlandığı tarihten itibaren temin-i temettü akçesinin kesilmesi 

gerekiyordu.  

Konu Nafia Meclisi‟nde ele alınmıĢ ve taraflar arasındaki ihtilafın 

arabuluculukla çözülmesi gerektiğine karar verilmiĢti. Tekrar yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, temin-i temettü akçesinin kesilmesinin AlaĢehir hattının Ģirket tarafından 

alınıp kabulü ile açılıĢına bağlı olduğundan ve hattın resmi açılıĢının da 1 Mart tarihinde 

yapılmıĢ olmasından sürenin bir yılı geçtiği belirtilmiĢti
272

. Buna göre Ģirketin baĢta 

talep ettiği miktar olan 3.858.238 kuruĢun ödenmesi gerektiği kararlaĢtırılmıĢtı
273

. 

Devletin ekonomik bakımdan sıkıntılı olduğu bu dönemde Ģirkete vermesi 

gereken 3.858.238 kuruĢun ne Ģekilde ödeneceği hususlarında Encümen-i Mahsus-ı 

MeĢveret‟te değerlendirmeler yapıldı ve miktarın % 12‟lik faizi ile beraber dört eĢit 

taksitte ödenmesi için Osmanlı Bankası üzerine havalename düzenlenmesi 

kararlaĢtırıldı
274

. Ancak bahsedilen miktarın zamanlarında ödenmesinde sıkıntılar 

çıktığı, daha sonraki yıllara ait belgelerden anlaĢılıyordu
275

.  

1874 yılında demiryolu gelirlerinde azalma olmuĢ ve buna bağlı olarak da devlet 

tarafından ödenmesi gereken temin-i temettü akçesinin miktarı artmıĢtı. Nafia 

Meclisi‟nde bu konu da ele alınarak sebepleri ayrıca ifade edilmiĢti. Buna göre, 

öncelikle 1874 yılında üretilen mahsulün az olması ve buna bağlı olarak nakliyenin 

durgunluğu sebebiyle hâsılatın 468.733 kuruĢ düĢtüğü belirtiliyordu. Ġkinci olarak ise, 

hat üzerinde bulunan taban ağaçlarından 33.000 adedinin yıpranması nedeniyle 

değiĢtirilmesi üzerine masraflara 9.000 lira daha eklenmiĢti
276

. 

 

 

 

 

 

                                                 
272 BOA, Ġ. MMS, 53/2356, lef-1. 
273 BOA, Ġ. MMS, 53/2356, lef-4. 
274 BOA, Ġ. MMS, 54/2418, lef-3. 
275 Bu konu ile ilgili 27 ġubat 1877 tarihinde Kasaba Demiryolu ġirketi vekili Revelaky tarafından sadarete 

gönderilen mektupta; Hükümetin eski hesapların ödenmesi için daha önce verdiği dört hisse senedi bedellerinin 

ödenmediği belirtilerek, bunların müddetlerinin uzatılması ya da faizlerinin artırılması suretiyle altı aydan altı aya 

yenilenmesi talep ediliyordu. Bkz. BOA, HR. TO, 462/45. 
276 BOA, Ġ. MMS, 53/2356, lef-1. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KASABA DEMĠRYOLU HATTININ ALAġEHĠR’E 

UZATILMASI 

 

2.1. Hattı Uzatma GiriĢimleri 

19 Nisan 1864 tarihinde inĢasına baĢlanan ve tamamlanması için dört yıl mühlet 

verilen Ġzmir-Turgutlu arasındaki demiryolu hattı, öngörülen süreden çok daha önce 

tamamlanarak 23 Ocak 1866 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtı. Demiryolu hattının kısa 

sürede bitirilmesinden hem devlet yöneticileri hem de bölge halkı memnun olmuĢtu.  

Hattın AlaĢehir‟e kadar uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise gazetelerde çeĢitli 

değerlendirmeler yapılıyordu. Çıkan haberlerde genellikle Ģirketin hattı zamanından 

önce bitirmesinden övgüyle söz edilerek, imtiyaz sahibi Edward Price‟ın demiryolu 

hattını AlaĢehir‟e kadar uzatacağından
277

 ve uzatmak için yeni bir imtiyaz aldığından 

bahsediliyordu
278

. 

Price, 1865 yılı sonlarında daha Ġzmir-Kasaba hattının inĢaatı devam ederken, 

demiryolunu Turgutlu‟dan AlaĢehir‟e kadar uzatmak ve Bornova‟dan Hacılar ve 

PınarbaĢı‟na kadar küçük bir Ģube inĢası için imtiyaz talep etmiĢti
279

. Ancak, 

demiryolunu uzatma hakkı, Kasaba Demiryolu ġirketi‟nde olduğundan bazı 

problemlerin halledilmesi gerekiyordu. 

Price, Kasaba Demiryolu‟nun uzatılması için Ģirketin üzerinde olan rüçhan 

hakkını kendi üzerine terk ve ihale ettireceğine dair devlete bir senet vermiĢti
280

. 1 Ocak 

1866 tarihinde Ġstanbul‟daki Ġngiliz Konsolosluğu‟nda, Birinci Konsolos Vekili 

Guarraccino huzurunda hazırlanan senede göre Price, iki aya kadar Ģirketten kendi veya 

vekil göstereceği kiĢiler adına izin alacağını, eğer alamazsa sahip olduğu tüm hakları 

kaybedeceğini taahhüt ediyordu
281

. ġirket yöneticileri 5 ġubat 1866 tarihinde yaptıkları 

                                                 
277 Tasvir-i Efkâr, nr. 351 (19.B.1282), s. 1; Ayrıca Mösyö Price‟ın hattı AlaĢehir‟e kadar uzatma talebi ile ilgili bkz. 

BOA, A. MKT. MHM, 347/14 ve Ġ.DH., 544/37835, lef-1 ve lef-2. 
278 Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, nr. 341 (23 Ramazan 1281), s.1; Tasvir-i Efkâr, nr. 364 (22 Ramazan 1282), s. 1. 
279 BOA, Ġ.DH., 546/38028. 
280 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-29;  BOA, HR. TO, 56/60. 
281 BOA, Ġ.DH., 546/38028, lef-6; Mukavelename Defteri, nr. 1, s. 319-321. 



57 

 

toplantıda Kasaba Demiryolu‟nu AlaĢehir‟e kadar uzatma imtiyazını almak için Price‟a 

yetki verdi
282

. 

Bundan sonra Price teklifini Hükümete sundu. Price‟ın hattı AlaĢehir‟e kadar 

uzatma ve Bornova‟dan Hacılar ve PınarbaĢı‟na kadar küçük bir Ģube inĢası için imtiyaz 

talebi Meclis-i Maabir
283

 ve Nafia Nezareti‟nde değerlendirildi. Değerlendirme 

sonucunda, yolun uzatılmasından elde edilecek faydalar ifade edildikten sonra yeni bir 

mukavele yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. Böylece, daha önceki Kasaba 

Demiryolu mukavele ve Ģartname esasları üzerine altı maddelik bir ek yapılarak, Mart 

1866‟da Price‟a kendi adına hattı uzatma imtiyazı verildi
284

. 

Bornova‟dan Hacılar ve PınarbaĢı‟na kadar yapılacak küçük Ģube de dâhil 

olduğu halde Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟e kadar uzatılmasına dair ek mukavele Ģu 

hususları içeriyordu: 

Bornova‟dan Hacılar ve PınarbaĢı‟na yapılacak küçük Ģube dâhil olduğu halde 

Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟e kadar uzatılması, inĢası ve iĢletilmesi imtiyazı devlet 

tarafından Price ile onun tayin edeceği kimselere verilmiĢtir. Ġmtiyazın müddeti Kasaba 

Demiryolu için daha önce verilmiĢ olan imtiyaz tarihinden itibaren 99 sene olacaktır. 

Bu mukavele tarihinden itibaren on seneye kadar Kasaba Demiryolu ġirketi‟yle 

AlaĢehir ġirketi birleĢtirilip tek bir Ģirket haline getirilemezse, devlet Kasaba‟dan 

AlaĢehir‟e uzatılacak hattı, Kasaba Demiryolu ġartnamesi‟nin 41. Maddesi hükmüne 

göre sahibinden satın alabilecektir. 

Price, Kasaba‟dan AlaĢehir‟e yapılacak demiryolunun inĢasına imtiyaz fermanı 

tarihinden itibaren bir sene içinde baĢlayıp, yine bu tarihten itibaren dört sene zarfında 

demiryolu ile bahsedilen küçük Ģubeyi tamamlayarak iĢletmeye baĢlayacağını taahhüt 

eder. Price, bahsedilen müddetler zarfında taahhütlerini yerine getiremezse ek süre 

istemeye ve devletten herhangi bir tazminat talep etmeye hakkı olmayacaktır. AnlaĢma 

yapılmamıĢ gibi kabul edilerek hattın hukuki tasarrufu devlete geçecektir. Fakat savaĢ, 

ihtilal ve karıĢıklık gibi olağanüstü durumlarda çalıĢmalar aksar ise aksayan müddet 

kadar ek süre verilecektir.  

                                                 
282 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-32. 
283 Kasaba ile AlaĢehir arasında yapılacak demiryolu mukavelesi ile ilgili Meclis-i Maabir‟de görüĢülen ve tavsiye 

edilen kararlarla ilgili olarak bkz.  BOA, Ġ.DH., 546/38028, lef-2. 
284 BOA, Ġ.DH., 546/38028, lef- 16. 
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Kasaba‟dan AlaĢehir‟e yapılacak demiryoluyla Bornova‟dan Hacılar ve 

PınarbaĢı‟na kadar inĢa edilecek Ģube için sarf edilecek sermaye 800.000 Ġngiliz 

Lirası‟ndan ibaret olup, bu sermaye üzerine devlet tarafından masraf hârici yıllık 40.000 

Ġngiliz Lirası kâr taahhüt edilmiĢtir. 

Devlet, ileride kabul ve tasdik edeceği güzergâh haritasına göre, AlaĢehir‟i UĢak 

ve Afyonkarahisar‟a birleĢtirecek veyahut bu Ģehirleri Ġzmir‟den gelen baĢka 

demiryollarına bağlayacak hatları, Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar yapılacak demiryolu 

için verilecek imtiyaz tarihinden itibaren dört sene içinde inĢaat yapmamayı ve Edward 

Price‟tan baĢka kimseye imtiyaz vermemeyi taahhüt eder. Bu dört seneden sonra da 

imtiyaz sahibi veya vekillerinin baĢka talepler için rüçhan hakları olacak ise de, bu hak 

yalnız AlaĢehir‟den UĢak ve Afyonkarahisar‟a uzatılacak olan hatla sınırlı olacaktır. 

Kasaba demiryolu için daha önce yapılmıĢ olan Ģartname hakkında Ģu değiĢiklik 

yapılmıĢtır.  

Traversler yani kiriĢler meĢe ağacından olacaktır. 

Ġmtiyaz sahibi bu kiriĢleri Orman Nizamnamesi‟ne uygun olarak miri 

ormanlardan kesebilecek ancak kiriĢ baĢına Nafia Nezareti veznesine 1 kuruĢ verecektir.  

Ġmtiyaz sahibi, inĢaat, imalat ve yolun iĢletilmesine nezaret etmek için, tayin 

edilecek memurların maaĢlarına mukabil olmak üzere, Nafia Nezareti veznesine 

iĢletilmeye baĢlanılmıĢ olan her bin arĢın  (560 kilometre) yol için yıllık 180 Frank ve 

imtiyazı verilip iĢlemeye baĢlamamıĢ olan her bin arĢın için 100 Frank ödeyecektir. 

Ġzmir‟den Kasaba‟ya olan demiryolu Ģartname ve mukavelenamesinde belirtilen 

Ģartlardan bu mukavelename hükümlerine aykırı olmayanlar geçerli olacak ve bundan 

böyle de yürürlükte kalacaktır
285

. 

 

2.2. Kasaba-AlaĢehir Hattı ĠnĢaatının BaĢlaması 

Demiryolu Komiseri Miralay ReĢad Bey tarafından Nafia Nezareti‟ne 

gönderilen bir dilekçede, devlet tarafından verilen izin ile Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar 

yapılması kararlaĢtırılan demiryolunun 8 Haziran 1867 tarihinde inĢasına baĢlandığı 

                                                 
285 BOA, T. TNF.VRK., 3/15; Ġ.DH., 546/38028, lef-15; Bu konu ile ilgili ayrıca bkz. BOA, A.DVN.NMH., 17/2; 

A.MKT. MHM, 356/13. 



59 

 

belirtilmekteydi. Bununla birlikte bir mil kadar mesafelik alanın tesviyesi halledilerek 

üç adet küçük köprünün de yapımı tamamlanmıĢtı
286

. 

 

2.2.1. ĠnĢaatın Durması ve ġirketin Ek Mukavele Talepleri 

Demiryolu inĢaatı baĢladıktan sonra Ģirket sermaye oluĢturmak için piyasaya 

hisse senedi çıkardı. Ancak, beklenen hisse satıĢı gerçekleĢmediğinden sermaye temin 

edilemedi. Bu da inĢaatın bir süre ertelenmesine sebep oldu. YaklaĢık iki yıl kadar sonra 

Kasaba-AlaĢehir arası demiryolu hattının yapılabilmesi için Ģirket adına Price, 2 Mayıs 

1869‟da yeni bir takım öneriler getirdi. Bu öneriler Ģöyleydi: 

1-Kasaba-AlaĢehir arası demiryolu hattının Kasaba‟dan Salihli‟ye ve Salihli‟den 

AlaĢehir‟e olmak üzere iki kısma ayrılması ve birinci kısmının yani Kasaba-Salihli 

arasının inĢasının tamamlanmasından sonra temin-i temettü akçesinin ödenmesi. 

2-Hazineden Ģirkete temin-i temettü namıyla borç verilen akçenin demiryolun % 

7‟den fazla vuku bulacak gelirinden alınması. 

3-Demiryolunun tamir ve onarımı için gerekli alet ve edevatın 15 sene müddetle 

gümrük vergisinden muaf tutulması. 

Bu teklifler üzerine konu ġura-yı Devlet Nafia Dairesi‟nde görüĢülmüĢ ve alet 

ve edevatın gümrük vergisinden muaf tutulması ile ilgili olan talep uygun bulunmuĢtu. 

Fakat yolun iki kısma ayrılması halinde asıl mukavele hükmünce inĢaatın 

tamamlanmasından sonra verilmesi kararlaĢtırılmıĢ olan temin-i temettü akçesinin 

Salihli kısmı için 1,5 sene evvel verilmeye baĢlanması ve Hazinenin alacağı gelir 

fazlasının tamamı yerine, yarısının tahsis edilmesi Ģirket yararına karĢılık devletçe 

yapılacak bir fedakârlık demek oluyordu.  

Aslında Ģirketin daha önce yapılan mukavele üzerinde herhangi bir değiĢiklik 

isteme hakkı yoktu. Ancak Ģirket, hisselerin satılamamasından dolayı, ekonomik olarak 

zor duruma düĢmüĢtü. ġirketin daha önce Ġzmir-Turgutlu arasında yapmıĢ olduğu 

demiryolu inĢaatındaki baĢarılı çalıĢmaları da göz önüne alınarak, ülkenin bu gibi 

bayındırlık iĢlerine ihtiyacı olması sebebiyle Turgutlu-AlaĢehir arasının iki kısma 

ayrılması ve demiryolunun tamir ve onarımı için gerekli alet ve edevatın 15 sene 

                                                 
286 BOA, T.TNF.VRK, 4/52. 
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müddetle gümrük vergisinden muaf tutulması taleplerinin kabul edilmesine karar 

verildi
287

. 

Kasaba-AlaĢehir arasında yapılması düĢünülen demiryolun imtiyazını almak 

üzere, öteden beri Ġzmir-Kasaba Demiryolu ġirketi‟nde yönetici olarak çalıĢmakta olan 

Bayliss, Ģirket adına 18 Mayıs 1869 tarihinde dilekçe verdi. Bayliss, verdiği dilekçede, 

Rumeli‟deki demiryolları temin-i temettü akçesi Ģartlarının AlaĢehir Demiryolu 

Ģartlarına göre daha uygun olduğunu ve çoğu sermaye sahibinin hisse satın alma 

konusunda Rumeli demiryollarını tercih edeceğini, bu yüzden de kendilerinin sıkıntıya 

gireceklerini belirtiyordu. Bundan dolayı Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟e kadar 

uzatılması için gerekli olan sermayenin toplanması ve tedarikinde devletin kolaylık 

göstermesini talep etmiĢti
288

. 

Konu, ilgili kurullarda ele alındı ve Rumeli demiryollarının diğer demiryolları 

ile kıyaslanamayacak derecede önemli olduğu vurgulanarak Bayliss‟in bunu örnek 

göstermeye hakkı olmadığı ifade edildi. Fakat daha önce de belirtilen nedenlerden 

dolayı son kez olarak bundan sonra şirket tarafından yolun inşaatı ile ilgili böyle bir 

şey teklif edilir ise reddedileceği belirtilerek önerileri kabul edildi
289

 ve ek bir mukavele 

düzenlendi
290

. Bu ek mukaveleye göre; 

Kasaba Demiryolu‟nun Kasaba ile AlaĢehir arasında olan kısmı temin-i temettü 

akçesi için tek bir hat olarak kabul edilecek, Kasaba‟dan Salihli‟ye ve Salihli‟den 

AlaĢehir‟e olmak üzere iki kısma ayrılacaktır. Kasaba‟dan Salihli‟ye kadar olan 

demiryolu, devlet tarafından resmi kabulü yapılıp devlet izniyle iĢlemeye baĢladığında, 

uzunluk miktarına göre temin-i temettü akçesi alabilecektir. Ancak bahsedilen hattın bu 

mukavele tarihinden itibaren iki buçuk seneye kadar kesin kabul iĢlemlerinin yapılması 

gerekecektir
291

. 

ġirket, Ġzmir‟den Salihli‟ye kadar olan hattın ve Bornova Ģubesinin tamamen 

iĢlettirilmesi için 11 lokomotif ve 44 adet yolcu arabası ve en az 150‟si eĢya ve emtia 

                                                 
287 Mukavelede yapılması istenen değiĢikliklerin kabul edilmesi gerekçesi Ģöyle belirtiliyordu: “….ve memâlik-i 

mahrûsede bu gibi asâr-ı nâfianın bekâ ve istimrârı ve fevâidinin an be an tevsî„ ve istikrârı dahi mültezim 

bulunmasına nazaran cüz‟î bir fedâkârlıktan ibâret olan müsâade-i mebhûse diriğ olunamayacağına ve aksi 

halinde ise yolun ikmâl-i inşâat düçar-ı te‟hirât olarak menâfi-i melhûzası fiile çıkamayacağına binâen husûl-ı 

matlûbu teshîl ve tesrî„ zımnında tâdilât-ı mezkûrenin icrası müttehiden tasvib kılınmış ve…” BOA, Ġ.ġD., 14/635, 

lef-25. 
288 BOA, ġD.HU., 495/29. 
289 BOA, Ġ.ġD., 18/741. 
290 Ek mukavele metni için bkz., BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef- 53. 
291 Aynı belge. 
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nakline mahsus olmak üzere 240 adet vagondan ibaret yürür aksamı tedarik ettikten 

sonra Kasaba‟dan Salihli‟ye kadar olan demiryolu devletçe kabul edilecektir. Hattın 

Ġzmir‟den AlaĢehir‟e kadar kabulü için gerekli olan edevat-ı müteharrike
292

 ileride 

devletçe tayin edilecektir
293

. 

Ġzmir‟den Kasaba‟ya ve Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar olan demiryolları için 

birbirini müteakip imtiyazlar verilmiĢ ise de bunlar bir idare marifetiyle iĢlettirilecek ve 

temin-i temettü akçesinin cereyanı hususunda tamamı bir idare sayılacaktır
294

. 

Hazine tarafından temin-i temettü akçesi namıyla borç olarak verilen meblağın 

bu mukavele tarihinden itibaren dokuz seneye kadar Ģirkeçe ödenmesine, devlet 

tarafından temin edilen % 5 temettüden fazla vukubulacak hâsılat-ı sâfiyenin yarısı 

tahsis olunacak, diğer yarısı ise Ģirkete ait olacaktır. Dokuz sene sonunda Ģirketin 

Hazineye borcu olan meblağ ödenmemiĢ ise varidat fazlasının yarısıyla bu borcun 

ödenmesi yoluna gidilecektir
295

.  

Kasaba‟dan Salihli‟ye olan kısmın ve Ģubelerinin inĢası için kararlaĢtırıldığı gibi 

ik buçuk sene ve Salihli‟den AlaĢehir‟e kadar olan hat için de bir buçuk sene yani asıl 

mukavele gereğince bu ek mukavele tarihinden itibaren tamamına dört sene müddet 

verilmiĢtir. ġirket bu müddet zarfında zikredilen hattı ve Ģubelerini tamamlayıp teslim 

edemez ise Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar olan hat için yapılan mukavelenin altıncı
296

 ve 

Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu Ģartnamesinin 43. maddelerine
297

 göre iĢlem 

yapılacaktır
298

.  

                                                 
292 Demiryollarında asıl hat ile müteferriatının inĢası için gerekli malzemelerin tamamına “edevat-ı sabite” ve yolcu 

arabalarıyla eĢya vagonları ve lokomotif vesaire gibi demiryolu üzerinde hareket ettirilen edevatın tamamına da 

“edevat-ı müteharrike” denir. Bkz. Hüseyin ġerafeddin, Nazarî ve Amelî Demiryollar, Mahmud Bey Matbaası, 

Dersaadet 1312, s. 10. 
293 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef- 53. 
294 Aynı belge. 
295 Aynı belge. 
296 Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar yapılacak demiryolu mukavelesinin 6. maddesi Ģöyleydi: “İzmir‟den Kasaba‟ya olan 

demiryolu şartname ve mukavelenamesinde münderic şerâit-i umûmiye ve husûsiyeden işbu mukavelename 

ahkâmına mugâyir olmayanların kâffe-i hükmi bâki olduğu ve bundan böyle dahi kâme-kân mer‟iyyül- icrâ 

tutulacağı gibi mevzubahis olan imtiyaz hakkında dahi câri olarak bil-cümle ahkâm-ı mündericesi akdi yapan her 

iki taraf yani gerek Saltanat-ı Seniyye ve gerek Mösyö Price için kâmilen muteber ve merî olacaktır”. Bkz. BOA, 

T. TNF.VRK., 3/15; Ġ.DH., 546/38028, lef-15; A.DVN.NMH., 17/2; A. MKT. MHM, 356/13. 
297 Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu Ģartnamesinin 43. maddesi Ģöyleydi: “Kumpanya birinci maddede 

beyan ve tayin olunan müddet zarfında yolun imâlat-ı inşâiyesini icrâ ve ikmâl etmez veyahut işbu mukavelename 

mucibince müteahhid olduğu husûsât-ı mütenevviaya îfâ ve itmÂm eylemez ise kâffe-i hukukundan sâkıt 

olacağından tarîk-i mezkûrun gerek der-dest inşa olan mahallerinin itmâmı ve gerek kumpanyanın müteahhid 

olduğu şerâit-i sâirenin ifâsı hususları işbu mukavelenamenin mevâdd-ı esâsiyesi üzere müzâyede ettikden sonra 

kumpanya tarafından tedârik olunmuş olan eşya ve malzeme-i ebniye ve iştirâ kılınmış olan arazi ve yolun hitâm-

pezîr olmuş olan kıtaları dahi müzâyede olunup cümlesi diğer bir kumpanyaya bey‟ ü terk olunacaktır. Şu kadar ki 

kumpanyanın malzeme-i mevcûdesi ve iştirâ etmiş olduğu arazi ile yolun itmâm olmuş olan kıtalarına kim ziyâde 

bahâ vermiş olur ise tarikin husûsât-ı bakiyesi dahi ona teslim ve havale kılınacak ve hüsn-i tasarrufuna sâkıt olan 
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2.2.2. Kasaba-AlaĢehir Demiryolu Ġle Ġlgili Yeni Teklifler 

Mukaveleler üzerinde daha önce çeĢitli defalar inĢaatı yapacak Ģirket lehinde 

değiĢiklikler yapılmıĢtı. Ancak bu dönemde ülkenin baĢka bölgelerinde çeĢitli 

demiryolu imtiyazları veriliyordu. Özellikle Rumeli Demiryolları
299

 ile ilgili Ģartların 

daha iyi olduğu düĢünülerek, aynı Ģartlarda mukavele yapılması isteniyordu.  

Kasaba hattının AlaĢehir‟e uzatılması ile ilgili olarak yapılan 18 Mayıs 1869 

tarihindeki görüĢmelerden de bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Bayliss, Mayıs 

1872‟de Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilisi Revalaky aracılığı ile Hükümete yeni 

teklifler götürdü
300

. Bu tekliflerde, Bayliss ile Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri 

arasındaki görüĢmeler hakkında da bilgi verilerek, AlaĢehir kısmının devlet tarafından 

yapılması durumunda, eski hat da dâhil olmak üzere hatların tamamının, iĢletilmek 

üzere mevcut Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne verileceği ve 15 sene 8 ay süre içinde de 

devletin, mevcut demiryolu Ģirketinin sermayesi ile faizini ödemesi Ģartıyla hatlara 

sahip olacağının daha önce kararlaĢtırıldığı dile getiriliyordu. Daha sonra Bayliss‟in bu 

teklifi, Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne götürdüğü ve Ģirkete az bir fark ile yani sürenin 15 

sene 8 ay değil, 17 sene olarak kabul ettirdiği de belirtiliyordu. Revelaky bunlarla 

birlikte, Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar devlet namına yapılacak hattın mevcut Kasaba 

Demiryolu Ģartlarına uygun Ģekilde inĢa edilmesi hususunda Bayliss‟in talip olduğunu 

belirtiyordu
301

. 

Devlet yöneticileri de demiryolu hatlarının yapımı konusunda azami gayret 

gösteriyorlardı. Bir taraftan demiryollarının yapılması diğer taraftan da devletin zarara 

uğramaması için çalıĢmalar yapılıyordu. Bu amaçla Fen Memuru Möjel Bey‟den 

Anadolu‟da yapılacak demiryolları hakkında geniĢ bir rapor hazırlaması istendi. Möjel 

Bey‟in hazırladığı rapor da dikkate alınarak Bayliss‟in teklifi, Nafia Meclisi ve ġura-yı 

                                                                                                                                               
kumpanya ber-vech-i meşrûh müzâyedede karâr-gir olacak mebaliği yeni kumpanyadan ahz ü istîfâ birle tarîkin 

kâffe-i husûsâtından kat‟-ı alâka edecektir. Eğer defa-i evvelîde müzâyedenin bir neticesi olmaz ise altı mâh 

mürûrunda yine minval-i meşrûh üzre müzâyede-i sâniyeye mübâderet olunup bu dahi bir neticeye intâc etmez ise 

kumpanya işbu mukavelenâme ile istihsâl etmiş olduğu kâffe-i hukûk-ı imtiyâzîyesinden katiyyen sâkıt olup yolun 

hitâma reside olmuş ve işletilmesine mübâşeret kılınmış kıtaları taraf-ı devlet-i aliyye‟den zabt ve müsâdere 

olunacak ve temin akçesinin henüz kumpanyaya iade olunmamış olan sehemi kâmilen hazine-i celileye kalacaktır”. 

BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-43; Ġ. MVL, 492/22270, lef-12; Ġ. MVL, 510/23022; Mukavelename Defteri, nr.1, 

s.214-227. 
298 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef- 53. 
299 Rumeli demiryolları ile ilgili geniĢ bilgi için bkz., Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, Ġstanbul 1993. 
300 BOA, ġD.NF., 497/20. 
301 BOA, AYN. d., nr. 1002, s.88. 
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Devlet‟te değerlendirildi
302

. Buna göre, Kasaba hattı Konya ve Afyonkarahisar‟a ve 

EskiĢehir‟den Basra‟ya kadar yapılacak büyük hat vasıtasıyla Afyonkarahisar kısmına 

bağlanmadıkça, bu hatlardan ümit edilen fayda sağlanamayacağı, ancak Anadolu‟nun 

diğer bölgelerindeki hatların tamamının bitirilmesi halinde bu faydanın elde edileceği 

belirtiliyordu
303

.  

Anadolu‟da yetiĢtirilen mahsullerin Akdeniz sahillerine naklinde ve ticari 

faaliyetlerde Kasaba hattı önemliydi. Bundan dolayı hattın yabancı Ģirketlerin elinde 

değil devletin tasarrufunda bulunması gerekiyordu. Anadolu Demiryolları ile ilgili 

raporda, Anadolu‟daki diğer demiryolları ile bağlantılı olarak, Ġzmir Limanı‟nda nihayet 

bulacak olan Kasaba hattının, Kasaba‟dan Ġzmir‟e kadar olan kısmı Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟nin elinde bulunuyordu. Ġzmir-Kasaba hattından sonraki hatların devlet 

tarafından iĢletilmesi çok fazla fayda sağlamayacaktı. Çünkü devlet her zaman Kasaba 

Demiryolu ġirketi‟yle karĢı karĢıya gelecek ve belki bu yüzden bir takım sıkıntılar 

ortaya çıkacaktı. Bu gibi ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları önlemek için Ġzmir-Kasaba 

hattının devlet tarafından satın alınması gerektiği belirtiliyordu. 

Bu görüĢler doğrultusunda hareket edilerek, gerek Maliye Nazırı Sadık PaĢa ve 

gerek halefi olan Mustafa Fazıl PaĢa tarafından giriĢimlerde bulunuldu ise de yeterli 

paranın bulunamamasından dolayı hattın devlet tarafından satın alınması fikri 

gerçekleĢtirilemedi
304

. 

Möjel Bey‟in Anadolu‟da yapılan demiryolları ile ilgili genel raporunun da 

dikkate alınmasıyla, Kasaba Demiryolu‟nun uzatılması konusunda Ģirket ve Hükümet 

yetkilileri tekrar bir araya geldi. Teknik konular da dâhil olmak üzere pek çok konu 

üzerinde görüĢmeler yapıldı. Devletin bu konuda o günlerde ve gelecekte elde edeceği 

menfaatler enine-boyuna değerlendirildi.  

Öncelikle Bayliss tarafından sunulan masraf kalemleri üzerinde görüĢüldü. 76 

kilometre uzunluğundaki Kasaba-AlaĢehir hattı için Bayliss‟in gösterdiği masraf 

kalemleri Ģöyleydi
305

: 

Hattın her türlü toprak ve zemin iĢleri için 1.534.380 Frank,  

                                                 
302 BOA, Ġ.MMS. 44/1826, lef-5. 
303 BOA, ġD.NF., 497/20. 
304 BOA, T.NFM., 704/14. 
305 BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-2; Masraf kalemleri lef-8‟de de Fransızca olarak, lef-9‟da Türkçe ve tablo halinde 

mevcuttur.  
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Ġmâlat-ı sınaîyesi için 14.000 Frank, 

Demir çubuklar için 2.057.000 ve teferruatı için 373.750 Frank, 

Taban ağaçları için 582.894 Frank, 

Demir çubuklar ile taban ağaçlarının iĢlenmesi için 201.400 Frank, 

Tesviye kumunun döĢenmesi için 805.600 Frank, 

Geçitler, iĢaret, tulumba, köprü, büyük makine vs. için toplam 171.456 Frank, 

Telgraf makineleri ve bunların edevatları için 38.000 Frank, 

Sekiz yere yapılacak istasyon binaları ve kırk yere yapılacak düz geçitler ve 

bunların levazımatı, saat, lamba, makine, kablo vesaire içinse 456.000 Frank, 

BaĢlangıçta yapılacak keĢif çalıĢmaları ve haritasının tanzimi için 45.600 Frank, 

Hattın kesinleĢtirilmiĢ haritası için 76.000 Frank, 

Ġdare masrafı ile genel masraflar için 380.000 Frank, 

ÇalıĢmaların kontrol ve teftiĢi masrafı olarak 76.000 Frank, 

Lokomotifler ile vagon gibi müteharrik edevat için 1.175.000 Frank,  

Toplam masrafın % 5 oranında olmak üzere akla gelmemiĢ masraflar için 

471.488 Frank,  

76 kilometre uzunluğundaki hattın her bir kilometresi için 125.000 Frank olmak 

üzere toplam 9.500.000 Frank. 

Bayliss, masraf kalemleriyle ilgili bilgi verdikten sonra hattı 18 aylık süre içinde 

inĢa edeceğini beyan etti
306

. 

Komisyon üyelerinin, demiryolu inĢası için açılması gerekli yarların yüksekliği, 

tesviye kumu ve yokuĢların ne derecede olacağı gibi konularda soru sorması üzerine 

Bayliss, yarların 6 metre yükseklikte, yokuĢların % 1 nispetinde olmak üzere inĢa 

edileceğini, kumun uzak bölgelerden getirileceğini ve demiryolunun hiçbir tarafına 

tünel yapılmayıp istasyonların kârgir olarak ve köprülerin de demir ve taĢtan 

yapılacağını ifade etti. Bunun üzerine Price, müteahhit Bayliss‟in teklif ettiği bedelin de 

yerinde olduğunu ifade etmekle beraber bazı yeni öneriler sundu
307

.  

                                                 
306 BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-2, s. 2. 
307 Aynı belge. 
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Köprü inĢaatları masrafı için 14.000 Frank gösterilmiĢti. Price, köprülerin 

ağaçtan inĢa edilmesi halinde 5.000 Frank‟a mal edilebileceğini, üstelik ağaç köprülerin 

daha tercih edilebilir olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ritter söz aldı ve Kasaba 

Demiryolu‟nun ahĢap köprü tercihini para kıtlığından dolayı yaptığını, bunların 

çoğunun lokomotiflerin bacalarından çıkan kıvılcımdan dolayı yazın ateĢ aldığını ve 

kullanıĢsız olduğunu ifade etti. Price düĢüncesinde ısrar ederek tartıĢmayı devam ettirdi. 

Demiryolu hatlarının nehir kenarından geçtiğini, birçok yerde su hazneleri yapıldığını 

ve herhangi bir yangın esnasında çabuk söndürüldüğünü ifade ederek, ahĢap köprülerin 

hem çabuk hem de kargire oranla  % 40 daha ucuza yapılacağını belirtti
308

. 

Bunun üzerine Bayliss tekrar söz alarak, ormanlık memleketlerde imalat-ı 

sınaîyenin kargir yerine ahĢaptan yapılmasının daha uygun ve yerinde olduğunu, 

bölgede hem orman kıtlığı hem de Kasaba civarında hattab yani ağaçları iĢleyecek usta 

az olduğundan herhangi bir ucuzluk ya da kâr olmayacağını belirtti. Aksine, yapılması 

düĢünülen 80 civarında köprü ve hattın taban ağaçları, değerinden çok fazla fiyata Sinop 

gibi uzak yerlerden getirilecek, ağaçlar daha fazla fiyata mal olacaktı
309

. 

Bu müzakereler üzerine hem hattın imtiyazının Bayliss‟e ihalesi hem de istasyon 

ve diğer binaların kargir olarak yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Bundan sonra 

gerekli mukavelelerin tanzimi Ritter‟e havale edildi. Ritter‟in hazırladığı mukavele 

metni
310

 üzerinde mecliste tekrar düzenleme yapılarak onay için 3 Eylül 1872‟de 

Sadaret‟e takdim edildi
311

. 

ĠnĢaata hemen baĢlamak ve 16 sene sonunda bütün edevat ve levâzımatıyla 

Ġzmir‟den AlaĢehir‟e kadar olan hat 1.280.000 liraya belki daha aĢağısı bir rakama 

alınıp tamamen devlete mâl edilmek üzere, 380.000 Liralık bir istikraz akdiyle AlaĢehir 

demiryolunun bir müteahhit marifetiyle devlet tarafından inĢa ettirilmesi düĢüncesi 

neticelenmiĢ oldu
312

. 

 

                                                 
308 Aynı belge. 
309 Aynı belge 
310 Ritter tarafından hazırlanan ilk mukavele 9 maddeden oluĢuyordu. Bu mukaveleler için ayrıca bkz. BOA, 

Mukavelename Defteri, nr. II, s. 84-89; İmtiyâzât ve Mukâvelât Mecmuası, cilt I, s. 590-595; Ġ.MMS., 44/1826, lef-

11; A.DVN.MKL,36/1, lef-48.  Nafia Meclis‟inde yapılan düzenlemelerle mukavele 23 maddeye çıkarılmıĢtı.  
311 BOA, Ġ.MMS. 44/1826, lef-2. 
312 BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-1. 
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2.3. Ġmtiyazın Verilmesi ve Mukavelenin Ġmzalanması  

20 Ekim 1872‟de çıkan irade ile hattın yapılması için Bayliss‟e izin verildi
313

. 

Devlet, AlaĢehir hattının yapılması için gerekli miktar olan tahmini 380.000 lirayı 

tedarik ederek % 12 faizle Ģirkete borç olarak veriyordu
314

. ġirket, devlete her yıl altı 

ayda bir 40.000 olmak üzere iki taksit halinde 80.000 lira ödeyecekti. Böylece 

demiryolu hattı 16 yıl sonra devlete geçmiĢ olacaktı. 16 yıllık tahmini toplam gelir 

1.280.000 olarak düĢünülüyordu. Eğer gelir, tahmin edilen miktarı geçerse bu geçen 

miktarın yarısı devlete ait olacaktı
315

.  

Bayliss tarafından takdim edilen ayrıntılı masraf kalemleri de göz önünde 

tutularak, Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu hattının Hükümete bırakılması, 

AlaĢehir‟e kadar uzatılması ve iĢletilmesine dair Sadaret‟e sunulan mukavele kabul 

edildi. Devlet adına Nafia Nazırı Edhem PaĢa ile Samuel Bayliss arasında imzalanan 17 

Aralık 1872 tarihli mukavele Ģu hususları içeriyordu
316

: 

Madde 1: Samuel Bayliss,  devlet hesabına olarak bu mukavele tarihinden 

itibaren en son iki sene zarfında Kasaba ile Salihli ve AlaĢehir arasında yeniden bir 

demiryolu inĢasını iĢletilebilecek durumda olarak tamamlamayı taahhüt ediyordu. 

Madde 2: Demiryolu hattı devlet tarafından 2 Ocak 1867 tarihinde kabul ve 

tasdik edilmiĢ olan güzergâh haritasına göre inĢa edilecekti. Bayliss hat ile ilgili 

yapılacak yeni keĢifler üzerine gerektiğinde bazı maddelerin değiĢtirilmesini teklif 

edebilecek ve güzergâhın uzunluğunun artırılması maddesi müstesna olmak üzere bu 

konuda teklif edilen maddeler Hükümet tarafından iki ay içinde karara bağlanmaz ise 

teklif edilen değiĢiklikler kabul edilmiĢ sayılacaktı. 

Madde 3: Samuel Bayliss, yolcu istasyonları, hatların korunması ile ilgili 

binalar, geçitler, atölyeler ve bunların diğer teferruatlarına dair 1/10.000 ölçeğinde bir 

haritayı Hükümete sunacaktı. Uzunlukları 1/10.000 ve yüksekliği 1/1.000 ölçeğinde ve 

yükseklikleri deniz seviyesinden olmak üzere hesap edilerek tayin edilecekti. Hattın 

baĢlangıcından itibaren kilometre hesabıyla mesafeler iĢaretlenecekti. Hattın iniĢ ve 

yokuĢları da harita ekinde ayrıca belirtilecekti. 

                                                 
313 BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-17; BOA, T-48 (Demiryolları Ġdaresi Defteri), s.23. 
314 Yapılacak hattın uzunluğu 76 kilometredir. Her bir kilometre için 5.000 lira harcanacağı düĢünülmüĢtür.  
315 BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-1. 
316 BOA, Mukavelename Defteri, nr. 2, s. 81-84; Mukavele metni için ayrıca bkz., BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-54, 

lef-48; BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-7.  
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Madde 4: Demiryolu hattı, her yönden Ġzmir ile Kasaba arasında yapılmıĢ olan 

demiryolu standartlarına göre yapılacaktı. Demiryolu boyunca atılacak balast denilen 

tesviye kumu zeminden itibaren 45 santimetre olacaktı. Taban ağaçları meĢeden veya 

kara palamut ağacından olup uzunluğu 260 santimetre ve kalınlığı 127 milimetre 

olacaktı. Demir çubukların her bir metresi 34 kilogram ağırlığında olacaktı. Demiryolun 

her tarafında yapılacak toprak ve zemin ile ilgili çalıĢmalarda suların taĢmasından 

etkilenmeyecek derecede yukarıda olması gözetilecekti.  Bu amaçla gerekli yerlere 

muhafaza duvarları olacaktı. Köprülerin ayakları kâr-gir, kemerleri taĢ, tuğla veyahut 

demirden yapılacaktı. Demiryolunun Ģehir ve köylerden geçen kısımlarının iki 

taraflarına parmaklık konulacaktı. Trenlerin gidiĢ-geliĢlerinde çocuk ve hayvanların 

korunması için gerekli setler yapılacaktı. 

Madde 5: Hattın korunması için yapılacak binaların her birinin arasındaki 

mesafe 20 kilometreden fazla olmayacaktı.  

Madde 6: Hattın 8 önemli mahalline istasyonlar inĢa edilecekti. Müteahhit inĢa 

edeceği her bir istasyonun gerek binası ve gerek diğer müĢtemilatının ayrıntılı planlarını 

Nafia Nezareti‟ne takdim edecekti. 

Madde 7: Hattın en az kırk mahallinde geçitler inĢa edilecek, bunların her birine 

gözetleme kuleleri yapılacaktı. Müteahhit ayrıca demiryolu boyunda en az sekiz 

mahalle de kulübe inĢa edecekti. 

Madde 8: Müteahhit, Kasaba Demiryolu ġirketi‟yle müzakere ve istiĢare 

ettikten sonra Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar olan hattın tamiri için gerekli olan tamir 

atölyelerinin rapor ve keĢif defterlerini Hükümete takdim edecekti.  

Madde 9: Müteahhit tarafından demiryolu hattı boyunca telgraf telleri de 

döĢenecekti. Hattın iĢletilmesinde gerekli olan her türlü sabit ve müteharrik edevat ile 

menkul ve gayrimenkul levazımat müteahhit tarafından tedarik edilecekti. Bu 

malzemeler Kasaba Demiryolu‟nda kullanılanlarla aynı olup miktarları aĢağıdaki gibi 

olacaktı: 
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TABLO 2.1.  

Tedarik Edilmesi Gereken Araç-Gereç Miktarı 

Araç-Gereç Cinsleri Adet 

Lokomotif 6 

Birinci sınıf vagon 2 

Ġkinci sınıf vagon 4 

Üçüncü sınıf vagon 20 

Yolcu katarlarına mahsus köstek vagonu 2 

Üstü örtülü emtia vagonu 30 

Kenarları yüksek emtia vagonu 20 

Kenarları yüksek ve uçları köĢeli emtia vagonu 13 

Pamuk nakline mahsus vagon 24 

Köstek vagonu 4 

 

Madde 10: Demiryoluyla müĢtemilatının tesisi, istikameti değiĢtirilmiĢ olan yolların 

inĢası ve nehirler için yeniden mecralar yapılması için gerekli arazi devlet tarafından 

bedelsiz ve mukavelename tarihinden itibaren üç ay zarfında teslim edilecekti. 

Madde 11: Demiryolu herkesin faydalanacağı bir yapı olduğundan, arazi satın alınması, 

alet ve edevat nakli ve ithal edilmesi hususlarında müteahhit hususi nizamnamede 

belirtilen haklara sahip olacaktı. Fakat asıl demiryolu hattı haricinde, arsalar üzerinde 

geçici kereste kesimiyle, arazinin veya mahsullerin bozulmasından ve fabrikaların tatil 

edilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlar emlak sahipleri ile müteahhit arasında 

halledilemediği zaman, kanunların gerektirdiği Ģekilde bir bedel tahmin edilerek, 

müteahhit tarafından ödenmesi sağlanacaktı. 

Madde 12: Hattın inĢasıyla iĢletilmesi için gerekli taban ağaçları, kereste, demir çubuk, 

köprü edevatı, madeni eĢya, telgraf telleri, telgraf makineleri ve araba gibi araç gereçler, 

her nereden getirilirse getirilsin ithal olunacak eĢya gümrük vergisinden muaf olacaktı. 

Barutun ithali yasak olduğundan gerekli barut o günkü fiyatı üzerinden devlet tarafından 

müteahhide satılacaktı.  

Madde 13: Hattın iĢletmesini yüklenen Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne kat‟i teslim 

yapılacağından, Ģirkete ait demir çubuklar müteahhit tarafından kullanılabilecektir.  
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Madde 14: Devlet ile Kasaba Demiryolu ġirketi arasında yapılan mukaveleye göre 

hattın inĢası için gerekli araç-gereçler Kasaba Demiryolu‟yla nakledilecekti. Bu nakliye 

için Ģirkete kilometre baĢına her bir ton nakliye için 2,5 santim ücret verilecekti. 

Madde 15: Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar yapılacak olan demiryolu hattı inĢaat olarak 

iki kısma ayrılmıĢ olup birinci kısmı Kasaba‟dan Salihli‟ye ve diğer kısmı da 

Salihli‟den AlaĢehir‟e kadar olacaktı. Bu kısımlardan herhangi birisinin inĢasının 

tamamlanması halinde hattın iĢletmeye açılması için müteahhit Hükümete dilekçe 

verecekti. Bu dilekçe üzerine devlet tarafından bir komisyon tayin edilerek hattın 

muayene ve teftiĢi yapılacaktı. Komisyon tarafından hazırlanan rapora göre hattın 

iĢletmeye açılıp açılmayacağına Hükümet karar verecekti. 

Madde 16: Hat tamamen bitirildikten sonra bir komisyon tarafından muayene edilerek, 

kesin kabulü Hükümet tarafından yapılacaktı. Kesin kabul sırasında hattın tüm inĢaat 

süresiyle ilgili ayrıntılı bir rapor ile hattın bütün detaylarını gösteren bir haritayı 

müteahhit Hükümete sunacaktı. 

Madde 17: Hattın geçici kabulü tarihinden itibaren 6 ay içinde noksan inĢadan dolayı 

herhangi bir zarar ve hasar olur ise müteahhit bunlardan sorumlu olacaktı. 

Madde 18: Müteahhit, Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar uzatılacak demiryolu hattının her 

bir kilometresinin inĢasını sabit 125.000 Franka yüklenecekti. Eğer müteahhit, 

kararlaĢtırılan müddetten önce inĢaatı tamamlayacak olursa kendisine önce tamamladığı 

her bir ay için 10.000 Frank verilecekti. 

Madde 19: Demiryolu hattının yapılıĢı ve inĢaatın ilerlemesi ile ilgili olarak yapılan 

masraflar müteahhit tarafından tanzim edilen deftere iĢlenecekti. Bu defter her ay 

komiser tarafından kontrol edilip kilometre baĢına 125.000 Frank ödeme yapılacaktı. 

Ödemesi yapılan miktarın % 10‟u kesilecek, kesilen miktar hattın tamamen 

bitirilmesinden sonra müteahhide iade edilecekti. 

Madde 20: 1. maddede belirtildiği üzere hattın bütün iĢleri ile gerekli araç gereçlerin 

tamamı iki sene içinde tamamlanmıĢ olacaktı. Bu süre içinde olağan dıĢı durumlar söz 

konusu olur da, gerekli Ģartlar yerine getirilemez ve hat tamamlanamazsa masrafları 

müteahhide ait olmak üzere devlet tarafından “emânet” suretiyle inĢa ettirilecekti. 

Ayrıca herhangi bir geçerli sebep olmadan hat tamamlanamazsa, belirtilen sürenin 

bitiminden sonra geçen ilk üç ay için müteahhit Hükümete 125.000 Frank ceza 
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ödeyecekti. Bundan sonraki üç ay içinde de hattın teslimi yapılamazsa daha önceki 

kesintilerle birlikte kefâlet akçesine de devlet tarafından el konulacaktı. 

Madde 21: Bu mukavelenin imzalandığı sırada müteahhit, devlet eshamı veyahut 

demiryolu hisseleri olarak, Osmanlı Bankası‟na 200.000 Frank kefâlet akçesi teslim 

edecek ve bu miktar 20. maddede belirtilen Ģartlara göre hattın bitirilmesinden sonra 

kendisine iade edilecekti.  

Madde 22: Hattın muayene ve tetkik masrafları için müteahhit her bir kilometre için 

1.000 Frank ödemeye mecburdu. Bu miktar da her ay için 3.000 Frank olacaktı. 

Madde 23: Mukavelenin tatbiki hususunda Hükümet ile müteahhit arasında ihtilaf 

olduğunda anlaĢma sağlanamazsa bir komisyon teĢkil edilecekti. Bu komisyonda da iĢ 

çözülemezse baĢka bir komisyon oluĢturulacak ve bu komisyonun kararı geçerli 

olacaktı. 

Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar yapılacak demiryolu ile ilgili düzenlenen 

mukavelenameler ile defterden altı nüsha tasdik edilerek Nafia Nezareti‟ne iade 

edildi
317

. 

 

2.4. Kasaba-AlaĢehir Demiryolu Hattı ĠnĢasının Tekrar BaĢlaması 

Kasaba-AlaĢehir demiryolu hattıyla ilgili, 8 Haziran 1867‟de inĢasına baĢlanan 

ancak mali yetersizlikler sonucu yapımına ara verilen ve 2 Mayıs 1869‟da Price‟ın yeni 

bir takım öneriler getirmesiyle baĢlayan süreç, Aralık 1872‟de neticelendirildi. Yeni 

hattı devlet namına müteahhit Bayliss yapacaktı. 

Öncelikle Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar yapılacak 76 kilometrelik demiryolunun 

inĢaat masrafı olan 380.000 Liranın, senelik % 10 faiz ve aylık yarım komisyon 

verilmesi Ģartı ile Osmanlı Bankası‟ndan kredi alınmasına karar verildi
318

. Bundan sonra 

da gerekli hazırlıkların yapılmasıyla, Ġzmir ve AlaĢehir‟den 300‟den fazla iĢçi istihdam 

edilerek, 31 Mart 1873‟te inĢaata baĢlandı. Nisan ortalarında da demiryolu inĢaatında 

kullanılmak üzere bazı araç ve gereçler Ġngiltere‟den getirtildi
319

. 

                                                 
317 BOA, A.MKT.MHM. 446/38. 
318 BOA, A.MKT.MHM. 445/27; Ġ.MMS., 45/1906; A. MKT. MHM, 447/54. 
319 Basiret, nr. 908 (24 Safer 1290/23 Nisan 1873), s. 1. 
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Yapılan mukavele gereği demiryolu inĢaatına devlet muayene ve nezaret 

edecekti. Bu konuda ortaya çıkan masraflar da müteahhit Bayliss tarafından 

karĢılanacaktı. Kilometre baĢına 1.000 Frank olmak üzere 76 kilometre için 76.000 

Frank, Bayliss tarafından ödenecekti. Bu miktar inĢaatın tamamlanma süresi olan 18 aya 

taksim edilince her aya 4.222 Frank düĢüyordu. Aydın Vilayeti‟nde baĢmühendis olan 

Margosyan ile Varna Demiryolu eski komiseri HuĢufeski bu görev için uygun görüldü. 

Margosyan Efendi inĢaata nezaret etmek üzere komiser tayin edilirken, HuĢufeski‟ye de 

komiser yardımcılığı görevi verildi
320

. Ayrıca Osmanlı Devleti tebaasından olmak üzere 

demiryolu yapılan bölgeden bir peykör istihdam edilmesi de kararlaĢtırıldı.  Bu görevler 

için Margosyan‟a baĢmühendislik maaĢına ek olarak 2.000 kuruĢ, HuĢufeski‟ye de 

masrafıyla beraber 2.750 kuruĢ, peyköre de istihdam edildiği günden itibaren olmak 

üzere masraflarıyla beraber 800 kuruĢ maaĢ verilmesi kararlaĢtırıldı
321

. 

 

2.4.1. Kasaba-AlaĢehir Demiryolu Güzergâhında Yapılan DeğiĢiklikler  

Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar uzatılacak demiryolu güzergâhının ilk 20 

kilometrelik kısmı, sel suları basması muhtemel olan sığ ve bataklığa denk geldiğinden 

baĢka bir güzergâh belirlenmesi yoluna gidilmiĢti. Ayrıca yeni belirlenen güzergâh 

arazisi eskisine göre daha sağlamdı. Önceki güzergâha göre yaklaĢık 300 metre mesafe 

uzuyordu. Fakat bu uzama ile hem Urganlı ve Ahmedli arasındaki kavis ve eğimler 

ortadan kalkıyor, hem de bu iki istasyon arasında bulunan iki yokuĢun sıkıntıları da 

giderilmiĢ oluyordu.  

Bu gerekçelerle Mayıs 1873‟te müteahhit Bayliss güzergahın değiĢtirilmesi için 

dilekçe verdi. Konu Nafia Meclisi‟nde görüĢülerek, durumun araĢtırılması için Aydın 

Vilayeti BaĢmühendisi Margosyan görevlendirildi. Margosyan‟ın yaptığı 

incelemelerden sonra olumlu görüĢ bildirmesi üzerine, 15 Haziran 1873‟te Nafia 

Meclisi‟nde güzergâhın değiĢtirilmesi ile ilgili talep kabul edildi
322

. 

 

                                                 
320 BOA, T.DMĠ. 805/118. 
321 BOA, T.DMĠ. 805/128. 
322 BOA, T.DMĠ. 807/53. 
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2.4.2. Bayliss’in Ġstifası ve Yerine Mösyö Havden’in geçmesi.  

Samuel Bayliss, Kasaba-AlaĢehir arası demiryolu inĢaatı kendisine ihale edildiği 

sırada Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu Ģirketinde müdür vekili olarak görev 

yapıyordu. AlaĢehir hattı müteahhitliğinin kendisine verilmesinden sonra Kasaba 

Ģirketindeki görevinden istifa etti. Yerine daha önce Koniçe Demiryolu eski 

baĢmühendisi olan Havden‟in geçmesini önerdi. Bu öneri Nafia Nezareti tarafından 

uygun bulundu. Havden daha önce görev yaptığı yerlerde alacağının kaldığı iddiasıyla 

devlete tazminat davası açmıĢtı. Yeni göreve atandıktan sonra bu davalarından 

vazgeçti
323

. 

 

2.4.3. AlaĢehir Hattının Bitirilmesi  

Kasaba-AlaĢehir arasındaki demiryolu inĢa çalıĢmaları hızlı bir Ģekilde devam 

ediyordu. Ġzmir-Kasaba arasındaki hatta olduğu gibi Kasaba-AlaĢehir hattı da 

mukavelede belirtilen tarihten önce tamamlanmak üzereydi. Müteahhit Bayliss 18 

Ağustos 1874‟te Nafia Nezareti‟ne gönderdiği dilekçede hattın dört ay önce 

bitirileceğini ifade ederek
324

, hattın kontrol edilmesi için bir komisyon teĢkil edilmesini 

talep ediyordu
325

.  

Bayliss‟in talebi üzerine Temmuz 1874‟te komisyon oluĢturuldu. BaĢkanlığına 

Nafia Nezareti Fen memurlarından C. Ritter getirildi. Komisyondaki diğer üyelerin de 

Gallani
326

 ve Konstantin Efendi
327

 olması kararlaĢtırıldı. Komisyon memurlarının her 

birine 22‟Ģer Osmanlı altını harcırah verilecekti. Tahminen 10-15 gün bölgede 

kalacaklardı. TeftiĢ için kaldıkları süre içinde yapacakları tüm masraflarına mukabil 

olarak günlük 60‟ar frank hesabıyla her birine 2 altın ve 3 mecidiye verilecek ve bu 

yevmiyeler mahalli idareler tarafından karĢılanacaktı
328

. 

                                                 
323 BOA, T.NFM.704/85. 
324 BEO, Nafia Gelen-Giden Defteri, 539/14-1, nr.210.  
325 BOA, AYN.d., nr. 1003, s. 84. 
326 Mösyö Gallani, son dönem Osmanlı imar faaliyetleri açısından mühim bir Ģahsiyettir. 1864 yılından 1887 senesine 

kadar Osmanlı bayındırlık hizmetlerinde bulunmuĢ ve birçok önemli projenin hayata geçmesinde öncü olmuĢtur. 

Bkz. Selahattin Tozlu, “Osmanlı Yol Düzenlemeleri”, Osmanlı III-İktisat, (Editörler: Güler Eren, Kemal Çiçek, 

Cem Oğuz), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 661. 
327 Konstantin Efendi bu sırada mühendis Mösyö Feraze ile birlikte ortaya çıkan bir yolsuzlukla ilgili olarak Aydın 

demiryolunda görevli bulunuyordu. Konstantin Efendinin AlaĢehir hattının teftiĢ ve muayenesi için 

görevlendirilmesi üzerine yerine Aydın demiryolu ile ilgili konuların tahkiki için fen müĢavirlerinden Mösyö 

GuĢlar görevlendirildi. BOA, Ġ.DH. 689/48126, lef-2. 
328 BOA, Ġ.DH. 689/48126, lef-2. 
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Komisyon üyelerinin yaptığı çalıĢmalar neticesinde bazı eksiklikler tespit edildi. 

Müteharrik edevatın tamiri için gerekli atölyelerin bazıları yapılmamıĢtı. Ancak bu 

eksiklik hattın açılıĢına engel olarak görülmeyip hemen inĢa edilmesinde de herhangi 

bir menfaat olmayacağı cihetiyle atölyelerin inĢaatı için müteahhit Bayliss‟e iki yıl ek 

süre verildi
329

. 

 

2.4.4. AlaĢehir Hattının AçılıĢı ve Kasaba Demiryolu ġirketi’ne Devri ile 

Ġlgili Komisyon TeĢkili 

20 Ekim 1872 tarihinde, Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar olan demiryolu hattının 

uzatılması ve devlet hesabına olarak inĢası Kasaba Demiryolu eski müdürü Bayliss‟e 

ihale edilmiĢti. Bayliss hattın inĢasını belirtilen müddetten önce tamamlamıĢ ve ilgili 

komisyon tarafından da kontrol edilerek mukaveleye uygun olarak Ģartların yerine 

getirildiği anlaĢılmıĢtı. Hattın bundan sonra Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne geçmesi ve 

iĢletmeye baĢlaması gerekiyordu. Ancak bu sırada Nafıa Nezareti ile Kasaba Demiryolu 

ġirketi arasında bazı ihtilaflar meydana geldi
330

. Bu ihtilafların halledilmesi ve hattın 

iĢletmeye baĢlaması devletin menfaatine olduğundan biran önce tedbir alınması 

gerekiyordu. Bu amaçla mesele, Nafıa Meclisi‟ne havale edildi ve Kasaba Demiryolu 

ġirketi Ġdare Meclisi azasından Aradniğ ve Price ile AlaĢehir Demiryolu müteahhidi 

Bayliss‟in de hazır bulunduğu toplantıda konu müzakere edildi
331

. 

Toplantıda iki konu ele alınmıĢtı. Bunlardan biri AlaĢehir hattının Kasaba 

Demiryolu ġirketi tarafından alınması ve iĢletmeye baĢlaması, diğeri de Kasaba 

Demiryolu‟nun 1874 senesi temin-i temettü akçesi hesaplarının sonuçlandırılması ve 

devlet tarafından Ģirkete verilecek meblağın belirlenmesiyle ilgiliydi
332

. 1874 yılı temin-

i temettü akçesi ile ilgili hususta, hesap defterlerinin henüz nezarete gönderilmemesi 

sebebiyle, üzerinde durulmadı. Esas önemli olan AlaĢehir hattının Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟ne devredilmesi meselesiydi. Bu konu ile ilgili müzakerelerden sonra AlaĢehir 

hattının 1875 yılı Mart ayı baĢından itibaren açılarak iĢletmeye baĢlaması ve hattın 

Bayliss‟ten alınıp Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne devredilmesi kararlaĢtırıldı. Bu konuda 

                                                 
329 BEO, Nafia Gelen Giden Defteri, 539/14-1, nr. 170. 
330 BEO, AYN.d. nr. 1003, s. 118. 
331 BOA, Ġ.DH. 698/48823. 
332 1874 yılına ait hesapların görülmesi hususu ile ilgili daha önce bahsedilmiĢti. Bkz. Birinci Bölüm‟de “Hattın 

ĠĢletilmesi ve 1866-1873 Yılları Arası ġirketin Gelir-Gider Hesapları” kısmı. 
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gerekli tetkikleri ve iĢleri yapmak üzere Demiryollar Ġdaresi Muavini Kostantin Efendi 

ile Margosyan‟ın Ġzmir‟e gönderilmesine karar verildi
333

.  

Yapılan inceleme neticesinde, hattın bütün inĢa Ģartlarının yerine getirilmiĢ 

olduğu anlaĢıldı. Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri Aradniğ ve Price tarafından, 

temin-i temettü akçesi hesaplarının en kısa sürede hesaplanıp ödenmesinden baĢka 

herhangi bir ek talepte bulunmamak Ģartıyla, hattın 1875 Mart ayı baĢında iĢletmeye 

açılacağına dair senet verildi. Bunun üzerine müteahhit Bayliss de iĢletmeye açılacağı 

tarihe kadar hattı muhafaza edeceğine, bunun için Hükümetten herhangi bir talepte 

bulunmayacağına dair taahhhütname verdi. Bundan sonra hattın devir teslimi ile ilgili 

iĢlemleri yapmak üzere müteahhit Bayliss, Kostantin ve Margosyan efendiler ile diğer 

görevliler Ġzmir‟e hareket etti. Ayrıca hattın 1875 Mart ayı baĢında iĢletmeye açılacağı 

da Aydın Vilayeti‟ne yazı ile bildirildi
334

. 

Toplantıda ayrıca, inĢaat süresince baĢarılı çalıĢmalar yapmıĢ olan Kostantin ve 

Margosyan efendilere 4. Rütbeden birer Mecidi NiĢanı verilmesinin uygun olacağı 

karara bağlandı
335

. 

Bütün resmi prosedürlerin tamamlanmasından sonra 1875 yılı Mart baĢında 

baĢta Aydın Valisi Ahmed Rasim Bey ve Saruhan Mutasarrıfı olmak üzere birçok 

yetkili AlaĢehir‟e gitti
336

.  Ayrıca Ġstanbul‟da bulunan Kostantin Efendi ve demiryolu 

direktörlerinden Price da açılıĢ için Ġzmir‟e geldi
337

. AlaĢehir Kazası deâvî müdürü, 

tahrirat kâtibi, mal müdürü,  müftü, naib, kaymakam, posta ve telgraf müdürü, evkaf 

vekili, belediye kâtibi ve bölgenin ileri gelenlerinden pek çok kiĢi ile halkın da 

katılımıyla dualar edilerek Kasaba-AlaĢehir arasındaki 76 kilometrelik demiryolu hattı 

resmen açıldı
338

.  

Demiryolunun açılıĢından dolayı ahali son derece memnun olmuĢtu. Bu 

memnuniyetlerini ifade etmek üzere, içinde dua fasıllarının da bulunduğu bir yazı 

saraya gönderildi. BaĢta deâvî müdürü, tahrirat kâtibi, mal müdürü,  müftü, naib, kaza 

                                                 
333 Adı geçen kiĢilerin açılıĢ için Ġstanbul‟dan Ġzmir‟e hareket ettikleri 3 Mart 1875 tarihli Basiret gazetesinde haber 

yapılmıĢtı. Bkz. Basiret, nr. 1463 (25 Muharrem 1292), s.1. 
334 BOA, Ġ.DH. 698/48823, lef-3. 
335 BEO, Nafia Gelen Giden Defteri, 539/14-1, nr. 233; BOA, Ġ.DH. 698/48823, lef-4; BEO, Nafia Gelen Giden 

Defteri, 545, nr. 7. 
336 BOA, Ġ.DH., 700/48960; BEO, Nafia Gelen Giden Defteri, 539/14-1, nr. 238. 
337 Basiret, nr. 1463 (25 Muharrem 1292), s.1. 
338 BOA, Ġ.DH., 700/48960; BEO, Nafia Gelen Giden Defteri, 539/14-1, nr. 238; Aydın Vilayeti salnameleri ve 

Devlet salnamesinde hattın açılıĢ tarihi 1 Mart 1875 olarak ifade edilmiĢtir. Bkz. Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i 

Osmâniye, sene 1303, s. 370-371. 
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kaymakamı, posta ve telgraf müdürü, evkaf vekili, belediye kâtibi ve azaları olmak 

üzere AlaĢehir ve civarının önde gelenlerinden oluĢan 74 kiĢinin imza ve mührüyle 

gönderilen bu teĢekkür ve dua yazısı oldukça dikkate değerdi
339

.  

Ayrıca Ġzmir-Kasaba Demiryolu ile birlikte 175 kilometreye ulaĢan bu hat, o 

zamana kadar Anadolu‟da yapılan demiryolları içerisinde en uzun demiryolu olma 

özelliğini taĢıyordu
340

. 

 

2.5. ĠnĢaat Sırasında Meydana Gelen Diğer Olaylar 

2.5.1. ĠnĢaat Masrafları 

Kasaba-AlaĢehir arasında yapılan demiryolunun inĢaat safhaları, daha çok inĢaat 

sırasında Hükümete takdim edilen ve ödenmesi talep edilen masraf defterleri ile 

müteahhidin verdiği dilekçelerden takip edilebilmekteydi. ÇeĢitli tarihlerde müteahhit 

Bayliss ya da vekili tarafından Demiryollar Ġdaresi‟ne sunulan masraf kalemleri ve 

ödenmesi talep edilen miktarlar Ģöyleydi: 

27 Mayıs 1873 tarihli masraf kalemleri: Demiryolun 7 kilometresinin toprak 

tesviyesi gibi çalıĢmaların bedeli olarak 141.610 Frank; 2.014 adet taban ağacı bedeli 

olan 13.091 Frank; Genel masrafın 1/24‟ü olmak üzere 19.000 Frank. 

Bahsedilen üç kalem meblağın % 5‟i olan 8.685 Frank olmak üzere toplam 

182.386 Frank. 

                                                 
339 TeĢekkür ve dua ile ilgili metin Ģöyleydi: “Cülûs-ı hümâyun-ı meymenet makrûn-ı pâdişâhîleri mülk ve millet-i 

mebde-i terakkiyân ve hemân mütevâliye-i şâhânesi cism-i devlete bâis sıyân olan veliy-yi nimet bi-nimetimiz ve 

şehinşâh efendimiz hazretlerinin taht-ı alâ-baht-ı Osmâniyeye yevm-i teşriflerinden beri bi‟l-cümle mülk-i 

şâhânelerinin ma„mur ve kâffe-i tebeâ-i saltanat-ı seniyyelerinin iktisâb-ı serveti emrinde an be an ihsân ve ibzâl 

buyurmakta oldukları ikdâmât-ı mütemâdiye-i zillullâhîleri aliyyesi olarak (okunamadı) saltanat-ı seniyyelerinin 

mihver-i intizâm ve mâdelette devrân ve devâmı nazar-ı em„ân-ı umumiyede bâki ve işte şu cümle-i meşhûreden 

âtiyân? olan imârât-ı mülkiye-i tâcdârîleri hakkında şeref-vukûbulan lütûf ve inâyet-i celîlelerinden biri dahî sâye-i 

muvafakiyetvâye-i cihânbânilerinde memâlik-i şâhânelerinin her bir cihetinde demiryolları temdit ve ol veçhile 

vesâil-i menâfi-i umûmiyenin vücuda gelmesi kaziyesi olup benâberin herkes edây-ı teşekkür ve (okunamadı) izhar 

eylediği halde tertîl-i (okunamadı) duay-ı padişahiyi tekraren yekzeban olarak takdim-i dergâh-ı cenâb-ı kalmakta 

derler işte şu cümle-i mücmeleden bir lütf-ı celîl dahi Alaşehir‟e kadar temdit olunan şimendifer hattıdır ki onun 

nasıl menâfi-i mülk ve milleti mûceb olacağı hiçbir lisan-ı ehil? beyan hareket-sâz imkan olamaz. Çünkü mezkûr 

hat dâhilen ve hâricen zîb ü ziynet-i mülk ve millet olan ezhâr-ı saadet-hâle bâdi-i vücûd bulunan işcâr-ı mâmûriyet 

için bir bağ gülistan-ı ünvân olduğuna mebni ol işcâr-ı saâdethâl-i mülk ve millet olan vesâilin husulüne bâis 

bulunduğu bir vakitde inkâr olunamaz. İşte şu menâfi-i celil ve fevâid-i azîmeden hisse-yâb edilmek yine hayriyesi? 

ve hatt-ı mezkûrun resm-i küşadında şeref (okunamadı) tebşîr buyurmak üzre bizzat zât-ı âli-i fehâmethân hazreti 

vilayetpenâhi ve cenâb-ı mutasarrıf (okunamadı) ve bazı zevat-ı kirâm hazeratıyla beraber Alaşehir‟e teşrif-i 

meyâmin kudûm-i aliyelerinde hattın icrây-ı resm-i küşâdına (muvaffak-ı?) aliyelerinden dolayı deây-ı bekây-ı 

umûr u akbel ve tezâyid-i şevket ve iclâl-i cihandâriyeyi tezkâr ve secdegâh icabetle vaz-ı cebin ve ibtihâl ile tekrar 

ve bi‟t-terdîf muvaffakiyet-i heyet memurin-i fihâm-ı saltanat ile duâ-yı devam imr-u ikbâl hazreti vilâyetpenâhi ve 

cenâb-ı âsaf ârây-ı ekremîleri bilcümle ahâli ile beraber tezekkür kılınmakta olduğunun arz ve beyânıyla takdîm-i 

teşekkürnâme-i âcizânemize cüret kılındı. Ol babda emr ü ferman hazreti men lehül emrindir. Muharrem 

1292/Şubat 1290”. Altta 74 adet mühür vardır. Bkz. BOA, Ġ.DH., 700/48960, lef-1. 
340 Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 8 (27 Cemaziyelahir 1302), s. 1. 
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182.386 Franktan teminat akçesi, muayene ve kontrol masrafı olmak üzere 

21.238 Frankın alıkonulmasıyla üst tarafı olan 161.148 Frank, yani 6.445 Ġngiliz Lirası 

ödenmesi gerektiğini Bayliss, Demiryollar Ġdaresi‟ne gönderdiği dilekçede ifade etmiĢti. 

Talep edilen meblağın ödenmesi mukavele hükmüne uygun bulunarak, Kasaba-AlaĢehir 

arasında yapılan demiryolu inĢaatına komiser tayin edilen Margosyan Efendi tarafından 

tasdik edilip konu Maliye Nezareti‟ne havale edilmiĢti
341

. 

 26 Temmuz 1873 tarihli masraf kalemleri: Demiryolunun 10 kilometresinin 

toprak tesviyesi, duvar örülmesi, taban ağaçları bedeli ve genel masrafın 1/24‟ü olmak 

üzere toplam 410.330 Frank. Bahsedilen üç kalem meblağın % 5‟i olan 20.516 Frank 

olmak üzere toplam 430.846 Frank. 

430.846 Franktan teminat akçesi, muayene ve kontrol masrafı olmak üzere 

46.084 Frankın alıkonulmasıyla kalan 384.763 Frank, yani 15.390 Ġngiliz Lirası 

ödenmesi gerektiğini Bayliss, Demiryollar Ġdaresi‟ne gönderdiği dilekçede dile 

getirmiĢti
342

. 

10 Eylül 1873 tarihli masraf kalemleri: Demiryolunun 22 kilometresinin keĢif 

ve tayin güzergâhıyla niĢan kazıkları çakılması, toprak tesviyesi ve duvar örülmesi, iki 

istasyonun temeli, 6.885 adet taban ağacı bedeli ve genel masrafın 1/24‟ü ile bu 

masrafların % 5‟i olan miktarla birlikte toplam 333.314 Frank. 333.314 Franktan 

teminat akçesi ve kontrol masrafı olan 36.331 Frankın çıkarılmasıyla kalan 296.983 

Frank yani 11.879 Ġngiliz Lirası Bayliss‟in vekili tarafından talep edildi
343

. 

5 Aralık 1873 tarihli masraf kalemleri: 9 kilometrenin toprak iĢleri için 182.070 

Frank, 11 kilometrenin kazık çakılması ve duvar iĢi için 97.460 Frank, Ġstasyonların 

temelleri için 68.000 Frank, 3832 adet meĢe ağacı bedeli olarak 24.908 Frank, genel 

masrafın 1/24‟i 19.000 Frank ile bu masrafların % 5‟i olan 21.692 Frankla birlikte 

toplam 455.530 Frank. Bundan da teminat akçesi olan 45.553 Frank ve kontrol masrafı 

olan 3.000 Frankın çıkarılmasıyla kalan 406.977 Frank yani 16.279 Ġngiliz Lirası 

Bayliss‟in vekili tarafından talep edilmiĢti
344

. 

 

                                                 
341 BOA, T.DMĠ. 806/57. 
342 BOA, T.NFM., 704/70. 
343 BOA, T.NFM., 705/31. 
344 BOA, T.NFM., 707/7. 
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2.5.2. Basmane Garı’nın ĠnĢası 

Kasaba Demiryolu hattının en önemli istasyonu, çıkıĢ yeri olması hasebiyle 

Basmane Ġstasyonu‟ydu. Burası daha demiryolu inĢaatına ilk baĢlanıldığı yıllarda 

istasyon olarak seçilmiĢ ve 50 kadar bina satın alınarak yeri hazırlanmıĢtı
345

. Basmane 

hem ticaret merkezi hem de limana giden çok sayıda yol ile kervan yolunu merkeze 

bağlayan yola bakmaktaydı
346

. Basmane‟nin bulunduğu yerlerden bir kısmı Laleli 

Camii Vakfı‟na bir kısmı da Sultan III. Mustafa Vakfı‟na ait idi. Buralarda on yedi 

iĢyeri vardı ve kısım kısım kiralanmıĢtı. Mayıs 1865‟te, Kasaba Demiryolu ġirketi 

yetkilileri Basmane denilen yerde büyük bir istasyon yapmak amacıyla bu bölgeyi Ģirket 

tasarrufuna almak için giriĢimlerde bulunmuĢtu
347

. Bu giriĢimler sonucunda arazi ve 

diğer binalar peyderpey Ģirkete terk edildi. Ancak günümüzdeki haliyle Basmane 

Garı‟nın inĢası 1870‟li yılların ortasını bulacaktı. 

Fransız Mimar Eiffel tarafından klasist tarzda tasarlanan Basmane Garı binası, 

Regie Generale adlı Fransız firma tarafından 1876 yılında inĢa edildi. Bu bina yine aynı 

tarihlerde inĢa edilen Fransa‟da Lyon Gar binasının benzeriydi. Kesme taĢtan yapılan 

dikdörtgen planlı gar binasının orta bölümü üç katlı olup, burası istasyonun ana 

salonuydu. Yapının üzeri kırma çatı ile örtülmüĢtü. Ġki kenarın ortasına da, düz cephe 

görünümüne hareketlilik getiren üçgen alınlıklar yerleĢtirilmiĢti. 1922‟de büyük Ġzmir 

yangınında Basmane Garı da büyük hasar görmüĢ ve 1926 yılı sonrasında onarımdan 

geçirilmiĢtir. Metro projesi kapsamında yer altı ve yerüstü geçiĢleri ile yenilenen gar 

binası bugün içinde Ġzmir Metrosu‟nun Basmane Ġstasyonu‟nu da barındırmaktadır
348

. 

 

2.5.3. Demiryolu ĠnĢaatı Sırasında Bulunan Tarihi Eserler ve Arama 

ÇalıĢmaları 

Kasaba Demiryolu Komiseri Havden 24 Mart 1874 tarihinde Maarif Nezareti‟ne 

verdiği dilekçede Salihli‟de eski eser aramak için ruhsat talep etmiĢti
349

. Mesele ġûrâ-yı 

Devlet‟e havale edildi. Mösyö Havden‟in eski eser arayacağı arazi devlete ait ise 

Hükümeti, özel mülkiyet ise sahibini razı etmesi gerekiyordu. Ayrıca belirtilen Ģartları 

                                                 
345 Tasvir-i Efkâr, nr. 250 (24 Cemaziyelahir 1281), s.1-2. 
346 Cana Bilsel, “Modern Bir Akdeniz Metropolüne Doğru”, İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? (Derleyen: 

Marie-Carmen Smyrnelis), Ġstanbul 2008, s. 150-151. 
347 BOA, MVL. 706/30. 
348 http://www.arkas.com.tr/pages/arkas_news/ocak_2010/haber8.html 
349 BOA, MF.MKT., 17/143. 
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yerine getireceğine dair o bölgede muteber birisinin kefil olması lazımdı. Kefil 

bulduktan sonra eski eser aramaya baĢlayacak, bulduklarının yarısı devlete yarısı da 

kendisine ait olacaktı. Ancak bulduğu eserleri yurtdıĢına çıkaramayacaktı. Bina ya da 

mabet gibi kalıntı bulunursa, bunları yıkarak harap etmeyecek, etrafındaki diğer eserlere 

de zarar vermeyecekti. Bulunan tarihi eserleri üç gün içinde mahalli Hükümete haber 

verecekti. Aranılacak yerler mahalli Hükümete bildirilecek ve aramalar mahalli 

idareciler tarafından kontrol edilecekti. Bu gibi Ģartlarla birlikte mevcut olan “Asâr-ı 

Atîka Nizamnamesi” esaslarına da uygun hareket edilecekti. ġûrâ-yı Devlet‟te alınan 

karara göre bu konuda tespit edilen hükümlere uymak kaydıyla 17 Nisan 1874‟te bir yıl 

süre için kendisine izin verildi
350

. 

Hususi olarak yapılan arama faaliyetlerinin yanında, Kasaba ile AlaĢehir 

arasında demiryolu inĢa edilirken, hafriyat sırasında tarihi eserler de ortaya çıkıyordu. 

Mesela 1874 Mayıs ayında Sart‟da
351

 istasyon yapımı çalıĢmaları sırasında 2 arslan 

heykeli bulunmuĢ ve durum Aydın Vilayeti‟ne bildirilerek Nafia Nezareti‟nden görüĢ 

talep edilmiĢti. Nezaretten gelen yazı üzerine heykellerin demiryolu komiseri 

Margosyan tarafından teslim alınıp müzeye konulmak üzere gönderilmesi istendi. 

Masrafların da müze tahsisatından karĢılanacağı belirtildi
352

. Ancak daha sonra Maarif 

Nezareti‟nden gönderilen 2 Haziran 1874 tarihli yazıda, bulunan arslan heykellerinin 

müzeye gönderilmeyip mahallinde muhafaza edilmesi ve etrafında herhangi bir yazı var 

ise bu yazıların suretlerinin çıkarılarak gönderilmesi isteniyordu
353

. 

 

2.5.4. Manisa-AlaĢehir Arasına Telgraf Hattı Yapımı 

Kasaba-AlaĢehir arasında demiryolu yapılmaya baĢlanmasından sonra baĢka 

teknolojik geliĢmeler de bölgeye transfer edildi. Manisa-AlaĢehir arasına döĢenecek 

telgraf hattı bunlardan birisiydi. 

ĠnĢasına baĢlanan demiryolu münasebetiyle zaten ticaret bölgesi olan bu yerlerin 

öneminin bir kat daha artacağı düĢünülmüĢtü. Gerek Hükümet gerekse halka ait 

haberleĢmenin kolaylaĢtırılması için böyle bir telgraf hattına gerek duyulmuĢtu. Telgraf 

hattı için araç gereç bedeli, nakliye ve diğer masraflar olarak verilecek meblağ da 

                                                 
350 BOA, ġD., 207/15. 
351 Sart, Kasaba Demiryolu‟nun 123. kilometresinde, Ahmedli ile Mersindere arasındaki yerleĢim yerinin adıdır. 
352 BOA, MF.MKT., 18/79. 
353 BOA, MF.MKT., 18/89. 
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26.000 küsur Franktan ibaret olacaktı. Getireceği faydalar göz önüne alınarak telgraf 

hattının yapılmasına, 31 Mart 1874 tarihli irade ile izin verildi
354

. 

 

2.5.5. PadiĢaha Hediye Edilmek Üzere Özel Vagon Yapılması 

Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri, kendilerine gösterilen teveccüh ve 

yardımlardan dolayı teĢekkürlerini ifade etmek maksadıyla, Rumeli Demiryolları‟nın 

açılıĢında kullanılmak üzere, Sultan Abdülaziz için özel bir vagon yaptırdı
355

. 18 Mart 

1870 tarihinde gönderilen bir arizayla bu vagonun kabul edilmesi istirham edildi
356

. 30 

Mart 1870‟te konu sadrazam tezkiresiyle padiĢaha sunuldu. Bir gün sonra çıkan irade ile 

de hediyenin kabul edildiği belirtilerek padiĢahın bundan memnun ve hoĢnut olduğu 

ifade edildi
357

. 

 

2.5.6. Demiryollar Ġdaresi’nin Kurulması 

Daha öncede belirtildiği üzere, Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk demiryolu 

yapımına 1851 yılında baĢlanmıĢtı. Ġskenderiye-Kahire arasında yapılan bu 

demiryolundan sonra ülkenin hem Asya hem de Avrupa topraklarında yeni demiryolları 

inĢası için imtiyazlar verilmiĢti. Aradan geçen yirmi sene zarfında ülkede iĢlemekte olan 

demiryollarının uzunluğu 778 kilometreye ulaĢmıĢtı. Bunun yanında birçoğunun da 

inĢaatı devam ediyordu. O ana kadar yapılan demiryolları ile ilgili iĢleri Nafıa Nezareti 

bünyesindeki Turuk ve Maâbir Ġdaresi yürütüyordu. Ancak çok sayıda demiryolunun 

yapılması ve yapılmaya da devam etmesi bunların muamelelerinin de artmasına neden 

olmuĢtu. Bundan dolayı sadece demiryolları ile ilgilenecek bir birimin kurulmasına 

ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine 24 Eylül 1872 tarihinde “Demiryollar Ġdaresi” adıyla 

yeni bir daire kuruldu ve Mirliva Feyzi PaĢa ilk müdürü oldu. Sadece demiryolları ile 

ilgili iĢlerin görüleceği bu yeni birimde BinbaĢı Hayri Bey
358

, Hasan ve Kostantin 

efendiler ile Avrupa‟dan getirilecek iki mühendis görev yapacaktı. Ayrıca Demiryollar 

                                                 
354 BOA, Ġ.ġD., 28/1346. 
355 BOA, TNF.VRK., 7/155. 
356 BOA, Ġ.DH., 609/42445, lef-1. 
357 BOA, Ġ.DH., 609/42445, lef-3; BEO, Nafia Gelen Giden Defteri: 545, nr. 21. 
358 Hayri Bey, Belçika‟da Erkân-ı Harb ve Turuk Mühendisi Mektebi‟nde tahsil gördükten sonra, memleketine 

dönerek uzun yıllar Osmanlı bayındırlık iĢlerinde hizmet etmiĢtir. Bkz., Selahattin Tozlu, “Osmanlı Yol 

Düzenlemeleri”, Osmanlı III-İktisat (Editörler: Güler Eren, Kemal Çiçek, Cem Oğuz), Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara 1999, s. 661-662. 
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Ġdaresi‟nin diğer iĢleriyle ilgili olarak da kondüktör, ressam, muhâsip ve kâtipler tayin 

edildi
359

. 

 

2.5.7. Kasaba Demiryolu’nun Güzergâhı, 1875-1885 Arası ĠĢletme Durumu 

ve Yönetimi 

AlaĢehir hattının tamamlanmasından sonra Kasaba Demiryolu‟nun güzergâhı 

Ģöyle oldu: 

Tren Ġzmir‟den hareket ederek KarĢıyaka, Çiğli, Ulucak, Menemen, Emirâlem, 

Hamidiye, Horozköy, Manisa, Çobanisa, Kasaba, Orhanlı, Ahmedli, Salihli, Munvak, 

Dereköy, Alkan istasyonlarına uğrayıp AlaĢehir‟e ulaĢmaktaydı. Ayrıca Ġzmir‟den 

Bornova‟ya da bir demiryolu hattı bulunmaktaydı.  

Hattın uzunluğu Kasaba-AlaĢehir arası 169 ve Ġzmir-Bornova arası 5 kilometre 

olmak üzere toplam 174 kilometreydi. 15 adet lokomotifi vardı. Tren saatte ortalama 40 

kilometre mesafe kat etmekteydi
360

. 

1875-1885 yılları arasında hattın senelik gayrisâfi geliri ortalama olarak 120.627 

sterlin, yani 13.269.000 kuruĢ,  masrafları 622.053 sterlin, yani 68.425.830 kuruĢ ve safi 

hâsılatı 715.313 sterlin, yani 78.684.430 kuruĢ civarında olmuĢtu.  

AlaĢehir hattının resmi açılıĢ tarihi olan 1875 senesi Mart baĢından 1885 yılı 

sonuna kadar gayrisâfi gelirleri, masrafları ve safi gelirleri Tablo 2.2‟de gösteridiği 

Ģekildeydi
361

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
359 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 104. 
360 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1296, s.140. 
361 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1304, s.162. 
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TABLO 2.2. 

ġirketin 1875-1885 Arası Bilançoları 

Tarih 
Gayrisâfi Gelir 

(Sterlin) 

Masraflar 

(Sterlin) 

Sâfi Gelir 

(Sterlin) 

1875 93.388 47.628 45.761 

1876 113.787 56.245 57.542 

1877 126.607 59.558 67.149 

1878 125.107 57.513 67.594 

1879 122.965 56.699 66.266 

1880 128.687 59.080 69.607 

1881 118.869 55.958 62.891 

1882 111.114 55.989 55.125 

1883 143.355 70.144 73.211 

1884 160.244 63.686 96.938 

1885
362

 59.688 25.343 34.345 

Toplam 1.303.771 607.342 796.429 

1885
363

 23.094 14.210 18.883 

Genel Toplam 1.336.865 621.552 715.313 

Doğru Toplam
364

 1.326.905 622.053 715.313 

 

1880-1885 arasında Kasaba Demiryolu‟nun idare heyeti ve istasyon görevlileri 

Ģu kiĢilerden oluĢmaktaydı: 

Direktör Rodvil, Komiser Margosyan Efendi, Mühendis Milözön, Direktör 

Muavini Biliotti
365

, Muhasebeci Vud, Sandık Emini Edwars, Ġmalat Müdürü Pikon, 

                                                 
362 1885 Ocak baĢından Haziran sonuna kadar, yani ilk altı ay zarfında vuku bulan gelir-gider hesapları. 
363 1885 ikinci altı ayda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait gelir-gider hesapları. 
364 Bilgiler Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1304, s.162‟ten alınmıĢtır. Salnamedeki rakamların toplamında 

yanlıĢlıklar vardır. Rakamlar tekrar hesap edilerek doğru toplam verilmiĢtir. 
365 Charles Biliotti, Katolik bir Ġtalyan vatandaĢıdır. Kasaba Demiryolu ġirketi‟nde yöneticilik yapmıĢtır. Ailesiyle 

birlikte uzun yıllar Osmanlı Devleti‟nde kalmıĢtır. Çocuklarından Adrien Biliotti de Osmanlı Bankası‟nın değiĢik 

kademelerinde görev yapmıĢtır. Bkz. Edhem Eldem, 135 Yıllık Bir Hazine: Osmanlı Bankası Arşivinde Tarihten 

İzler, Ġstanbul 1997, s. 270. 
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Ģirket baĢmüfettiĢi Vad ve Arabalar memuru Pera, Kasaba Demiryolu 1880-1881 yılı 

idare heyetini oluĢturuyordu
366

. 

Ġstasyonlarda görevli memurların isimleri de Ģöyleydi: Ġzmir Ġstasyonu 

BaĢmemuru Antuvan, AlaĢehir Ġstasyonu memuru Kapurviç, Salihli Ġstasyonu memuru 

Yoryadis, Manisa Ġstasyonu memuru Konstantin Planidis, Kasaba Ġstasyonu memuru 

Mösyö Ofar, Menemen Ġstasyonu memuru Evadis, Ahmedli Ġstasyonu memuru Lapir ve 

Bornova Ġstasyonu memuru Korsimni. 

1882 yılı Ģirket idaresi; Komiser Rüstem Bey, Direktör Kemp, Hat mühendisi 

Belavze, Sandık Emini Edwars, Telgraf müfettiĢi Vanklinos, Muamelat müdürü Biliotti, 

Kontrol memuru Vayd, Muhasebe memuru Avd, Sermakinist Baykon ve Edevat 

nemuru Mr. Bern‟den meydana geliyordu
367

.  

Komiser Hüsnü Efendi, Direktör Henri Kemp, Hat mühendisi Belavze, Sandık 

Emini Edwars, Telgraf müfettiĢi Vanklinos, Muamelat müdürü Biliotti, Kontrol 

memuru Vayd, Muhasebe memuru Avd, Sermakinist Baykon ve Edevat memuru Mr. 

Bern de 1883 yılı idare heyetini oluĢturan isimlerdi
368

.  

1884 yılı idare heyetinde de, Hükümet komiseri Kolağası Hüsnü Efendi, 

Direktör Kemp, MüfettiĢ Ġzmir‟deki Osmanlı Bankası direktörü Hens, Sandık emini 

Edwars, Muamelat müdürü Biliotti, Îrad muhasebecisi Vayd, Masraf muhasebecisi Vud 

ve Amelehaneler müdürleri Baykon ve Mr. Bern görev almıĢlardı
369

.  

Aydın ve Kasaba serkomiseri (Hükümet adına) Wröbloski Efendi, serkomiser 

muavini ġem‟î Efendi, Sandık emini Edwars, MüfettiĢ Ġzmir‟deki Osmanlı Bankası 

direktörü Hens, Direktör Kemp, Muamelat müdürü Biliotti, Îrad muhasebecisi Vayd, 

Masraf muhasebecisi Vud ve Amelehaneler müdürleri Baykon ile Mr. Bern de 1885 

yılında Ģirketin idari iĢlerini yürütmüĢlerdi.  

Kasaba Demiryolu hatlarında uygulanmak üzere, tren hareket saatleri ve bilet 

ücretleri yeniden düzenlendi. 4 Ekim 1880 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

hazırlanan trenlerin hareket saatleri ve bilet ücretleri aĢağıdaki tabloda gösterildiği 

Ģekilde olmuĢtu: 

                                                 
366 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1298, s.106-107; Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1299, s.106-107. 
367 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1301, s.68-69. 
368 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1302, s.68-69. 
369 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1303, s.77-78. 
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TABLO 2.3. 

Kasaba Demiryolunda Trenlerin Hareket Saatleri ve Bilet Ücretleri 

ĠZMĠR-MANĠSA-ALAġEHĠR 

4 Ekim 1880 Tarihinden Ġtibaren Geçerli. 

Trenlerin Hareket Vakitleri Trenlerin Geri DönüĢü 
Trenlerin Hareketi  

Durak 

Ġsimleri 

Mahallerin Fiyatı (kuruĢ) Trenlerin Hareketi  

Durak 

Ġsimleri 

Mahallerin Fiyatı (kuruĢ) 
Sabah Öğleden 

Sonra  

Yalnız gidiĢ bilet fiyatı Gidip-gelme bilet fiyatı  Sabah Sabah Yalnız gidiĢ bilet fiyatı Gidip-gelme bilet fiyatı 

Saat-

dakika 

Saat-

dakika 
1.snf 2.snf 3.snf 1.snf 2.snf 3.snf 

Saat-

dakika 

Saat-

dakika 

1.snf 2.snf 3.snf 1.snf 2.snf 3.snf 

09 30 01 50 Ġzmir’den - - - - - - - - 10 15 AlaĢehir’den - - - - - - 

09 55 02 15 KarĢıyaka’dan 5 4 3 8 6 5 - - 10 31 Alhan’dan 6 5 4 9 8 6 

10 10 02 30 Çiğli’den 13 10 6 20 15 9 - - 10 45 Dereköy’den 11 10 6 17 15 9 

10 24 02 44 Ulucak’tan 18 14 9 27 21 14 - - 11 04 
Munvak 

Kahvesinden 
19 16 11 29 24 12 

10 39 02 59 
Menemen’e 

VarıĢ 
24 18 12 36 27 18 - - 11 23 

Salihli’ye 

VarıĢ 
27 22 16 41 33 24 

10 45 03 5 Menemen’den -- -- -- -- -- -- - - 11 33 Salihli’den -- -- -- -- -- -- 

10 58 03 18 Emirâlem’den 28 22 16 42 33 24 - - 11 47 Sard’dan 33 27 19 50 40 28 

11 30 03 50 Gavurköy’den 40 32 24 60 48 36 - - 12 08 Ahmedli’den 40 33 23 60 49 34 

11 48 04 8 Horozköy’den 46 36 27 69 54 41 - - 12 24 Urganlı’dan 46 38 27 69 57 40 

11 55 04 14 
Manisa’ya 

VarıĢ 
48 38 28 72 57 42 - - 12 44 

Kasaba’ya 

VarıĢ 
55 45 32 83 68 48 

- - - - ---- -- -- -- -- -- -- - - 12 59 Kasaba’dan -- -- -- -- -- -- 

12 7 - - Manisa’dan -- -- -- -- -- -- - - 01 23 Çobanisa’dan 65 54 38 98 81 57 

12 32 - - Çobanisa’dan 58 58 34 87 69 51 - - 01 47 
Manisa’ya 

VarıĢ 
75 62 44 113 93 66 

12 56 - - 
Kasaba’ya 

VarıĢ 
68 68 40 102 82 60 - - - - ---- - - - - - - 

01 11 - - Kasaba’dan -- -- -- -- -- -- 8 20 01 55 Manisa’dan -- -- -- -- -- -- 

01 32 - - Urganlı’dan 77 62 45 116 93 68 8 27 02 02 Horozköy’den 77 64 45 116 96 67 

01 51 - - Ahmedli’den 83 68 49 125 101 74 8 48 02 20 Gavurköy’den 83 68 48 125 102 72 

02 10 - - Sart’dan 90 73 53 135 110 80 9 20 02 52 Emirâlem’den 95 78 56 143 117 84 

02 23 - - 
Salihli’ye 

VarıĢ 
96 78 56 144 117 84 9 32 03 04 

Menemen’e 

VarıĢ 
99 82 60 149 123 90 

02 33 - - Salihli’den -- -- -- -- -- -- 9 40 03 12 Menemen’den -- -- -- -- -- -- 

02 53 - - 
Munvak 

Kahvesinden 
104 84 61 156 126 92 9 57 03 29 Ulucak’tan 100 86 63 158 129 94 

03 12 - - Dereköy’den 112 90 66 168 135 99 10 12 03 43 Çiğli’den 110 90 66 165 135 99 

03 26 - - Alhan’dan 117 94 69 176 141 104 10 26 03 57 KarĢıyaka’dan 118 96 69 177 144 103 

03 41 - - 
AlaĢehir’e 

VarıĢ 
123 100 72 185 150 108 10 49 04 20 Ġzmir’e VarıĢ 123 100 72 185 150 108 

 

Üç yaĢına kadar çocuklar ücretten muaftır. Üç yaĢından on yaĢına kadar olanlardan 

yarım ücret alınacaktır. Her yolcu 1. sınıfta olduğu halde elbiseye dair eĢyasından 50 

ve ikincide 40 ve üçüncüde 30 kıyye ücretsiz götürebilecektir. Tarife gereğince 

hususi vagon çıkartmak için üç saat önceden Demiryolu Ġdaresine müracaat 

gereklidir. 

--- 

Gidip-gelme biletleri verilecektir. 

1-Ġzmir‟den Bornova ve KarĢıyaka arasında her sınıf için gidiĢ-geliĢ biletleri 

trenlerde verilecektir. Verildiği günün akĢam trenine kadar müsaadesi vardır. 

2-Ġzmir‟den Bornova ve KarĢıyaka‟dan baĢka tüm mevkiler için alınan gidiĢ-geliĢ 

biletleri ertesi günü akĢam trenine kadar müsaadesi vardır. 

3- Ġzmir‟den Bornova ve KarĢıyaka‟dan baĢka tüm mevkilere Cumartesi günü sabah 

trenleriyle her sınıf için gidiĢ-geliĢ için alınan biletler ertesi günü akĢam trenine 

kadar müsaadesi vardır. 

--- 

Ġzmir‟den Bornova ve KarĢıyaka arasından baĢka her mevkiye zevk için tek bilet 

fiyatıyla gidip gelmeye iki gün müsaadesiyle bilet verilecektir. Bu biletler ile 

yolcular hangi trenle gitmek isterse gidebileceklerdir. Böyle zevk için gidecek kiĢiler 

önceden Demiryolu Ġdaresine müracaat etmelidirler. Ancak birinci sınıfta oldukları 

halde 6 ve ikincide 10 ve üçüncüde 15 kiĢi olmalıdırlar. Talebeler için gidiĢ-geliĢ 

bilet fiyatlarında hususi indirim yapılacaktır. Yalnız iki gün önceden Demiryolu 

Ġdaresine müracaat etmelidirler370
. 

                                                 
370 BOA, Y.EE. 40/94; Bilet ücretleri ile ilgili ayrıca bkz. Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1301, s. 68-69. 
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2.6. Hükümetin Kasaba Demiryolu ġirketi’nden Borç Alması 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda iç ve dıĢ geliĢmelere paralel olarak pek çok 

alanda sıkıntılı günler geçirmeye baĢlamıĢtı. Art arda patlak veren savaĢlar zaten kötü 

durumda olan ekonominin daha da kötüleĢmesine sebep olmuĢtu. Bu ekonomik 

sıkıntıları gidermek için ilk borçlar 1840‟lı yıllarda Galata bankerlerinden
371

 kısa vadeli 

olarak alındı
372

. Kısa vadeli ve kısa süre için alınan bu borçlar ekonomik sıkıntıları 

gidermede çare olmadı. Ardından Kırım SavaĢı patlak verdi. PadiĢah Abdülmecid yüklü 

miktarda dıĢ borç alımına karĢıydı. Nitekim, bu konuda daha önce giriĢimler olmuĢ 

ancak kabul etmemiĢti. Fakat Kırım SavaĢı‟nın ağır maliyeti karĢısında Sultan 

Abdülmecid‟in direnci kırılmıĢ ve 4 Ağustos 1854‟te çıkarılan bir fermanla da 

5.000.000 tutarında borç alınmasını onaylamıĢtı
373

. Bu tarihten sonra devlet hem 

içeriden hem dıĢarıdan borç almaya devam etti. Zaman zaman Avrupa finans 

çevrelerinin borç vermekten kaçındığı dönemler oldu. Bu dönemlerde de Hükümetin 

imdadına Galata bankerleri yetiĢti. Galata bankerlerinin borç verme süreci, Duyûn-ı 

Umumiye‟nin kurulmasından sonra sona erdi
374

. 

Duyûn-ı Umûmiyenin kurulmasından sonra yine içeriden ve dıĢarıdan borç 

alımına devam edildi. Bunlardan birisi de 1885 yılında askeri masraflar için harcanmak 

üzere Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden alınan borçtu
375

. Borç anlaĢması Maliye Nazırı 

Zihni Efendi ile Kasaba Demiryolu ġirketi adına hareket eden Ġdare Meclisi Azası 

                                                 
371 Osmanlı Devleti‟nde mali sıkıntıların artması, sermaye sahibi kiĢilerden yeni bir banker sınıfının ortaya çıkmasına 

sebep oldu. Çoğunun hem iĢ hem de ikamet yerlerinin Galata‟da olması nedeniyle bu sermaye sahiplerine “Galata 

bankerleri” denmeye baĢlandı. Galata bankerlerinin bir kısmı üst düzey devlet adamlarıyla yakın iliĢkiler kurdular. 

Sultanların, bürokratların ve bazı kurumların finans iĢlerini takip ettiler. Bkz., Nursel Manav, Devlet-Banker 

İlişkileri Çerçevesinde Baltazzi Ailesi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Ġstanbul 2009, s. XI; Galata‟da öbeklenmiĢ olan bu Galata bankerleri veya Galata sarrafları genellikle 

Osmanlı vatandaĢı gayrimüslim unsurlardan oluĢuyordu. Bunlar halkın cahilliğinden de yararlanarak 

spekülasyonlar yapıp kaime üzerinde de oyunlar oynayarak büyük miktarlarda gelir sağladılar. Galata bankerleri bu 

dönemde adeta altın çağlarını yaĢadılar. GeniĢ bilgi için bkz., Ali Akyıldız, Para Pul Oldu Osmanlı‟da Kağıt Para, 

Maliye ve Toplum, Ġstanbul 2003, s.303-304. 
372 ġevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, Ġstanbul 2005, s. 64. 
373 Necla Geyikdağı, a.g.e., s. 68-69; Osmanlı Devleti aldığı dıĢ borçların çoğunu cari kamu giderlerine harcamıĢtır. 

Az bir kısmı ise yatırımlar için harcanmıĢtır. Bu yatırımlardan en fazla payı alan da demiryolları olmuĢtur. Bkz. 

Kenan Bulutoğlu, 100 Soruda Yabancı Sermaye, Ġstanbul 1970, s. 91-92. 
374 Galata bankerleri Duyun-ı Umumiye‟nin kurulmasından sonra Ġstanbul‟daki finans kuruluĢlarını yavaĢ yavaĢ 

kapattılar. Zografos Efendi ve Camondo ailesi gibi bunların bir kısmı zaten daha önce Avrupa‟ya yerleĢmeye 

baĢlamıĢtı. Bkz., Manav, agt., s. XII; Camondo ailesi ile ilgili daha geniĢ bilgi için ayrıca bkz., Nora ġeni-Sophıe le 

Tarnec, Camondolar Bir Hanedanın Çöküşü, Çeviren: Yaman Aksu, Ġstanbul 2005. 
375 Vital Cuinet, la Turquie D‟Asıe III, Paris 1894, s. 395. 
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William Clarence Watson arasında 17 Muharrem 1303/26 Ekim 1885 tarihinde 

yapıldı
376

. Buna anlaĢmaya göre; 

1- Kasaba Demiryolu ġirketi, 800.000 Osmanlı Lirasını Hükümete avans olarak 

vermeyi kabul etmiĢtir. Ġlk önce bu meblağın 550.000 Lirası alınacaktır. Geri kalan 

250.000 lirası da gerektiğinde verilecektir. 

 2- ġirket, bu mukavelenin imzalandığı tarihte Hükümete 100.000, bu tarihten 

bir ay sonra 175.000 ve yine o tarihten iki ay sonra da 275.000 Osmanlı Lirasını teslim 

edecektir. Geri kalan 250.000 Osmanlı Lirasını da ihtiyaç olduğu beyan edildiği 

takdirde bu beyandan bir ay sonra teslim edecektir. 

3- Teslimat, Ģirketin seçimine göre ya Osmanlı Lirası veya o günkü Dersaadet 

piyasası fiyatına göre ibrazında ödenmek üzere Londra ve Paris‟ten döviz olarak 

yapılacaktır. 

4- Ġstikrazdan Ģirket bir defalık olmak üzere % 1 hesabıyla bir komisyon 

alacaktır. 

5- Ġstikrazın faizi teslimat tarihinden yürütülmek üzere senelik % 7 olarak kabul 

edilmiĢtir. Resülmal akçesi % 1 olarak tayin edilip, 13 Mart 1891 tarihinden itibaren 

ödenmesine baĢlanacaktır. Beyan edildiği üzere, teslimat tarihinden itibaren 13 Mart 

1891 tarihine kadar bu istikrazın 6 senelik faizleri için Hükümet Ģirkete Aydın Vilayeti 

ağnam resmi ve aĢarı üzerine olarak istikrazın beyan edilen senelik faizlerine mukabil 

12 taksit ita edecektir. 

6- Hükümet, 13 Mart 1891 tarihinden itibaren bu istikrazın anapara ve faizi 

tamamen ödeninceye kadar Ġzmir-Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin iĢletmekte olduğu 

hatların umumi nizamnamesi ve demiryolu hakkında geçerli olan tarifelere göre 

iĢletilmesini Ģirkete havale ederek gayrisâfi hâsılatın % 50‟sini iĢletme masrafı olmak 

üzere Ģirkete terk edecektir. Gayrisâfi hâsılatın beyan edilen iĢletme masrafı çıktıktan 

sonra kalan % 50‟si de Hükümet tarafından bu istikrazın resülmal ve faizlerinin 

ödenmesine tahsis edilecektir. Hükümet, Ģirketin hâsılat-ı umumisini kendi memurları 

vasıtasıyla teftiĢ etme hakkını muhafaza edecektir. 

                                                 
376 BOA, YA.RES., 31/21; Mukavelat Defteri, nr. 1, s.142-144; AnlaĢmanın imzalanması sırasında Osmanlı Bankası 

direktörü Mösyö Foster de hazır bulunmuĢtur. Bkz., Mukâvelât Defteri, nr. 1, s.145; Mukavele metni için ayrıca 

bkz., Salnâme-i Vilâyet-i Aydın 1304, s. 200-204; Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 23 (1 Safer 1303). 
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7- 6 Aralık 1872 tarihli mukavelenin Ģartları, mukavele müddetinin bitimine 

kadar yürürlükte olacaktır. Bu tarihten sonra yeni mukavele yürürlüğe konur ise Ģirketin 

eski mukavelede olan hakları saklı kalacaktır. ġirketin alacakları veya diğer talepleri 

yerine getirildikten sonra, Hükümet, hatların iĢletilmesi hususunu kendi eline almak 

hakkını muhafaza eder. 

8- Kasaba Demiryolu‟nun mevcut gelirlerinin muhafazası ve artması Hükümet 

tarafından da istenildiğinden bu hattın gelirlerinde azalmaya sebep olacak baĢka 

imtiyazlar verilmeyecektir. Yani devlet, Kasaba Demiryolu hattı ile Aydın Demiryolu 

hattı arasında ve bir de Kasaba Demiryolu‟nun kuzey cihetindeki 40 kilometre mesafe 

dâhilinde demiryolu inĢası için baĢka hiçbir Ģirkete ve Ģahsa imtiyaz vermeyecektir
377

. 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden alınan bu borç, askeri ihtiyaçların giderilmesi ve 

Krupp Fabrikası‟ndan
378

 satın alınan topların bedelinin ilk taksiti ile daha sonra alınması 

kararlaĢtırılan 120 adet top bedelinin ödenmesi için kullanılacaktı. Sultan II. 

Abdülhamid‟e sunulan borç mukavelesi 26 Ekim 1885 (17 Muharrem 1303) tarihli irade 

ile yürürlüğe girmiĢtir
379

. 

 

 

 

                                                 
377 Bu madde daha sonra yapılacak olan Manisa-Soma arası demiryolu imtiyazının Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne 

verilmesinin gerekçelerinden biri olacaktır. 
378 Özellikle Fransız-Alman savaĢındaki Alman galibiyeti Sultan Abdülhamid‟den önceki dönemde askeri ve sivil 

bürokraside Almanya‟ya karĢı bir hayranlık ve eğilim olmasına neden olmuĢtu. Ancak bu sadece hayranlık 

seviyesinde kaldı ve Osmanlı-Alman askeri iliĢkilerinde 1880‟den önce, 1873‟te satın alınan 500 ve 1877‟de 100 

toptan baĢka, dikkate değer bir geliĢme yaĢanmadı. Ancak Almanların Ģark politikasındaki değiĢiklikler ve bu 

bağlamda Osmanlı Devleti ile iliĢkiler yeni bir boyut kazanmaya baĢladı. 1880 Mayıs‟ında Alman büyükelçisi von 

Hatzfeld‟le yapılan görüĢmelerle baĢlayan süreç olumlu sonuç verdi ve 1882‟den itibaren Alman subayları Osmanlı 

ordusunda çalıĢmaya baĢladı. Albay Kaehler, YüzbaĢı Kamphövener, YüzbaĢı von Hobe ve YüzbaĢı Ristow ilk 

gelen uzmanlardı. Osmanlı ordusunda hizmete baĢladıktan sonra hemen bunların rütbeleri yükseltildi. Osmanlı 

subaylarını rahatsız eden durumlar olsa da kısa sürede Alman etkinliği gözle görülür Ģekilde hissedilmeye baĢladı. 

Albay Kaehler, geliĢinden üç yıl sonra öldü. Ama ölünceye kadar kısa süren danıĢmanlığı boyunca Alman silah 

fabrikalarına Osmanlı ordusu tarafından ilk yüklü sipariĢleri verdirmek için çalıĢmalarını sürdürdü. Zamanla 

Osmanlı ordusu Alman silah fabrikatörlerinin en önemli müĢtesi olacaktı. Kaehler‟in ölümünden sonra II. 

Abdülhamid, Colmar von der Goltz‟u olağanüstü yetkilerle Alman reform grubunun baĢına getirdi. Goltz‟un 

Osmanlı subayları üzerinde önemli tesirleri oldu. PadiĢaha sık sık raporlar sundu. Her sunduğu rapor uygulamaya 

konduğunda, daima önemli silah sipariĢleri ile sonuçlanıyordu. Yine bu raporlardan birinde, Boğaziçi ve 

Çanakkale‟deki istihkâm ve bataryaların onarılıp yeni toplarla değiĢtirilmesini önermiĢti. Bu öneri doğrultusunda 

1882‟de Goltz‟un ısrarıyla, Krupp Fabrikası‟na 1.206.987 lira değerinde top ısmarlanmıĢtı. Bu yıllardan sonra da 

Alman Krupp, Mauser ve Loewe silah fabrikalarına yapılan Osmanlı sipariĢleri devam etmiĢti. Bu konularda daha 

geniĢ bilgi için ayrıca bkz. Ġlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Alman Nüfuzu, Ġstanbul 2008, s. 101-120; 

Mustrafa Albayrak, “Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢimi ve Bağdat Demiryolunun Yapımı”, OTAM, Sayı 6, 

Ankara 1995, s. 5-6; Kemal Beydilli, “II. Abdülhamit Devrinde Gelen Ġlk Alman Askeri Heyeti Hakkında”, 

İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı 32 (UzunçarĢılı Hatıra Sayısı), Mart 1979, s. 481-494. 
379 Mukâvelât Defteri, nr. 1, s.145; Bu konu ile ilgili bilgi için ayrıca bkz., Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 23 

(1 Safer 1303), s. 4. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MANĠSA-SOMA HATTININ YAPILMASI 

 

3.1. Ġmtiyazın Verilmesi ve Mukavelenin Ġmzalanması 

1888 yılında Osmanlı Devleti, Anadolu‟nun çeĢitli bölgelerinde demiryolu 

yapımı için üç imtiyaz verdi. Bunlardan biri Ġstanbul-Ankara hattının yapılması için 

Deutsch Bank‟ın kontrolündeki “Anadolu Demiryolu ġirketi”ne, diğer ikisi de 

Ġzmir‟deki Ģirketlere verildi. Bu dönemde Ġzmir-Aydın Demiryolu ġirketi mevcut 

hatlarını Dinar ve Çivril‟e kadar uzatma hakkını elde ederken Kasaba Demiryolu ġirketi 

de Manisa-Soma arası ile ilgileniyordu
380

. 

Turgutlu-AlaĢehir hattı 1875 yılı Mart ayı baĢından itibaren açılarak iĢlemeye 

baĢlamıĢ ve demiryolu iĢletmesi, hattı inĢa eden müteahhit Samuel Bayliss‟ten alınıp 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne devredilmiĢti. AnlaĢma gereği Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟nce iĢletilen hattın imtiyaz süresi 16 yıl sonra bitecekti. Yani 13 Mart 1891 

tarihinde Ģirket Kasaba Demiryolu hattını Hükümete devredecekti.  

26 Ekim 1885 tarihinde Kasaba Demiryolu ġirketi ile Osmanlı Hükümeti 

arasında bir istikraz mukavelesi de yapılmıĢtı
381

. Bu mukavelenin 10. maddesine göre 

Hükümet, Kasaba Demiryolu hattı ile Aydın Demiryolu hattı arasında ve bir de Kasaba 

Demiryolu‟nun kuzey cihetindeki 40 kilometre mesafe dâhilinde demiryolu inĢası için 

baĢka hiçbir Ģirkete ve Ģahsa imtiyaz vermeyecekti. 

Bu maddeye dayanarak Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri, Nisan 1888‟de, 

Manisa‟dan baĢlayarak Soma‟ya kadar tahminen 92 kilometre uzunluğunda bir hattı 

mecburi olarak ve AlaĢehir‟den Göbek‟e
382

 kadar 85 ve Soma‟dan Susurluk‟a kadar 160 

ve Bornova‟dan PınarbaĢı‟na kadar 8 kilometre uzunluğundaki Ģubeleri de isteğe bağlı 

olarak inĢa etmek için imtiyaz talep ettiler
383

.  

                                                 
380 Bülent Varlık, a.g.e., s. 29; Bu dönemde Aydın ve Kasaba demiryollarının uzatılması ile ilgili ayrıca bkz., BOA, 

T. DMĠ, 908/70. 
381 Sözü edilen istikraz mukavelesi ile ilgi daha önce geniĢ bilgi verilmiĢti. Bkz., ikinci bölümün son kısmı. 
382 Göbek denilen yer bugünkü Ġnay-UĢak arasında bulunan Ovaköy‟dür. Bkz. BOA, Ġ.MMS, 99/4167, lef-5. 
383 Teklif, Kasaba Demiryolu ġirketi Ġdare Meclisi Reisi tarafından yapılmıĢtı. Bkz., BOA, YA.RES., 42/18, lef-3. 



88 

 

ĠnĢası mecburi olan Ģubenin, yani Manisa-Soma arasının her kilometresi için 

müteharrik edevat bedeli dâhil olduğu halde 130.000 Frank inĢaat masrafı 

öngörülmüĢtü. Gayrisâfi hâsılatın 10 sene müddetle % 55‟i iĢletme masrafına ve % 45‟i 

inĢaat masrafının senelik % 7 faiz ve bir resülmaline karĢılık tutulmak üzere on sene 

sonra iĢletme masrafının % 50‟ye çekilmesi düĢünülüyordu
384

. 

Ġmtiyaz talebi, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nde, Nazır Zihni Efendi‟nin de hazır 

bulunmasıyla müzakere edildi. Müzakere sonucu hazırlanan mazbata, mukavele ve 

Ģartname lâyihaları ile harita Sadarete gönderildi
385

. Mesele bir kez de Meclis-i 

Vükelâ‟da görüĢüldü
386

. Mukavele ve Ģartname hükümleri tekrar gözden geçirilerek 

bazı değiĢiklik ve ilaveler yapıldı. Neticede ülkede demiryollarının artmasının devletin 

menfaati için memnuniyet verici olduğu ifade edilerek olumlu yönde görüĢ 

bildirildikten sonra
387

 28 ġaban 1305/9 Mayıs 1888 tarihli irade ile mukavele Ģartları 

kabul edildi
388

.  

Manisa‟dan Soma‟ya kadar demiryolu inĢa ve Ģubeler tesisi ile iĢletilmesi 

imtiyazına dair Hükümet adına Nafia Nazırı Zihni PaĢa ile Kasaba Demiryolu ġirketi 

adına Henri Kemp arasında imzalanan mukavele Ģu hususları içeriyordu: 

1-Kasaba Demiryolu ġirketi, masraf ve zararı kendisine ait olmak üzere Manisa-

Soma arasında 92 kilometrelik bir hattın inĢasıyla iĢletilmesini taahhüt eder. Demiryolu 

ile ilgili yapılan harita ve planlara uyulması zorunlu olacaktır. Ayrıca Ġzmir‟den Kasaba 

ve AlaĢehir‟e kadar mevcut hattaki örneklere ve mevcut Ģartnamenin hükümlerine göre 

hareket edilecektir. 

Hattın baĢlangıç ve bitiĢ noktaları kat‟i keĢif haritalarının tetkik ve tasdikinde 

tayin edilecek olup üç kısımda inĢa edilecektir. Bu kısımlardan ilki Manisa‟dan 

Akhisar‟a, ikincisi Akhisar‟dan Kırkağaç‟a ve üçüncüsü de Kırkağaç‟tan Soma‟ya 

kadar olacaktır. 

                                                 
384 BOA, MV. 31/54 (belgenin “hülasası” kısmında). 
385 BOA, YA.RES., 42/18, lef-4; Yapılması düĢünülen hatların ayrıntısını gösteren harita için bkz. BOA, Ġ.MMS, 

99/4167, lef-7. 
386 Meclis-i Vükelâ‟daki görüĢmelere katılanlar Ģunlardı: Sadrazam Mehmed Kamil, ġeyhülislam Ahmed Esad, ġurâ-

yı Devlet Reisi Ahmed Arif, Serasker Ali Sâib, Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü, Dâhiliye Nazırı Ahmed Münir, 

Hariciye Nazırı Mehmed Said, Adliye Nazırı Ahmed Cevdet, Maliye Nazırı Mehmed Celaleddin, Evkaf-ı Hümâyun 

Nazırı Mustafa, Ticaret ve Nafia Nazırı Mustafa Zihni, Maarif Nazırı Münif, Sadaret MüsteĢarı Ali ġefkatî, Âmedi 

Divân-ı Hümâyûn Mehmed Tevfik; Bkz., BOA, A.DVN. nr. 21, s. 150; BOA, Ġ.MMS, 99/4167, lef-1. 
387 BOA, MV. 31/54. 
388 BOA, Ġ.MMS, 99/4167, lef-8; BEO, A.DVN. nr. 21 (Sadaret Defterleri), s. 151; Ġradenin sadır oluĢu ile ilgili 

ayrıca bkz., BOA, A.DVN.MKL, 30/6, lef-2. 
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Hattın inĢaat bedeli Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar mevcut hat için kabul edilen 

esasa göre tûl (uzunluk) nisbetiyle hesap edilecek, müteharrik edevât bedeli dâhil 

olduğu halde inĢaat bedeli kilometre baĢına 125.000 Frank olarak belirlenmiĢtir. 

Mukavelenin tasdik tarihini müteakip beĢ sene zarfında Ģirket önce AlaĢehir 

hattından baĢlayarak Göbek‟e (Ġnay-Ovaköy arası) kadar takriben 85 kilometre, ikinci 

olarak Soma‟dan Susurluk‟a kadar takriben 160 kilometre ve üçüncü olarak da 

Bornova‟dan PınarbaĢı‟na kadar takriben 8 kilometre uzunluğunda üç Ģube hattının 

inĢasıyla iĢletilmesi konusunda rüçhan hakkına haiz olacaktır. 

2- ġirket, imtiyaz fermanının verilip mukavelenin yapıldığı tarihten itibaren bir 

ay zarfında Ģartnamede belirtildiği üzere harita ve layihasını tanzim edip Nafıa 

Nezareti‟ne takdim edecektir.  

3- ġirket, masrafları ve zararları tarafına ait olmak üzere imtiyaz fermanının 

verildiği tarihten itibaren altı ay içinde inĢaata baĢlamayı ve haritanın tasdiki tarihinden 

itibaren iki sene müddet zarfında da hattı bitirmeyi taahhüt eder. ĠnĢaat iĢlemleri fennî 

kaidelere, Ġzmir-Kasaba ile AlaĢehir hattındaki numunelere, tasdik edilen harita ve 

layihalara göre icra edilecektir. Fakat bunların dıĢında herhangi bir zorunlu sebepten 

dolayı farklı bir uygulama gerektiğinde Ģirket durumu gerekçeleriyle birlikte Hükümete 

bildirecektir. 

4- Hattın yapımı aĢamasındaki inĢa faaliyetleri Nafia Nezareti‟nce tayin edilen 

hususi komiserler tarafından teftiĢ edilecektir. Aynı Ģekilde inĢaatın tamamlanmasından 

sonra devlet tarafından kabul iĢlemlerinin yapılabilmesi için hattın inĢaat iĢlemleri, 

idare-iĢletme durumları ve muhafaza meseleleri, bu hususi komiserler tarafından tekrar 

kontrol edilecektir. TeftiĢ ve kontrol masrafları için Ģirket aylık olarak ödenmek üzere 

senelik Nafia Nezareti‟nin emrine kilometre baĢına 2,5 Osmanlı Lirası verecektir. 

5- Bu inĢaat sırasında nakliye iĢlerinin artmasıyla ilgili olarak demiryoluna bağlı 

yeni hatlar yapılması ve mevcut istasyonların geniĢletilmesi sırasında özel Ģahıslara ait 

arazilerin satın alınması hususunda Ģirket arazi sahipleri ile anlaĢamazsa, istimlâk 

kanununa göre hareket edilecektir.  Arazi bedelleri Ģirket tarafından sahiplerine 

ödenecektir. Eğer arazi devlete ait ise Ģirkete bedelsiz olarak terk edilecek ve 

muvakkaten kullanılması gerekli yerlerin de inĢaat müddetince ücretsiz kullanımına izin 

verilecektir. 
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6- ĠnĢa edilecek demiryolun asli hattı Ģimdilik tek hat olarak yapılacak fakat 

arazi çift hat yapılacak Ģekilde tayin edilecektir.  Senelik her bir kilometrenin gayr-i safi 

hâsılatı 30.000 Franka ulaĢtığında, Hükümetin ikinci hattın inĢasını talep etmeye hakkı 

olacak ve Ģirket de masrafı kendisine ait olmak üzere hattı inĢa etmeye mecbur 

olacaktır. 

7- Demiryolunun inĢası için gerek içeriden ve gerek dıĢarıdan getirilecek taĢ, 

kereste, demir, maden kömürü, makine ile diğer edevat levazımat gümrük resminden 

muaf tutulacaktır. Ayrıca demiryolun kira müddeti süresince arazi ve sermayesiyle 

gelirleri üzerine herhangi bir vergi konulamayacak, bu mukavelename ile bağlı 

Ģartname damga resminden muaf olacaktır. 

8- ġirket, demiryolun inĢasıyla tamiri için gerekli keresteleri Ģartnameye uygun 

olarak devlet ormanlarından elde edebilecektir. 

9- ĠnĢaatın tamamlanan kısımları Ģirket tarafından bildirildiğinde Nafıa Nezareti 

tarafından oluĢturulacak bir fen komisyonu tarafından kontrol edilip geçici kabulü 

yapılacaktır. Geçici kabul tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu 

marifetiyle demiryolu hattı tekrar muayene edilerek uygun görüldüğü takdirde Nafıa 

Nezareti tarafından kat‟i kabul iĢlemi yapılacaktır. 

10- Demiryolu hattı tamamlandıktan sonra Ģirket inĢa edeceği hatları masraf ve 

zararı kendisine ait olmak üzere gayrisâfi hâsılatın % 50‟sine karĢılık olarak iĢletecektir. 

11- ġirket, demiryolu ile buna bağlı alet, sabit ve müteharrik edevatı, imtiyaz 

müddeti zarfında masrafları kendisine ait olmak üzere tamir ve iyi halde muhafaza 

edecektir. Aksi olursa Ģartnamenin 16. maddesine göre hareket edilecektir.  

12- ġirket, demiryolunun korunması ve zabıta hususlarında devletin düzenlediği 

ve daha sonra düzenleyeceği kurallara göre hareket etmeye mecburdur. ġirketin 

kusurundan dolayı demiryolunun bir kısmı veya tamamı üzerinde nakliyat tatil olursa, 

Hükümet, masraf ve zararı Ģirkete ait olmak üzere yolun muvakkaten iĢletilmesini temin 

için Ģartnamenin 16. maddesine göre gerekli tedbirleri alacaktır. 

13- ġirket, demiryolunun geçici kabulü tarihinden itibaren kira süresinin sonuna 

kadar mevcut olan hattın tarifesine göre ücret alabilecektir. Gerek muharebe esnasında 

ve gerek sair zamanlarda toplu veya münferit olarak asker, savaĢ araç gereçleri, 

mahkûm ve mahpuslar ile sair memurların ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı ile 

ilgili olarak Ģartnamenin 5. maddesine göre hareket edilecektir. 
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14- ġirket imtiyaz fermanının kendisine verildiği tarihten itibaren bir ay müddet 

zarfında Osmanlı Bankası‟na ya nakden veya piyasa fiyatıyla hisse senedi Ģeklinde 

3.000 lira kefâlet akçesi yatıracaktır. Bu kefâlet akçesi inĢaatın kesin kabulünden sonra 

Ģirkete iade edilecektir. Zikrolunan bir ay müddetin sonunda Ģirket kefâlet akçesini 

yatıramazsa yeni hatlar üzerine olan haklarını kaybedecektir.  

15- 28 Ekim 1885 tarihli mukavelede belirtildiği üzere, 18 Aralık 1872 tarihli 

mukavelenin Ģartları geçerli olacaktır. Buna göre Hükümet, 13 Mart 1891 tarihinden 

itibaren her ne zaman olursa olsun bir sene evvel Ģirkete haber vermek Ģartıyla 

zikredilen hatların idaresini müteharrik edevatıyla birlikte tamamını kendi tasarrufuna 

almak hakkını haizdir. Ancak bunun için önce Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne olan 

borçlarını nakden ve tamamen ödemesi gerekecektir.  

16- Fen memurlarından baĢka demiryolunun memur ve müstahdemleri mümkün 

mertebe Osmanlı Devleti tebaası olacak, Hükümetin tayin edeceği kıyafetler ile fes 

giyeceklerdir.  

17- ġirket bu konudaki nizamnameye göre hareket etmek Ģartıyla demiryolu 

civarında araĢtırıp keĢfedeceği madenleri iĢleyebilecektir. Ayrıca, Ģirketin, bağlı olduğu 

nezarete müracaat ederek, nizamı dairesinde civar ormanlardan odun ve kereste 

kesimine yetkisi olacaktır. 

18- Devlet, demiryolu hattı boyunca gerekli gördüğü yerlerde siperler inĢa 

edebilecek ve bunların masrafı devlete ait olacaktır.  

19- Demiryolu inĢaatı sırasında ortaya çıkacak eski eserlerle ilgili bu konuda 

devletin düzenlediği nizamnameye göre iĢlem yapılacaktır. 

20- ġirket her türlü hâsılatın aylık cetvellerini Nafıa Nezareti‟ne takdim edecek 

ve hâsılat defterlerini Ģartnamenin 17. maddesinde gösterildiği surette tanzim edecektir. 

21- ġirket, devlet tarafından gerekli görüldüğünde demiryolu binalarının içinde 

müfettiĢ, gümrük, posta ve zabıta memurlarının ikametleri için gerekli odaları meccanen 

tahsis etmeye mecburdur. 

22- ġirket, masrafı kendisine ait olmak üzere demiryolu boyunca telgraf direkleri 

ve telleri dikip bunları uzatabilecektir. Fakat bunları demiryolu ile ilgili hususların 

dıĢında hususi muharebe amaçlı kullanamayacaktır. Devlet, demiryolu boyunca bir 
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telgraf hattı yapacak olursa Ģirketin telgraf direklerine bağlayabilecektir. Ayrıca gerekli 

gördüğünde demiryoluna ait telgraf hatlarını da kullanabilecektir. 

23- ġirket, sadece demiryoluyla ilgili mektup ve çantalarını Posta Nezaretine 

herhangi bir vergi vermeksizin kendi vasıtalarıyla nakledebilecektir. 

24- Kasaba Demiryolu ġirketi haiz olduğu haklarını bir Osmanlı anonim 

Ģirketinden baĢka hiçbir kimseye veya bir Ģirkete devir ve terk edemeyecektir.  

Kasaba Demiryolu‟nun mevcut olan gelirlerinin muhafazası ve artırılması 

Hükümetin de iĢine geldiğinden bu mukavelede bahsedilen hatların her iki tarafındaki 

40 kilometre alanda baĢka bir demiryolu inĢasıyla iĢletilmesi için baĢka bir Ģahsa veya 

bir Ģirkete imtiyaz verilmeyecektir. Fakat mukavelenamede bahsedilen hatların herhangi 

bir yönünden uzunluk olarak en az 250 kilometre olmak üzere boyuna (dik) olarak bir 

büyük hat inĢasıyla iĢletilmesi için Hükümet baĢkalarına imtiyaz verebilecektir. 

25- Mukavele ve Ģartname hükümlerinin yerine getirilmesinde devlet ile Ģirket 

arasında ve Ģirket ile diğer Ģahıslar arasında ortaya çıkan ihtilaflarda davalar Osmanlı 

mahkemelerinde görülecektir
389

. 

Mukavele ile birlikte bir Ģartname de hazırlanmıĢtı. ġartname 5 bölüm ve 29 

maddeden oluĢuyordu. Birinci kısım lâyihalar, inĢaatın nasıl yapılacağı ile demiryolu 

araç-gereçleriyle ilgiliydi. Burada plan ve haritaların ölçeklerinin nasıl olacağı, demir 

çubuklar arası mesafe, tesviye iĢlemlerinin nasıl yapılacağı, köprü ve kemerlerin 

yükseklik ve geniĢlikleri, hattın yapımında kullanılacak malzemelerin özellikleri ve 

muhafaza duvarlarının yapılması gibi teknik konular ayrıntılarıyla ele alınmıĢtı. 

Ġkinci kısım hattın iyi halde muhafazası ve iĢletilmesi ile ilgiliydi. Buna göre, 

Ģirket demiryolu ile alet, edevat ve yürür aksamını daima korumak zorundaydı. Ayrıca 

herhangi bir kaza vukuunu engellemek için gerekli tedbirleri almaya mecburdu. ġirket 

bu yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde devlet olaya el koyacak ve gerekli 

tamirat ya da aksaklıklılar devletçe giderilecekti. Bu konuda yapılmıĢ olan masraflar 

hattın hâsılatından düĢülecek ve yeterli olmazsa Ģirketten alınacaktı. Ayrıca Ģirket 

demiryolunun her türlü hâsılatını aylık olarak defterlere kaydedip Nafıa Nezareti‟ne 

takdim edecekti.  

                                                 
389 BOA, A. DVN. MKL. 36/1, lef-3; mukavele ile ilgili ayrıca bkz. (Mukavelat Mecmuası, nr. 4, s. 526-551);  

(Mukavelat Defteri, nr.3, s. 140-156); (BEO, Sadaret Defterleri, A.DVN. nr. 21, s. 137-151); (BOA, YA. RES, 

42/18); (BOA, Ġ.MMS, 99/4167, lef-5); (Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1308, s. 329-336); (Mukavelenamenin 

Fransızca metni için ayrıca bkz., BOA, T. DMĠ, 908/39). 
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Üçüncü kısım, kira süresinin bitimi ile hattın devlet tarafından satın alınması 

sırasında uygulanacak muameleler hakkındaydı. ġirketin yeni hatlar üzerinde olan 

hukuku bittiğinde o zamana kadar icra edilen iĢler toplanan alet, edevat ve satın alınan 

araziye bedel tayin edilerek müzayedeye konulacaktı. Müzayede ile kararlaĢtırılan 

bedelin müzayede masrafı düĢüldükten sonra geri kalanı olan Ģirkete verilecekti.  

Kira müddeti sona erdikten sonra Ģirket, demiryolun istasyonları, eĢya indirme 

ve yükleme mahalleri, müfettiĢler için yapılan kulübe ve binaları, tahsildar odalarını, 

sabit makineleri ve genel olarak nakliye iĢleriyle ilgisi olmayan diğer eĢya ve 

gayrimenkulleri iyi halde ve bedelsiz olarak devlete devir ve teslim edecekti. Makine, 

lokomotif, vagon, inĢa ve tamir aletleri, odun kömür gibi yakacaklar ile her türlü 

levazımat gibi hattın iĢletilmesi için gerekli olan eĢyalar Hükümet tarafından 

eksperlerce tayin edilen bedel üzerinden satın alınacaktı.  

Kira süresinin bitiminden 5 sene evvel demiryolunun iyi durumda olmadığı teftiĢ 

neticesiyle anlaĢılır ise Ģirketten belirli bir müddet zarfında eksiklikleri gidermesi 

istenecekti. ġirket bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getiremez ise Hükümet derhal 

demiryolunu yed-i idaresine alarak Ģirket hesabına olarak gerekli tamiratları yapmak ve 

yolu kullanılır hale getirme salahiyetine sahip olacaktı. Hâsılattan iĢletme ve tamirat 

masrafları çıkarıldıktan sonra fazlası Ģirkete verilecek ve noksan çıkar ise Ģirketten 

alınacaktı. 

Dördüncü kısım ücret tarifeleri ile ilgili olup 11 farklı tarife vardı. Bu tarifeler 

kesin olup devletten izin alınmadıkça indirim ve artıĢ yapılamayacaktı.  

Birinci tarife, adam baĢına ve kilometre hesabı üzerine nakliye fiyatı ile ilgili 

olup birinci mevki için 31 para, ikinci mevki için 24 ve üçüncü mevki için de 17 para 

alınacaktı. Üç yaĢına kadar olan çocuklar, refakatindeki kiĢinin kucağında götürülmek 

Ģartıyla bedava nakledilecekti. Üç yaĢından yedi yaĢına kadar olan çocuklar için yarı 

ücret alınıp ve her birine bir kiĢilik yer tahsis edilecekti. 

Ġkinci tarife yolcu eĢyalarına dair olup, her yolcunun bilet baĢına bedava olarak 

30 kg. yük taĢımaya hakkı vardı. Yarı ücret verecek çocukların yalnız 20 kg. yük 

taĢımaya hakları olacaktı.  

Üçüncü tarife köpeklere dair olup, gerek yolcu katarları ve gerek diğer katarlar 

ile gönderilen köpeklerin her birinden kilometre baĢına 4 para ücret alınacaktı.  
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Dördüncü ve beĢinci tarifeler seyr-i serî„, yani expres olarak gönderilecek eĢyaya 

dair olup, tek parça olmak üzere 10 kg. eĢyanın kilometre baĢına nakliye ücreti 1 para 

olacaktı. 30 desimetre hacminde ve ağırlığı 7 kilogramdan aĢağı olan eĢya için 

tarifedeki ücretin iki misli tahsil edilecekti. 

Altıncı tarife, para, senet ve kıymetli eĢya taĢınmasına dair olup, altın külçe, 

para, mamul veya levha olarak gönderilecek altın, gümüĢ ile diğer mücevherattan 

kilometre baĢına 10 liralık kıymet üzerine 2 para ücret alınacaktı. Tahmiliye ve ihraciye 

resmi ile sigorta ücreti tarife fiyatına dâhildi. Tarife ücretinden baĢka gönderinin her 

defası için kaydiye resmi olarak 20 para alınacaktı. Mesafe kısa olduğu zaman her 10 

lira kıymetinde olanlar için yukarıda belirtilen masraflar da dâhil olduğu halde 5 kuruĢ 

ücret alınacaktı. 

Yedinci tarife, araba ve müteharrik edevata dair olup, kilometre baĢına,  2 veya 4 

tekerlekli ve dâhili 1 pikeli arabalardan seyr-i serî‟ için 94 ve seyr-i âdi için 47 para 

alınacaktı. 4 tekerlekli ve dâhili 2 pikeli arabalardan seyr-i serî‟ için 134 ve seyr-i âdi 

için 67 para ücret tahsil edilecekti. 

Sekizinci tarife hayvanlara dair olup, kilometre baĢına, öküz, inek, boğa, manda, 

deve, beygir ve koĢum hayvanlarından seyr-i serî‟ için 54 ve seyr-i âdi için 27 para; 

dana, merkep ve domuzdan seyr-i serî‟ için 18 ve seyr-i âdi için 9 para; erkek ve diĢi 

koyun ile keçilerden seyr-i serî‟ için 8 ve seyr-i âdi için 4 para ücret talep edilecekti. 

Dokuzuncu tarife seyr-i âdi ile gönderilecek eĢyaya dair olup, ham eĢyanın beher 

kantarı için kilometre baĢına 5 ve mamul eĢyanın beher kantarı için kilometre baĢına 7 

para ücret alınacaktı. Bu tarife 3 tondan fazla ağırlığı olan tek parça eĢya için geçerli 

değildi. 3 ile 5 ton arası tek parça eĢya için belirtilen ücretin yarısı daha ilave edilecekti. 

5 tondan fazla eĢya nakli için Ģirkete zorlama yapılmayacaktı.  

Onuncu tarife sigorta ücretine dair olup, 500 kuruĢ kıymetindeki seyr-i âdi ile 

gönderilen emtiadan 1 kuruĢ 20 para, 500 kuruĢ kıymetinde olup seyr-i serî‟ ile 

gönderilen emtiadan 4 kuruĢ ve 1.000 kuruĢ kıymetinde yolcu eĢyasıyla araba, hayvan 

vesaireden 2 kuruĢ ücret alınacaktı. 

Onbirinci tarife hususi katarlara dair olup, kilometre baĢına alınacak ücretler 

aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktı: 
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Kilometre BaĢına Alınacak Ücretler KuruĢ Para 

Lokomotif ile emniyet vagonundan 15 -- 

Salon arabalarının beherinden 10 -- 

Yolcu arabalarının beherinden 5 -- 

Adi vagonların beherinden 2 20 

Vagonda ikiden fazla dingil olduğunda her fazla dingil için 2 20 

Katar, muayyen müddetten fazla beklerse her yarım saat 

için 
460 -- 

Bir hususi katar için kioletre baĢına ücretin en az 

derecesi 
35 -- 

Bir hususi katar için ücretin en az derecesi 700 -- 

 

Yukarıdaki tarifeler ile bundan böyle tanzim edilecek nakliye ücreti tarifelerinde 

para kuruĢun 1/40‟i ve kuruĢ da Osmanlı Lirasının 1/100‟i olarak kabul edilecekti. Bu 

maddelerde beyan edilmeyen hububat, emtia, eĢya ve hayvanlardan her biri için de 

tarifede yazılı olan eĢya ve hayvan çeĢitlerine en yakın uyan cinse göre nakliye ücreti 

tayin edilecekti. 

Bir veya birkaç gönderinin tasdik edilen tarifedeki ücretinden az ücretle emtia 

nakledebilmesi maksadıyla eĢya gönderenler ile Ģirket arasında özel bir mukavele 

yapılamayacaktı. Ancak bu yasak, Hükümet ile Ģirket arasında verilecek karar ile 

fakirler ve acezenin nakli için Ģirketçe icra edilecek indirim hakkında geçerli 

olmayacaktı
390

. 

Verilen imtiyazla Kasaba Demiryolu ġirketi, AlaĢehir hattının 

tamamlanmasından 13 yıl sonra, Manisa‟dan baĢlayıp Soma‟da nihayet bulan 92 

kilometrelik bir Ģebeke hattının devlet hesabına inĢasını üzerine alıyordu. Her bir 

kilometre için tespit edilmiĢ olan fiyat 125.000 franktı. Bundan baĢka Ģirket, hattın 

gayrisâfi hâsılatının % 50‟si mukabilinde yeni kısmın iĢletmesini de üzerine alıyor ve 

hâsılatın diğer % 50‟si de bu kısmın inĢasında kullanılan sermayenin teminatını teĢkil 

ediyordu
391

. 

                                                 
390 ġartname ile ilgili bkz., BOA, A. DVN. MKL. 36/1, lef-4;  (Mukavelat Mecmuası, nr. 4, s. 526-551);  (Mukavelat 

Defteri, nr.3, s. 140-156); (BEO, Sadaret Defterleri: A.DVN. nr. 21, s. 137-151); (BOA, YA.RES. 42/18); 

(Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1308, s. 329-336). 
391 E. Pech, Manuel des Societes Anonymes Fonctionnant en Turquıe, Paris 1902, s. 68; Manisa-Soma arası mesafe 

Velay‟ın kitabında 99 kilometre olarak belirtilmiĢtir. Doğrusu 92 kilometre olacaktır. Bkz., A. du Velay, Türkiye 

Maliye Tarihi, (Çev. Maliye Tetkik Kurulu), Ankara, 1978, s. 386. 
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3.2. Manisa-Soma Arası Demiryolu Hattının ĠnĢa Süreci 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne 16 Ekim 1304/28 Ekim 1888 tarihli gönderilen 

yazıdan anlaĢıldığı üzere Ģirket, Biliotti imzalı ve 17 Ağustos 1888 tarihli mektup ile 

Manisa‟dan Soma‟ya kadar yapılacak demiryolun güzergâh haritasıyla profillerinin 

gönderildiğini ve istasyon resimlerinin yakın bir zamanda ayrıca gönderileceğini beyan 

etmiĢti. Konu, Nafıa Nezareti Fen MüĢavirliğine havale edilerek yapılan tetkikler 

neticesinde bazı düzeltmelerin yapılmasının uygun olacağı belirtilerek, yeni keĢif 

yapılması gerektiği ifade edildi
392

. Bununla beraber güzergâhın tadilat gerekmeyen 

kısımlarında inĢaata baĢlanmasında bir sakınca olmadığı da beyan edildi
393

. 

 

3.2.1. Ġstimlâk Komisyonunun TeĢkili ve ĠnĢaatın BaĢlaması 

Manisa‟dan Soma‟ya kadar yapılacak demiryolu hattı için arazi istimlakı ile 

ilgili iĢlere bakmak üzere bir istimlâk komisyonunun teĢkil edildiği, 21 Kasım 1888 

tarihli telgraf ile Nafia Nezareti‟ne bildirildi
394

. Hem arazi istimlakı hem de diğer 

muamelelerle ilgili iĢlere bakmak üzere inĢaat komiserliği muavinliğine Emin Efendi 

tayin edildi
395

. Ġstimlâk komisyonunun teĢkilinden sonra, 23 Kasım 1888 Cuma günü, 

bölge ileri gelenlerinin de hazır bulunmasıyla, dualar edilip, kurbanlar kesilerek 

demiryolu hattının inĢasına baĢlandı
396

. 

                                                 
392 Düzeltme yapılması istenen hususlar Ģunlardı: 1-Gerekli görülmedikçe yol üzerinden geçilmemek ve güzergâh 

tadil ve tashih olunmak üzere 10. kilometre ile 23. kilometre arasında. 2- Hattın KayıĢlar cihetindeki kısmının pek 

ziyade dolaĢtırılmasına mahal kalmamak üzere 33. kilometre ile 41,670. kilometre arasında. 3-Demiryolu üzerinde 

iki defa geçiĢe mümkün olduğu kadar mahal bırakılmamak üzere 43. ve 45. kilometre arasında. 4-Hattın Akhisar 

cihetinde dolaĢtırılmıĢ olan kısmının Ģehre zararı dokunmayacak surette tadili mümkün olup olmadığı anlaĢılmak 

üzere 48 ile 54. kilometre arasında. 5-Hattın 76. kilometre ile sonu arasında bulunan kısmının güzergâhı pek 

dolaĢık olduğundan bunun değiĢtirilmesinin mümkün olup olmadığını tayin etmek üzere zikredilen kısım üzerinde. 

6- 60,297. kilometre ile 70. kilometre arasında bulunan (% 166) meyilli iniĢ üzerinde mümkün olduğu halde paralel 

bir sath bırakılması, (% 222) metre meyilli iniĢ meylinin de mümkün olur ise (% 2) metreye düĢürülmesi ve Harta 

zirvesinde bulunan parelel sathın da kezalik mümkün olduğu halde alçaltılarak uzunluğun 500 metreye çıkarılması 

zımnında zikredilen kısım arasında yeniden keĢif yapılacaktır. Belirtilen mahallerden baĢka hattın güzergahı, 

istasyonlarda inĢa edilecek paralel satıhlarda iki mikraz (makas) arasında en az 400 metre uzunluğunda tevkif 

kuleleri ihdasına müsait bir surette tadil olunmak ve bu satıhlar gerek inĢa sırasında tesis edilecek olan ve gerek 

ileride yapılması düĢünülen istasyonlar için Ģimdiden hazırlanması gerekir. Bkz., BOA, T. DMĠ, 910/120. 
393 BOA, T. DMĠ, 910/120. 
394 BOA, T. DMĠ, 911/94, lef-1; Aydın valisi tarafından Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen yazıda 1295 tarihli 

istimlâk kararnamesi gereğince mi yoksa 1281 tarihli talimata göre mi muamele edileceği hususlarına tereddütlerin 

oluĢtuğu belirtilerek, nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi talep edilmiĢti. Bu konu ile ilgili gönderilen 

cevabi yazıda ise arazi istimlakı konusunda mülga Meclis-i Âli-i Tanzimat‟tan tanzim edilen talimata göre hareket 

edilmesi gerektiği ifade edilmiĢti. Bkz., BOA, T. DMĠ, 911/94, lef-3. 
395 BOA, T. DMĠ, 911/76. 
396 BOA, T. DMĠ, 911/94, lef-2. 
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ĠnĢaatın baĢlamasıyla birlikte öncelikle Demiryolları Ġdaresi‟nden 50 varil barut 

talep edilmiĢti
397

. Çünkü inĢaat sırasında sık sık baruta ihtiyaç duyuluyordu. Ġthali çeĢitli 

sebeplerle yasak olduğundan barut Tophane-i Amire‟den Hükümetin izniyle 

alınabiliyordu. Bunun için de ayrı bir prosedür gerekiyordu. Bu nedenle demiryolu 

inĢasının hızlı bir Ģekilde devam etmesi barutun olup olmamasına bağlıydı. BaĢlangıçta 

istenilen 50 varilden sonra yapılan yazıĢmalarda daha fazla barut talep edilmiĢti. Mesela 

29 Aralık 1888‟de istenilen barutun miktarı 1.000 varildi
398

. Yine 8 Ocak 1889‟da 

Ġzmir‟de hiç barut kalmadığından demiryolu inĢasının durma tehlikesiyle karĢı karĢıya 

kaldığı belirtiliyordu
399

. 

Kasaba Demiryolu Komiseri BinbaĢı Hüsnü Bey‟in Bahriye Nezareti‟nce baĢka 

bir göreve tayin edilmesinden sonra Aydın Demiryolu ve Kasaba Demiryolu 

komiserlikleri birleĢtirilerek serkomiserlik oluĢturulmuĢ ve bu göreve Aydın Demiryolu 

Komiseri Wröblewski, muavinliğine de Ġzmir Rıhtımı Komiseri ve Aydın Demiryolu 

Komiser Muavini Rasim Bey tayin edilmiĢti
400

. Wröblewski, her iki hattın hem iĢletme 

iĢlerini teftiĢ, hem de inĢa edilen hatlara nezaret etmekle görevli olacaktı. 

22 ġubat 1889 tarihinde Aydın ve Kasaba Demiryolları Serkomiseri Wröblewski 

tarafından Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen yazıda, inĢaat ile istimlâk iĢlerinin 

her iki cihette baĢlamıĢ olmasından dolayı üstüne aldığı vazifeyi yerine getirmekte 

zorlandığı ifade edilerek yeni görevlendirmeler yapılması talep ediliyordu
401

. Konu 

mütalaa edildikten sonra Wröblewski‟nin haklı olduğu ve inĢaat komiserliği vazifesinin 

baĢka bir kiĢiye verilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtı.  

Erkân-ı Harbiye kaymakamlarından ġerafeddin Bey, askerlik görevi için ayrıca 

maaĢ ve tayinat bedeli verilmemek üzere 3.000 kuruĢ maaĢla Aydın ve Kasaba 

Demiryolları ĠnĢaat Serkomiserliğine, Aydın ĠĢletme Komiser Muavini Zühdü Efendi ve 

Kasaba Demiryolu ĠnĢaat Komiseri Muavini Emin Efendi‟nin de yine inĢaat komiseri 

refakatinde bulunmak üzere tayin edilmeleri uygun görülmüĢtü
402

. 

                                                 
397 BOA, T.DMĠ.,911/82. 
398 BOA, T. DMĠ, 912/26. 
399 BOA, T. DMĠ, 912/55. 
400 BOA, T. DMĠ, 907/69; (Kasaba Demiryolu Komiserliği‟nden münhal olan 3.000 kuruĢtan 2.000 kuruĢunun 

Rumeli Demiryolları Merkez Komiseri Muavini ġem‟i Efendi‟ye tahsisi kararlaĢtırılmıĢtı. Bkz. Aynı belge). 
401 BOA, T. DMĠ, 913/18. 
402 BOA, T. DMĠ, 914/22, lef-1; Aydın Demiryolu ve Kasaba Demiryolu Ģirketlerinin mukavele gereği itasına mecbur 

olduğu teftiĢ masrafının miktarıyla bundan komiserlere verilen ve bakiyesi olup nezaret veznesine gönderilen 

meblağ aĢağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde idi.  
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YaklaĢık yedi ay kadar süren çalıĢmadan sonra teftiĢ muamelelerinin sağlıklı bir 

Ģekilde yapılabilmesi için görev taksiminde değiĢiklikler gerçekleĢtirildi. Buna göre, 

Serkomiser Wröbleski Aydın Demiryolu Komiserliğine, Ġkinci Komiser ġem‟i Efendi 

Kasaba Demiryolu Komiserliğine ve muavin Rasim Efendi de Aydın Demiryolu 

Komiser Muavinliğine tayin edildi
403

.  

Bir taraftan arazi istimlâk çalıĢmaları yapılırken diğer taraftan hattın toprak 

tesviyesi ve diğer inĢaat iĢleri hızla devam etmekteydi. Yapılan çalıĢmaların mukavele 

ve Ģartnamede belirtilen esaslar ile kabul edilen haritalara uygun yapılıp yapılmadığı 

hususunda devamlı denetlendiği sık sık gönderilen raporlardan fark ediliyordu
404

. 

 

3.2.2. Manisa-Akhisar Arasındaki Hattın Tamamlanması 

Mukavele gereği Manisa-Soma arasındaki hat üç kısımda inĢa edilecekti. Bu 

kısımlardan ilki Manisa‟dan Akhisar‟a, ikincisi Akhisar‟dan Kırkağaç‟a ve üçüncüsü de 

Kırkağaç‟tan Soma‟ya kadar olacaktı. Buna uygun olarak Ocak 1890 tarihine 

gelindiğinde Manisa-Akhisar arası tamamlanmıĢtı. ġirket, inĢası tamamlanan Manisa-

Akhisar arasının geçici kabulünün yapılarak 20 Ocak 1890 tarihinde iĢletmeye açılması 

için Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden bir komisyon oluĢturulmasını talep etmiĢti
405

.  

Nezaretin bu talebi Aydın Valiliğine iletmesinden sonra, inĢaat ve iĢletme 

serkomiserleri ġerafeddin Bey ile Wröblevski ve vilayet sermühendisi Rive‟den oluĢan 

                                                                                                                                               
Komiserler Kasaba Demiryolu (KuruĢ) Aydın Demiryolu (KuruĢ) Yekün (KuruĢ) 

Wröblewski Efendi -- 3.500 3.500 

ġem‟i Efendi 1.500 -- 1.500 

Rasim Bey 500 1.050 1.550 

Zühdü Efendi -- 1.200 1.200 

Emin Efendi 1.300 -- 1.200 

Toplam 3.300 5.750 8.950 

 
403 BOA, T. DMĠ, 915/69 ve BOA, T. DMĠ, 915/75. 
404 Mesela Ekim 1889 yılında Kasaba Demiryolu ĠnĢaat Komiser Muavinliği‟nden gönderilen raporda hattın inĢa 

durumu ile ilgili verilen bilgiler Ģöyledir: “Biri Akhisar‟dan evvel ve diğeri sonra olan Gördük Çayı üzerine iki 

köprünün kargir ayakları tamamlanmıĢsa da demirler konmadığından geçici olarak ahĢap yapılmıĢtır. Harta 

Kahvesi önündeki üç köprü bitirilerek üzerleri toprak ile örtülmüĢtür. Bunlardan büyük olan ikinci ve üçüncünün 

açıklığı 2,5 metredir. Nif Köprüsü hemen bitmek üzere olup, Gediz Köprüsü‟nün yalnız kiriĢleri kalmıĢtır. 

Akhisar‟a kadar yapılacak olan Kırkağaçlı, Saruhanlı, Mihailli, KayıĢlar, Kapaklı ve Akhisar istasyonları inĢaatına 

baĢlanmıĢtır. Akhisar istasyonu bahçeleri içinde korkuluklar inĢa edilmektedir” BOA, T. DMĠ, 915/67; Bu konu ile 

ilgili olarak gönderilen diğer raporlar için ayrıca bkz. Demiryolu hattının yapılıĢı ile ilgili gönderilen bazı raporlar 

için ayrıca bkz. BOA, T. DMĠ, 908/76; BOA, T. DMĠ, 909/19; BOA, T. DMĠ, 913/25; BOA, T. DMĠ, 913/97; 

BOA, T. DMĠ, 914/29; BOA, T. DMĠ, 914/40; BOA, T. DMĠ, 914/107; BOA, T. DMĠ, 915/67; BOA, T. DMĠ, 

916/66; BOA, T. DMĠ, 917/86 vs. 
405 BOA, T. DMĠ, 916/66. 
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bir komisyon teĢkil edildi
406

. Komisyonun yaptığı teftiĢ ve değerlendirmelere göre, 

hattın geçici kabulüne kadar iĢletmeye açılabileceği, fakat sadece eĢya nakli 

yapılabileceği rapor edilmiĢti
407

. Bu rapordan sonra Manisa-Akhisar arasında sadece 

eĢya nakline izin verildi
408

. 

Manisa-Akhisar arasının iĢletmeye açılarak eĢya nakline izin verilmesinden 

sonra buradan elde edilecek hâsılatın durumu gündeme geldi. Bu mesele de, geçici 

kabul iĢlemlerinin yapılmasına kadar eĢya naklinden elde edilecek hâsılatın ayrı olarak 

biriktirilmesi ve geçici kabul tarihinden itibaren umumi hâsılata eklenmesi Ģartı 

konularak halledilmiĢ oldu
409

. 

Yukarıda da belirtildiği gibi inĢaat hızlı bir Ģekilde devam ediyordu. Ocak 

1890‟a gelindiğinde güzergâhın toprakla ilgili olan tesviye iĢleri de tamamen 

bitirilmiĢti. ĠnĢaat ile ilgili diğer iĢlemler de tamamlanmak üzereydi. ĠnĢa süreci ile ilgili 

geliĢmeler, ayrıntılı olarak hazırlanan raporlarda yer alıyordu. Mesela 20 ġubat 1890 

tarihinde Kasaba Demiryolu ĠnĢaat Komiserliğince hat teftiĢ edilerek bir rapor 

düzenlendi. Raporda önce her bir istasyon ve hattın geçtiği güzergâh ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. Daha sonra tasdik edilen haritadakinden farklı olarak yapılan güzergâh 

değiĢiklikleri, istasyonların rakımları, yokuĢların meyilleri gibi teknik konular hakkında 

bilgi verilmiĢtir. Devamında da köprü, kemer, bekçi kulübesi, istasyon binaları gibi 

konular hakkında bilgi verilmiĢtir. En küçük detaylara varıncaya kadar dikkatle 

hazırlanan raporun içeriği özetle Ģöyledir: 

Güzergâh, Manisa Ġstasyonu yakınından ayrılarak 3,900. kilometre Nif ve 6,950. 

kilometrede Gediz çaylarını iki köprü ile geçerek Karaağaçlı yakınından 14,880. 

kilometrede Akhisar Ģosesini geçmektedir. Sonra Saruhanlı, Hacırahmanlı ve Mihailli 

yakınlarından geçmek üzere daima Ģosenin solunu takip ederek 28. kilometrede Urganlı 

Boğazı‟na dâhil olmaktadır. Boğaz dâhilinde de Ģoseyi kesmemek üzere geçerek 

34,600. kilometrede Palamut Çayı‟nı bir köprü ile geçip KayıĢlar önünde Kırkağaç 

Ģosesini kat ile Kapaklı yanından doğru Çakıroğlu Çiftliği‟ne yönelip zikredilen çiftlik 

önünde ve 46,920. kilometrede Gördük Çayı‟ndan geçer ve takriben 51. kilometrede 

Akhisar‟a varmaktadır.  Akhisar‟dan sonra tekrar sola dönerek bağlar bahçeler 

arasından geçerek 54,550. kilometrede Gördük Çayı‟nı ikinci defa geçip Medar ve 

                                                 
406 BOA, T. DMĠ, 916/80. 
407 BOA, T. DMĠ, 916/81; BOA, T. DMĠ, 916/82; BOA, T. DMĠ, 916/84. 
408 BOA, T. DMĠ, 917/49; BOA, T. DMĠ, 917/80. 
409 BOA, T. DMĠ, 917/62. 
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Süleymanlı köylerinden geçerek Kırkağaç Ģosesini 64,600. kilometrede ikinci defa 

olmak kesip Çobanisa Köyünü hemen 60 metre mesafede solunda bırakarak 68. 

kilometrede bulunan Harta Kahvesi‟ne ulaĢmaktadır. Zikredilen kahvenin 300 metre 

kadar solundan geçerek bir müddet Kırkağaç Ģosesine yakın gidip bir daha Ģoseyi 

geçtikten sonra haritadaki gibi güzergâh takip edilmeyip mecburiyetten sağa dönülmüĢ 

ve ufak bir meyil ile Kırkağaç ovasına dâhil olarak Bakır Köyü‟nün tahminen yarım 

saat kadar mesafede sağından geçmektedir. Sonra sola dönüp istasyon mevkii kasabaya 

1,5 kilometrede olmak üzere Kırkağaç‟a ulaĢmaktadır. Kırkağaç‟tan sonra Üveyçli 

köyünün sağından geçerek 86. kilometrede Soma Boğazı‟na dâhil olur. Boğaz dâhilinde 

Soma Ģosesine yaklaĢıp Derbend‟den sonra takriben 87,600. kilometrede Bakırçayı‟nı 

geçerek 92. kilometrede Soma‟ya ulaĢmaktadır. Soma Kasabası dağ üzerinde kurulmuĢ 

olduğundan hattın kasabaya yakınlaĢması mümkün olamamıĢ ve istasyon mahalli 

takriben 3 kilometre kadar sağda kalmıĢtır. 

Güzergâhta bazı zorunlu değiĢiklikler de yapılmıĢtır. Güzergâh, Hacırahmanlı 

yakınlarına kadar tasdik edilen haritaya uygundu. Hacırahmanlı‟dan sonra haritada 

gösterildiği gibi Mihailli Köyü‟nü solunda bırakmayıp aksine sağında bırakarak Urganlı 

Boğazı‟na giriyordu. Boğazın gerek dâhilinde gerekse haricinde Akhisar Ģosesini 

kesmeyerek KayıĢlar‟a varıyordu. Kapaklı‟dan sonra Çakıroğlu Çiftliğini geçerek 

Akhisar‟a ulaĢıyordu. Ġstasyon mevkii olarak bahçeler içerisi seçilmiĢti. Akhisar‟dan 

sonra Süleymanlı Köyü‟nün sağından geçeceğine solundan geçip Harta‟dan önce 

Kırkağaç Ģosesini keserek Harta Kahvesi‟ni solunda bırakıp Kırkağaç‟a ve sonra 

Soma‟ya ulaĢmaktaydı. Ġkinci defa seçilen güzergâhın birinciye tercih edilmesi yerinde 

görülmüĢtür. 

Demiryolu hattı boyunca çok sayıda altyapı ve üstyapı çalıĢması da yapılmıĢtı. 

Bunlardan Nif Köprüsü 4 gözlü olup her gözün açıklığı 18,29 metreydi. Gediz köprüsü 

6 gözlü ve her gözün açıklığı 18,29 metreydi. Karaağaçlı ile Saruhanlı istasyonları 

arasında 18, Saruhanlı ile Mihailli istasyonları arasında 12, Mihailli ile KayıĢlar 

istasyonları arasında 42
410

, KayıĢlar ile Kapaklı istasyonları arasında 9 adet 

altyapı/üstyapı çalıĢması yapılmıĢtı. Manisa‟dan buraya kadar yapılan inĢaatların 16‟sı 

ise kemerli köprüydü. Kapaklı ile Akhisar istasyonları arasında 15
411

, Akhisar ile 

                                                 
410 Bunlardan birisi Palamut Çayı üzerindeki demir köprüdür ki bir gözü olup açıklığı 9,14 metredir. 
411 Köprülerden biri kemerlidir. Bu arada iki gözlü bir demir köprü daha olup beher gözünün açıklığı 9,12 metredir. 
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Süleymanlı istasyonları arasında 27
412

, Süleymanlı ile Harta istasyonları arasında 25
413

,  

Harta ile Kırkağaç istasyonları arasında 25, Kırkağaç ile Soma Boğazı istasyonları 

arasında 22, Soma Boğazı ile Soma Ġstasyonu arasında 14 adet köprü, kemer ve suyolu 

gibi yapılar inĢa edilmiĢti. 

Güzergâhın baĢından sonuna kadar küçüklü-büyüklü 72 adet hemzemin geçit 

vardı. Manisa ile Kırkağaç istasyonları arasında 5 bekçi kulübesi mevcut olup bunlardan 

birisi Gediz Köprüsü‟nün yanında bulunan hemzemin geçitte, diğeri de Nif 

Köprüsü‟nün yanına inĢa edilmiĢti. Diğer ikisi iki hemzenin geçitte olup, beĢincisi de 

Ģubenin baĢlangıcındadır. Karaağaçlı ile Saruhanlı istasyonları arasında güzergâhın 

Akhisar Ģosesini kestiği yerde 1 bekçi kulübesi mevcuttu. Saruhanlı ile Mihailli 

istasyonları arasında 1 bekçi kulübesinin sadece temeli atılmıĢtı. Mihailli ile KayıĢlar 

istasyonları arasında 7 bekçi kulübesi, Kapaklı ile Akhisar istasyonları arasında 3 bekçi 

kulübesi bulunmaktaydı. Akhisar‟dan sonra bekçi kulübelerinin inĢasına ise henüz 

baĢlanmamıĢtı.  

Balastın büyük bir kısmı, Gördük Çayı‟ndan alınmakta olan kum ve çakıl ile sair 

mahallerden alınan ufak taĢ ve topraktan sağlanmıĢtı. Traversler yurtdıĢından getirilen 

kara azotlu çam ağacıyla Selanik ve Karadeniz bölgesinden getirtilen meĢe 

ağaçlarındandı. Rayların uzunluğu 9,14 ve az bir kısmı ise 6,40 metreydi. 

Tekli hat üzerinde 11 istasyon mevcut olup, bunlardan ilki, dördüncü dereceden 

olan Karaağaçlı Ġstasyonuydu. Karaağaç‟ta bir adet ihtiraz hattı yani korkuluk mevcuttu. 

Ġstasyon binası ve rıhtım tamamlanmıĢ fakat platform henüz yapılmamıĢtı. Hangarın 

yalnız platformu bitmiĢti. Ġstasyon binası yakın zamanda bitirilmiĢ fakat zemini henüz 

doldurulmamıĢtı. 

Saruhanlı Ġstasyonu‟nda
414

 bir adet ihtiraz hattı vardı. Ġstasyon binası, platformu 

ve rıhtım tamamlanmıĢ olup yalnız hangarın üst örtüsü kalmıĢtı. Ġstasyon binası yakın 

zamanda bitirilmiĢti. Mihailli Ġstasyonu‟nda
415

 bir ihtiraz hattı bulunmaktaydı. Ġstasyon 

binası, platformu ve rıhtım tamamlanmıĢ olup yalnız hangarın üst örtüsü eksikti. 

Ġstasyon binası yakın zamanda inĢa edilmiĢti. Ġstasyon binası yakınında abdesthaneler 

                                                 
412 12,20 metre açıklığına bir gözlü demir köprü bu aradadır. Raporda, bunlardan dördünün inĢasının devam ettiği 

belirtilmiĢtir. Fakat 17 ġubat 1890 tarihli raporda da Akhisar demiryolu kısmının büyük köprülerinin ve özellikle de 

Gediz nehri üzerindeki büyük köprünün demir aksamının tamamen tamamlandığı belirtilmektedir. Bkz. BOA, T. 

DMĠ, 917/88. 
413 Bu köprülerden onikisi kemerlidir. 
414 Saruhanlı dördüncü dereceden istasyondur. 
415 Mihailli istasyonu da dördüncü dereceden bir istasyondur. 
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ve su haznesi de yapılmıĢtı. KayıĢlar istasyonunda
416

 bir adet ihtiraz hattı mevcuttu. 

Ġstasyon binası, platformu ve rıhtım inĢa edilmiĢti. Fakat hangarın ahĢap kısmı henüz 

yapılmamıĢtı. Kapaklı Ġstasyonu‟nda
417

 bir adet ihtiraz hattı yapılmıĢtı. Ġstasyon binası 

tamamlanmak üzere olup, rıhtım bitirilmiĢti. Hangarın platformu da doldurulmak 

üzereydi. Akhisar Ġstasyonu‟nda
418

 zaten mevcut olan bir ihtiraz hattına diğerleri de 

ilave edilmekteydi. Ġstasyon binası tamamlanmak üzere olup, rıhtım ve platformu daha 

yeni tamamlanmıĢtı. Su haznesi inĢa edilmiĢti. Lokomotifler için yapılmakta olan 

sundurmanın tamamlanmasına çalıĢılmaktaydı. Süleymanlı Ġstasyonu‟nda
419

 bir ihtiraz 

hattı yer alıyordu. Yalnız istasyon binası rıhtımıyla hangarının rıhtımı tamamlanmıĢtı. 

Genel olarak istasyonlar çam ağacından inĢa edilmiĢti. 

Harta Kahvesi‟ne kadar telgraf direkleri dikilerek bir adet tel çekilmiĢ ve 

Çakırçiftlik ile Akhisar arasındaki devlete ait telgraf tellerine bağlanmıĢtı. Zikredilen 

direklerin Manisa‟dan Kapaklı‟ya kadar olanları meĢe, Kapaklı‟dan Harta‟ya kadar 

olanları çam ağacındandı. Akhisar‟a kadar her istasyona telgraf makinesi konulmuĢtu. 

Bunların yanında toprak tesviyesinin, 8 Ocak 1890 tarihinde yapılan teftiĢte 

tamamlandığı görülmüĢtü. Ġstasyonlar, Ģartnamenin 11. maddesinde beyan edildiği gibi 

Ġzmir‟den AlaĢehir‟e kadar mevcut hattakiler gibi inĢa edilmiĢti
420

. 

Demiryolu Ģirketinden gönderilen diğer bir rapora göre 1890 yılının ġubat ayına 

gelindiğinde Manisa-Soma arası demiryolu hattının ameliyat-ı turabiyesi yani toprakla 

ilgili iĢleri sona ermiĢti. Köprülerin hemen hemen tamamının kargir kısımları 

tamamlanmıĢ, yalnız demirlerin yerleĢtirilmesi kalmıĢtı. Raylar 72. kilometreye kadar 

tamamen döĢenmiĢ ve geri kalan 20 kilometrelik kısmın rayları da hazır vaziyete 

getirilmiĢ, ancak somun ve cıvata gibi noksan olan bazı edevatın gelmesi 

beklenmekteydi. Bu edevat gelince kısa sürede kalan kısmın rayları da 

tamamlanacaktı
421

. 

Daha önce Manisa-Akhisar arasında eĢya nakline izin verilmiĢti. ġubat ayının 

ortalarında verilen dilekçede yolcu nakline de izin verilmesi isteniyordu. Bölge halkının 

ileri gelenlerinden 120 kiĢinin de imzaladığı dilekçede halkın bundan çok memnun 

                                                 
416 KayıĢlar istasyonu üçüncü dereceden bir istasyondur. 
417 Kapaklı istasyonu da dördüncü dereceden bir istasyondur. 
418 Akhisar istasyonu ikinci dereceden bir istasyondur. 
419 Süleymanlı istasyonu da dördüncü dereceden bir istasyondur. 
420 Raporun detayları için ayrıca bkz. BOA, T. DMĠ, 917/88. 
421 Bu raylar çelikten olup uzunlukları muhtelifti.  Traversler de kısmen kara azotlu çam kısmen de meĢeden tercih 

edilmiĢti. Bkz., BOA, T. DMĠ, 918/28. 
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olacağı ifade edilmiĢti
422

. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 Mart 1890 ÇarĢamba 

gününden itibaren Manisa-Akhisar arasında yolcu nakline de izin verildi. 

 

3.2.3. Manisa-Soma Hattının Geçici Kabulünün Yapılarak ĠĢletmeye 

Açılması 

Kasaba Demiryolu‟nun Manisa‟dan Soma‟ya kadar inĢa edilen 92 kilometrelik 

Ģubesi 1890 Mart‟ında tamamen bitirilmiĢti. ġirket Mart‟ın sonuna yetiĢmek üzere 

geçici kabul muamelesiyle resmi açılıĢının icrası için gerekli komisyonun tayin 

edilmesini Hükümetten talep etmiĢti
423

. YazıĢmalardan dolayı gecikme olmuĢ ve 

istenilen tarihte de geçici kabul muamelesi yapılamamıĢtı. PadiĢahın Ģifahi iradesi ile bir 

komisyon teĢkil edilerek sorun halledilmiĢti
424

.  

Demiryollar Müdürü Hayri Bey‟in baĢkanlığında fen heyetinden mühendis 

Lefler, Aydın ve Kasaba Demiryolları ĠnĢaat Komiseri Erkân-ı Harbiye 

Kaymakamlarından ġerafeddin Bey, ĠĢletme Komiseri Wröblewski Efendi ile Aydın 

Vilayeti BaĢmühendisi Rive‟den oluĢan bir komisyon, hattı muayene ve teftiĢ etmiĢtir. 

TeftiĢ sonucunda, hattın geçici kabulünün icrası uygun bulunarak kesin izin için konu 

Sadarete havale edilmiĢtir
425

. Bunun üzerine 26 Nisan 1890 tarihinde hattın iĢletmeye 

açılması için izin verilmiĢ ise de Ģirket bu tarihten 5 gün sonra yani 1 Mayıs 1890 

tarihinde hattı iĢletmeye açabilmiĢtir
426

. 

23 Kasım 1888 tarihinde kurbanlar kesilerek, dualarla inĢasına baĢlanan ve 

yaklaĢık 17 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Manisa-Soma Ģubesi, “Karaağaç, 

Saruhanlı, Mihailli, KayıĢlar, Kapaklı, Akhisar, Süleymanlı, Harta, Kırkağaç, 

Boğazkahve” güzergâhını takip ederek Soma Ġstasyonu‟nda son buluyordu. 

 

                                                 
422 BOA, T. DMĠ, 918/49. 
423 BOA, YA.HUS, 234/65, lef-1. 
424 BEO, AYN.d. nr. 1225, s. 53; BOA, T. DMĠ, 919/17. 
425 BOA, YA.HUS, 234/65, lef-2. 
426 BOA, T. DMĠ, 919/77; Hattın 1 Mayıs 1890‟da iĢletmeye baĢlaması ile ilgili ayrıca bkz., Salnâme-i Vilâyet-i 

Aydın, sene 1312, s. 136-137; Manisa-Soma arası yapılan demiryolu gazetelerin takip ettiği konular arasındaydı. 

ĠnĢaatın durumu, ne zaman bitirileceği, iĢletmeye açılacağı ya da ne zaman açıldığı ile ilgili haberleri görmek 

mümkündü. Mesela, Sabah gazetesi, Manisa‟dan Soma‟ya kadar inĢa edilmekte olan demiryolunun Kânunusani 

baĢında tamamlanarak iĢletmeye açılacağını okurlarına duyurmuĢtu. Sabah, nr. 130 (15 Cemaziyelevvel 1307), s. 2; 

BaĢka bir mecmuada Kasaba Demiryolu‟nun Manisa‟dan Soma‟ya kadar olan kısmının Kasaba hattıyla 

birleĢtirilerek iĢletmeye açıldığı bildiriliyordu. Bkz., Umur-ı Nafia ve Ziraat Mecmuası, 1 Muharrem 1309; Tren 

istasyonu, Soma‟nın 2,5 kilometre dıĢına yapılmıĢtı ve düz bir arazisi vardı. Bkz. Cemal Nadir, Kasaba 

Şimendiferleri Güzergâh Rehberi, Ġzmir 1927, s. 14. 
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3.3. Manisa-Soma Demiryolu’nun ĠnĢa Süreci ve Sonrasındaki Diğer 

GeliĢmeler 

3.3.1. Arazi Meseleleri 

ĠnĢaat esnasında gerek demiryolu Ģirketi ile Hükümet ve gerek ahali ile Ģirket 

arasında bazı anlaĢmazlıklar olmuĢtu. Kasaba Demiryolu‟nun 5 ve 6. kilometresi 

arasında bulunan 25. Köprü yanında demiryoluna ait arazi üzerinde Hükümet tarafından 

köprü inĢa edilmesi sonucunda Hükümet ile Ģirket arasında anlaĢmazlık çıktı. Mesele 

köprünün yapılması değil, köprü yapımında kullanılan taĢlardı. Çünkü bu taĢlar, Ģirketin 

yaptığı baĢka bir köprünün temellerini muhafaza için yerleĢtirilmiĢti. Ayrıca, 

Hükümetin yaptığı köprü, demiryolu için istimlâk edilen arazi üzerinde yapıldığından 

Ģirket bunu araziye tecavüz olarak da değerlendirilmekteydi
427

. ġirketin talebi üzerine 

Demiryolları Ġdaresi‟nden Aydın Valiliği‟ne gönderilen yazıda, Ģirketin haklı olduğu 

belirtilerek köprü inĢaatının durdurulması hususunda talimat verilmiĢti
428

. 

Yine Kasaba hattının 7. kilometresinde demiryolu arazisi üzerinde Yahya Hayati 

PaĢa tarafından bir karakol binası inĢasına baĢlanılmıĢtı. Bu durum Ģirketin hukukuna 

tecavüz demek olduğu gibi Demiryollar Zabıta Nizamnamesi hükümlerine de aykırı 

olduğu cihetle sözü edilen inĢaatın durdurulması için Kasaba Demiryolu ġirketi Vekili 

tarafından Aydın Valiliği‟ne telgraf çekilmiĢti
429

. Valilik konuyu nezarete havale etmiĢ 

ve Ticaret ve Nafıa Nezareti Demiryollar Ġdaresi‟nden Aydın Valiliğine gönderilen 

yazıda, Ģirket haklı bulunarak, köprü inĢaatının durdurulması hususunda talimat 

verilmiĢti
430

. Aynı Ģekilde bu defa Ģirket, Yahya PaĢa‟nın inĢa ettirmekte olduğu bina 

karĢısında bulunan demiryolu arazisi üzerinde bir ihtiyat hattı inĢasına baĢlamıĢ, bu da 

Hükümet tarafından durdurulmuĢtu
431

. 

Manisa-Akhisar arasında yapılmakta olan demiryolu için Saruhanlı Hacı Ahmed 

isimli Ģahıstan dokuz dönüm arazi alınmıĢtı. Satın alınan arazinin yalnız beĢ 

dönümünün bedeli verilerek gerisi ödenmemiĢti. Arazi sahibi kalan 4 dönüm arazinin 

bedelinin ödenmesi için dilekçe vermiĢ ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmiĢti
432

. 

                                                 
427 BOA, T.DMĠ. 909/29, lef-1; Belgeler içerisinde köprü ve arazinin durumunu gösteren kroki de mevcuttur. Bkz., 

Aynı belge, lef-3. 
428 BOA, T.DMĠ. 909/39. 
429 BOA, T.DMĠ. 909/33. 
430 BOA, T.DMĠ. 909/43. 
431 BOA, T.DMĠ. 909/48. 
432 BOA, T.DMĠ. 914/25. 
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Bunun üzerine Ģirkete gönderilen yazıda arazi sahiplerinin mağduriyetlerinin 

giderilmesi istenmiĢti
433

. 

Akhisar kısmında da Ģirket ile ahali arasında sık sık sorunlar yaĢandığı 

anlaĢılıyordu. Sözgelimi baĢka bir belgede de Akhisar kazasında zaptedilen arazilerdeki 

mahsullerin tahrip edilmesinden dolayı sahiplerine Ģirketin bedel ödemesi isteniyordu. 

Bu konuda Ģirket öncelikle arazi sahibiyle anlaĢacaktı. Eğer anlaĢma sağlanamazsa 

mevcut Emlak Kanununa göre hareket edilecekti. Bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla 

Ģirket memurlarının en kısa sürede Akhisar‟a gönderilmesi talep edilmekteydi
434

. 

BaĢka bir mağduriyet Soma kazasında olmuĢtu. ġikâyet dilekçesine göre 

vatandaĢ, Soma‟nın Boğazkahve altında iĢlettiği değirmeninin demiryolu Ģirketi 

tarafından yaklaĢık 3 ay önce kapattırıldığını, bu süre zarfında değirmenin çalıĢmadığını 

dolayısıyla zarara uğradığını ifade edip, zararının ödenmesini talep etmiĢti
435

.  

Yine benzer Ģekilde Soma halkı arasında da demiryolu istimlâkından zarar 

görenler olmuĢtu. Soma ahalisi adına muhtar tarafından Sadarete yazılan dilekçede, 

demiryolunun arazileri üzerinden geçtiği ve tarlalarının bölündüğü ifade edilmekteydi. 

Hem arazilerin bölünen yerlerinden karĢı tarafa geçmekte zorluklar oluyordu hem de 

inĢaattan dolayı suyollarının kapatılmasıyla tarlalardan verim alınamadığı belirtiliyordu. 

Bölge halkı ticaretle iĢtigal etmeyip geçim kaynaklarının sadece rençberlik olduğunu 

belirtiyorlar ve bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyorlardı
436

. 

Diğer yandan, Manisa‟ya bağlı TerkeĢ Köyü‟nün Akhisar yolu üzerinde bulunan 

derbend civarındaki eski caddenin demiryolu inĢası sebebiyle kapatılması dolayısıyla 

“arabaların iĢletilmesi Ģöyle dursun insanların bile geçmekte zorlandıkları” gerekçesiyle 

Ģikâyet konusu olmuĢ ve durumun düzeltilmesi istenmiĢti
437

. 

 

3.3.2. Kazalar ve Doğal Afetler 

Manisa-Soma arasında demiryolu yapıldığı sırada Kasaba Demiryolu‟nun 

değiĢik mevkilerinde kazalar da olmuĢtu. Bunlardan ilki 14 Ocak 1888 Cumartesi günü 

vagonların çarpıĢması sonucu meydana gelmiĢti. Basmane istasyonuna yakın bir yerde, 

                                                 
433 BOA, T.DMĠ. 914/28. 
434 BOA, T.DMĠ. 914/81. 
435 BOA, T.DMĠ. 917/79, lef-1. 
436 BOA, T.DMĠ. 917/79, lef-2. 
437 BOA, T.DMĠ. 917/80, lef-1. 
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Aydın ve Kasaba demiryollarının Punta ve Kemer istasyonları arasında bulunan bir 

bekçi kulübesinin bazı yerleri hasar görmüĢtü. Kazadan sonra zarar gören yerler hemen 

tamir edildi
438

. 

Ġkinci kaza 5 Ağustos 1888 Pazar günü akĢamı olmuĢtu. Basmane Ġstasyonu 

manevra memuru Manol isimli Ģahıs, Kasaba Demiryolu üzerinde Basmahane 

Ġstasyonu‟ndan 500 metre mesafede 4 numaralı makine altında kalarak vefat etmiĢti. 

Kaza ile ilgili, Komiser ġem‟i Efendi, Komiser Muavini Rasim Bey, ġirket Müdür 

Vekili Biliotti ve Polis Komiseri Yusuf Efendi‟den teĢkil edilen komisyon tahkikat 

yapmıĢtı. Bu bağlamda, makinist Yunan tebasından Nikoli Soklaka, ikinci makinede 

bulunan gece iĢçisi Osmanlı tebasından Çayırlıbahçe‟de ikamet eden Salihlili Yanko, 

demiryolu üzerinde bulunan kulübede ikamet eden Kasabalı ırgat Ahmed, bekçi 

Konyalı Ahmed, Basmane Ġstasyon memuru Mösyö Tom ve demiryolu amelesinden 

Bayram oğlu Kasım ve Mustafa oğlu Kasım‟ın ifadeleri alınmıĢtı
439

. 

Üçüncü kaza da 7 Eylül 1888 Cuma günü Kasaba hattının 116 ve 117. 

kilometreleri arasında Ahmedli Ġstasyonu yakınında, bir posta katarının yoldan 

çıkmasıyla meydana gelmiĢti
440

.  

Yapılan tahkikattan anlaĢıldığına göre, AlaĢehir Ġstasyonu‟ndan hareket eden 

tandırlı bir makine ile 24 eĢya ve 4 yolcu vagonundan oluĢan posta katarının Ahmedli 

Ġstasyonu yakınında makinistin bir takım vagonların yoldan çıktığını anlaması üzerine 

yavaĢ yavaĢ ilerisinde bulunan küçük bir köprüye kadar gidip orada makineye sürat 

vermiĢtir. Bu Ģekilde hareket etmekle ikinci vagonun rabt zincirini kırmıĢ, makine de 

yoldan çıkmaktan kurtarılmıĢtır. Fakat arkada bulunan yük vagonlarından 16‟sı yoldan 

çıkarak
441

 birbiri üzerine düĢüp; 12‟si tamamıyla parçalanmıĢ ve 5 vagon az-çok 

zedelenmiĢ ve diğer vagonlar sağlam olarak yol üzerinde kalmıĢtır. 

Yapılan inceleme sonucunda, makinenin arkasından ikinci vagonun dingilinin 

tekerlek baĢlığı hizasından kırılması üzerine, düĢen tekerlek ve dingilin arkada bulunan 

                                                 
438 BOA, T. DMĠ, 908/12. 
439 BOA, T. DMĠ, 909/92. 
440 BOA, DH.MKT. 1543/40. 
441 Kazanın nasıl meydana geldiği krokide ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. Ayrıca kaza sırasında düĢen tekerleğin resmi 

de tahkikat raporu içerisinde yer almaktadır. Bkz., BOA, T.DMĠ. 910/66. 
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vagonlar altına girdiği ve zikredilen 16 vagonun yoldan çıkmasına sebep olduğu 

anlaĢılmıĢtır
442

. 

Bütün yolcu vagonlarıyla, makine ve birkaç yük vagonu kazadan hasarsız 

kurtulmuĢ olduğundan, yolcular 54 saat kadar sonra diğer katar vasıtasıyla gidecekleri 

yere gönderilmiĢtir. ġirketin bu kazadan 700 Ġngiliz Lirası kadar bir zararı olmuĢtur. 

Yolun zarar gören bazı kısımları hemen tamir edilmiĢtir
443

. 

Diğer bir kaza da 31 Ağustos 1889 Cumartesi günü meydana gelmiĢtir. 

AlaĢehir‟den Ġzmir‟e gitmek üzere olan 8 numaralı eĢya katarı, hattın 118. 

kilometresinde (Ahmedli Ġstasyonu yakınında) yaklaĢık 30 yaĢlarında bir Müslüman 

kadını çiğneyip ölümüne sebep olmuĢtur
444

. Kazayı tahkik etmek üzere oluĢturulan 

komisyonda, Komiser ġem‟i Efendi, Komiser Muavini Rasim Bey, Ģirket memuru 

Ouffer MiĢel ve polis memuru Kadri Efendi görevlendirilmiĢtir.  

Komisyon, kaza ile ilgili, Aya Nikola Mahallesi sakinlerinden 8 no‟lu katar 

makinisti, Halkapınar‟da oturan 8 no‟lu katar iĢçisi Osman oğlu Mehmed ve Ġzmir‟de 

ikamet eden Yunan tebaasından katar baĢmemuru Minas Kasimyan‟ın ifadelerini 

almıĢtır. Verilen ifadelerden, trenin hareket ettiği sırada kadının birden yola çıktığı ve 

altında kaldığı anlaĢılmıĢtır
445

. 

BaĢka bir kaza ise 8 Mayıs 1890 PerĢembe günü Saat 11.30 sıralarında Kırkağaç 

Ġstasyonu‟nda meydana gelmiĢtir. Bir kum katarı Kırkağaç Ġstasyonu‟nda hattan çıkarak 

bir kiĢinin vefatı iki Ģahsın da yaralanmasına sebep olmuĢtur.  

Hat Komiseri ġem‟i Efendi, Ģirket memuru James Peikon ve polis memuru 

Mehmed Salim Efendi‟den oluĢan komisyon olayı tahkik etmek üzere 

görevlendirilmiĢtir.  Komisyon bu bağlamda istasyon memuru vekili Yunan tebaasından 

ve geçici olarak Kırkağaç‟ta ikamet eden Kostantin Bey baĢta olmak üzere bazı kiĢilerin 

ifadesine baĢvurmuĢtur. Makasçının görev yerinde bulunmaması, kazanın sebebi olarak 

açıklanmıĢtır. Kazada, vagonların altında kalarak ölen Ģahsın takriben 40 yaĢlarında ve 

Afyonkarahisarlı olduğu tespit edilmiĢtir. Kazazedelerden birisi Harputlu jandarmadan 

                                                 
442 Dingili kırılan vagonun 8 Kasım 1887 senesinden beri bu hatta iĢlemekte, mükemmel tabir edilen vagonlardan 

olduğu tahkikat raporunda ayrıca ifade edilmiĢtir. Bkz. BOA, T.DMĠ. 910/66. 
443 BOA, T.DMĠ. 910/66. 
444 BOA, T.DMĠ. 915/24, lef-1. 
445 Görgü Ģahitlerinin ifadesi ve kaza raporu için bkz., BOA, T.DMĠ. 915/24, lef-2 ve lef-3. 
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ayrılma Ömer ÇavuĢ sağ kolundan yaralanmıĢtır. Diğeri de hemĢehrisi Mustafa isimli 

Ģahıs olup karnı ile baĢından yaralanmıĢ ve her iki yaralı hastaneye nakledilmiĢtir
446

. 

25 Ocak 1891 tarihinde Manisa ve civarında çok Ģiddetli yağmur yağarak 

Manisa ovasını su basmıĢtır. Demiryolunun inĢasından beri böyle bir felaketin 

görülmediğinin demiryolu komiserliği tarafından ifade edilmiĢ olması durumun ne 

kadar ciddi boyutta olduğunu göstermektedir
447

. 

Manisa Valiliği‟nin telgrafına göre ahali, su baskını nedeniyle, bağ 

kulübelerinde mahsur kalmıĢtır. Mahsur kalanların kurtarılması amacıyla Ġzmir‟den 

demiryoluyla kayıklar getirilmesi için telgraf çekilmeye çalıĢılmıĢ ancak telgraf 

direkleri de yıkıldığından ve demiryolu da su içinde kaldığından haberleĢme 

sağlanamamıĢtır. Ancak bunlara rağmen kayıklar temin edilerek yiyecek vb. götürmek 

suretiyle zorda kalanlara yardım edilebilmiĢtir. Bu sel sonucu 70 haneli ÇavuĢoğlu 

çiftliğinin 65 hanesini sel alıp götürmüĢtür. Nüfusça zayiat yok ise de birçok hayvan 

telef olmuĢtur. Durumun araĢtırılması için de memur görevlendirilmiĢtir. ġiddetli 

yağıĢlar nedeniyle Manisa‟daki Salhane ile Akhisar‟daki Gördük Köprüsü‟nün tamamı 

ve Gediz Nehri üzerindeki küçük köprünün de ayağı yıkılmıĢtır. Olayın tetkiki için 

mühendis görevlendirilmiĢtir. Etraftaki birçok köy bu durumdan etkilenmiĢ ve muhtaç 

ahaliye yardım edilmiĢtir.  

Manisa ve Kasaba Demiryolu‟nun bazı yerlerinde sular bir metreye kadar 

yükseldiğinden birkaç gün trenler çalıĢmamıĢtır. Suların çekilmesiyle zarar gören 

yerlerin tamiratı yapılmıĢ ve trenler yeniden iĢlemeye baĢlamıĢtır
448

. 

 

3.3.3. Komiserliklerin Ayrılması 

Demiryolu ile ilgili iĢlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için Aydın ve 

Kasaba Demiryolları komiserlikleri birleĢtirilmiĢti
449

. Her iki demiryolunun da aynı 

zamanlarda yeni Ģubeler yapmaya baĢlaması ve bu Ģube hatlarının epeyce ilerlemesi 

sebebiyle bunlarla ilgili muamele iĢleri de artmıĢtı. Bundan dolayı iĢletme 

komiserliklerinin ayrılması gereği ortaya çıkmıĢtı.  

                                                 
446 BOA, T.DMĠ. 920/13. 
447 BOA, YA.HUS.243/53, lef-1. 
448 BOA, YA.HUS.243/53, lef-2. 
449 BOA, T.DMĠ. 823/22. 



109 

 

1890 yılı Nisan baĢından geçerli olmak üzere Aydın ve Kasaba Demiryolları 

Komiseri ġem‟i Efendi aylık 2.000 kuruĢ maaĢla müstakil olarak Kasaba Demiryolu 

Komiserliğine ve muavinliğine de aylık 1.500 kuruĢ maaĢla Selanik ve Ġltisak Hattı 

ĠĢletme Komiseri Muavini Hasan Efendi tayin edilmiĢti
450

. Aynı Ģekilde, Aydın 

Demiryolu ĠnĢaat Komiseri Zühdü Efendi aylık 1.850 kuruĢ maaĢla Yafa-Kudüs 

Demiryolu ĠnĢaat Komiserliğine
451

, Aydın ve Kasaba demiryolları iĢletme serkomiser 

muavini Rasim Efendi de Selanik ve Ġltisak demiryolları komiser muavinliğine 

atanmıĢtı
452

. 

 

3.3.4. Bilet Tarifeleri ve Ġstasyon Tabelalarının Düzenlenmesi 

Osmanlı Devleti içerisinde yapılmıĢ olan diğer demiryollarında talebeler 

indirimli olarak yarı bilet fiyatıyla seyahat ediyordu. Fakat Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟nde bu uygulama geçerli değildi. Pek çok talebe bu konudaki Ģikâyetlerini Aydın 

Valiliği‟ne bildirdiler. Valilik de konuyu Nafia Nezareti‟ne havale etti. Yapılan 

değerlendirmeler sonunda nezaret talebelerin isteğini haklı buldu. Daha sonra çıkarılan 

Sadaret tezkiresiyle de Ģirketten gereğinin yapılması istendi
453

. 

Demiryolları yapımı yabancılar tarafından gerçekleĢtiriliyordu. Dolayısıyla 

demiryolu ile ilgili yapılan pek çok Ģey de kendi kültürlerinden izler bırakıyorlardı. 

Sözgelimi istasyonların isimlerini belirten tabelalar, biletler, iĢletme ile ilgili raporlar, 

hâsılat cetvelleri vs. Fransızca veya Ġngilizce yazılıyordu. Hatta biletler ve diğer basılı 

evrakların çoğu yurtdıĢından getiriliyordu. Her ne kadar mukavele ve Ģartnamelerde bu 

konularla ilgili tedbirler alınıyorsa da Ģirketler çoğu zaman buna riayet etmiyorlardı. 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden gönderilen yazıda, Aydın ve Kasaba 

demiryollarının mukavele ve Ģartnameleri gereğince yolculara mahsus biletlerde Türkçe 

ibarelerin de yazılması, ilan sayfalarının Ģirketin lüzum göreceği diğer lisanlar yanında 

Türkçe olarak da yayınlanması, istasyon isimlerinin Fransızcasının yanında Türkçesinin 

                                                 
450 BOA, T.DMĠ. 918/91; Aydın ve Kasaba demiryolları komiserliklerinin ayrılmasından dolayı her iki komiserliğe 

ait olan resmi mühür gönderilmiĢ ve Kasaba Demiryolu Komiserliği‟ne ait evrak 25 Nisan 1890 tarihinde eski 

komiser ġem‟i Efendiye devredilmiĢti. Bkz. BOA, T.DMĠ. 919/72. 
451 BOA, T.DMĠ. 918/98 ve T.DMĠ. 918/99. 
452 BOA, T.DMĠ. 918/101. 
453 BOA, DH.MKT., 1815/105. 
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de bulunması ve istasyonlara birer de ezânî saat ilave edilmesi istenmiĢti. ġirketten 

gelen cevapta da bu taleplerin yerine getirileceği ifade edildi
454

.  

Soma hattının açılmasıyla bu kısımda uygulanacak ücret tarifeleri de düzenlendi. 

Buna göre demiryolunun Soma ġubesi‟nde uygulanacak ücret tarifesi Ģöyle olacaktı: 

Soma ġubesinde Uygulanacak Fiyat Tarifesi 

Ġstasyon Ġsmi GidiĢ-GeliĢ Bileti (KuruĢ) Adi Bilet (KuruĢ) 

Manisa‟dan Hat 

Ayrılıyor 

Birinci 

Mevki 

Ġkinci 

Mevki 

Üçüncü 

Mevki 

Birinci 

Mevki 

Ġkinci 

Mevki 

Üçüncü 

Mevki 

Karaağaç 81 63 46 54 42 31 

Saruhanlı 85 67 49 57 45 33 

Mihailli 90 70 52 60 47 35 

KayıĢlar 99 76 57 66 50 38 

Kapaklı 102 79 59 68 53 39 

Akhisar 108 84 63 72 56 42 

Süleymanlı 107 90 68 78 60 45 

Harta 125 77 73 83 64 47 

Kırkağaç 135 105 78 90 70 52 

Boğazkahve 140 109 81 94 72 54 

Soma 147 113 84 98 75 56 

Kaynak: Sâlname-i Vilâyet-i Aydın, sene 1308, s.328 vd. 

 

3.3.5. Posta ve Telgraf Nezareti ile Kasaba Demiryolu ġirketi Arasında 

Yapılan AnlaĢma  

Demiryolu Ģirketleri demiryolunun bitiĢiğine kendi masrafıyla telgraf telleri inĢa 

etmeğe mecburdular. Bu telgraf telleri demiryolu ile ilgili muhabere haricinde baĢka bir 

özel iĢ için kullanılamıyordu. Ancak 1885 yılında Aydın Demiryolu ġirketi ile Telgraf 

Nezareti arasında Aydın Demiryolu Ġdaresi‟ne mahsus hatlar vasıtasıyla gayr-i resmi 

telgraf kabulü ve keĢidesi için mukavele imzalandı ve bir müddet telgraf hususi iĢler 

için kullanıldı. Mukavele süresi bittiğinde Ģirket tekrar yenilemek istedi. Aynı Ģekilde 

Kasaba Demiryolu ġirketi de böyle bir anlaĢma yapma isteğini ifade etti. Konu Meclis-i 

                                                 
454 BOA, T. DMĠ, 911/6. 
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Vükelâ‟da etraflıca tartıĢılarak her iki Ģirket ile yeni mukavele yapılmasının uygun 

olacağı ifade edildi
455

. 

12 Eylül 1889 tarihinde ise Posta ve Telgraf Nezareti‟yle Kasaba Demiryolu 

ġirketi arasında bir mukavele imzalandı. Buna göre mukavele özetle Ģu hususları 

içeriyordu: 

Kasaba Demiryolu ġirketi bu muhaberatı kendi hesabına olarak ve kendi 

memurları vasıtasıyla tesis ve icrayı taahhüt ediyordu. ġirket hususi muhabere için 

telgraf tesis edeceği istasyonları tayin hususunda serbest olacaktı. 

Ġki istasyon arasında hususi muhâberât için tatbik edilecek tarife her kilometre 

için 1 kuruĢ ve fazla olarak her telgraf için 5 kuruĢ olacaktı. Her istasyon baĢmemuru 

bir miktar posta pulu bulundurup bunların satıĢını yapacaktı. Posta pullarının satıĢı 

istasyon tahsil mahallerinde (giĢelerde) yapılacaktı. Her istasyonda bir mektup kutusu 

bulunacak ve bu kutuların bakımı ve korunması görevini istasyon memuru üstlenecekti. 

Posta merkezi mevcut olmayan istasyonlarda posta çantaları, istasyon memurlarıyla 

posta katarında gelip-giden posta seyyar memurları arasında teati edilecekti. 

Önceden vilayet posta ve telgraf baĢmüdürlüğünden izin almadan telgraf ve 

posta muameleleriyle ilgili olarak Ģirket halka hiçbir Ģekilde duyuruda bulunamayacaktı. 

Mukavele, Aydın Vilayeti Telgraf ve Posta BaĢmüdürü E. Aramof ve Kasaba 

Demiryolu Genel Müdürü Henri Kemp tarafından 1 Ekim 1889‟dan itibaren yürürlüğe 

konmak ve üç sene geçerli olmak üzere imzalandı
456

. Daha sonra 20 Mart 1890 

tarihinde çıkan irâde ile de yürürlüğe girdi
457

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
455 BOA, MV. 51/48. 
456 BOA, Mukavelât Defteri, nr. 4, s. 234-235. 
457 BOA, Mukavelât Defteri, nr. 4, s. 236. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KASABA DEMĠRYOLU ĠMTĠYAZININ FRANSIZLARIN 

ELĠNE GEÇMESĠ VE HATTIN ALAġEHĠR’DEN 

AFYONKARAHĠSAR’A UZATILMASI 

 

4.1. AlaĢehir Hattını Uzatmak Amacıyla Yapılan GiriĢimler 

Kasaba Demiryolu hattını uzatma konusunda daha önceki dönemlerde çeĢitli 

giriĢimlerde bulunulmuĢtu. Bunlardan ilki 13 Nisan 1875 tarihinde Ġzmir-Kasaba 

Demiryolu‟nun UĢak‟a kadar uzatılmasına dair demiryolu Ģirketi vekili Harding 

tarafından yapılan giriĢimdi. Harding Sadarete takdim ettiği arizasında yaklaĢık 10 yıl 

boyunca Hükümet ile olan münasebetlerinde, Ģirketlerine gösterilen iyi niyet ve 

yardımlardan dolayı teĢekkürlerini ifade etmiĢti. O zamana kadar yapılan çalıĢmalarda 

kendi menfaatlerinin yanında devletin menfaatlerini de gözettiklerini, devlet 

idarecilerinin de bunu dikkate alarak, demiryolunu AlaĢehir‟den UĢak‟a kadar uzatmak 

istediklerini ve bu konuda kendilerine imtiyaz verilmesini talep etmiĢti
458

. Ancak bu 

giriĢimden sonuç alınamamıĢtı. 

Diğer bir teĢebbüs de 23 Mayıs 1881‟de olmuĢtu. Bu tarihte Osmanlı Bankası 

yöneticileri Kasaba Demiryolunu AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar uzatmak için 

Nafıa Nezareti‟ne baĢvurmuĢlar, ancak bundan da sonuç alınamamıĢtı
459

. 

Kasaba Demiryolu hattını uzatmak için bir baĢvuru da demiryolu Ģirketi reisi 

Waterfield tarafından 17 Aralık 1890 tarihinde yapılmıĢtı. Waterfield dilekçesinde, 

Aydın Demiryolu ġirketi‟ne Çivril‟e bir Ģube inĢası imtiyazı verilmesinden dolayı 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin zarara uğradığını ifade ederek, Hükümetin bu konuda 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne karĢı olan taahhütlerini yerine getirmediğini belirtmiĢti. 

Bunun yanında, demiryolu hattının uzatılması ile ilgili çeĢitli kiĢi ve kurumlardan 

Hükümete dilekçeler verildiğini haber aldığını belirterek, Hükümetten, menfaatlerinin 

korunması hususunda kendilerine, 13 Mart 1891 tarihinden itibaren 5 yıl daha sürenin 

uzatılmasını talep etmiĢti. Kasaba Demiryolu ġirketi, bu süre içinde Ġzmir Limanı ile 

                                                 
458 BOA, HR. TO, 471/24. 
459 BEO, AYN.d. nr. 1240, s. 174. 
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Göbek, UĢak ve Afyonkarahisar Ģehirleri arasındaki iltisak hatlarını inĢa etmeyi taahhüt 

etmiĢti
460

. 

Waterfield‟e göre, Kasaba Demiryolu ġirketi bu talep ile hem ileride ortaya 

çıkması muhtemel bir taarruza karĢı kendi hukukunu müdafaa hem de Hükümetin 

menfaatlerini muhafaza etmiĢ olacaktı. Zira Hükümet bütün hatları tekrar satın almak 

hususunda haiz olduğu hukukunu kullandığında, yalnız bu hatları değil Ģimdiye kadar 

verilen bütün imtiyazları kendi tasarrufuna geçirecekti.  

Waterfield dilekçesinde, Ģirket olarak memleketin geliĢmesi için her türlü 

fedakârlığı yapacaklarını belirtip bunu ispatlamak için de “baĢka bir Ģirkete imtiyaz 

verilse bile muhalefet etmeyeceklerini ve gerekli kolaylığı göstereceklerini” ifade 

etmiĢti. Sonuç olarak Kasaba hattının geniĢletilmesi için gerekli sermayenin tedarikinde 

Osmanlı Bankası tarafından Ģirkete yardım edileceği ve yeterli teminata sahip 

olduklarını belirterek imtiyazın kendilerine verilmesini talep etmiĢti. Ancak bu talepten 

de netice çıkmamıĢtı
461

. 

 

4.1.1. AlaĢehir-Afyon Hattının Yapımı Öncesinde Osmanlı Demiryollarının 

Durumu 

1890‟lı yılların baĢlarında Osmanlı Devleti‟nde demiryolu konusunda epeyce 

mesafe alınmıĢtı. Avrupa‟da Köstence-Çernovada ve Rusçuk-Varna hatları Ġngilizler, 

Rumeli demiryolları ise Avusturyalı bir banker olan Baron Hirsh tarafından 

yapılmıĢtı
462

. Anadolu‟da ise bu tarihte tamamen bitirilip iĢletilmekte olan dört 

demiryolu hattı mevcuttu. Bunlar, 507 kilometre uzunluğunda Ġzmir-Aydın hattı, 266 

kilometre uzunluğunda Ġzmir-Kasaba hattı, Bilecik‟e kadar inĢa edilen ve uzunluğu 232 

kilometre olan HaydarpaĢa-Ankara hattı ve 70 kilometre uzunluğunda Mersin-Adana 

hattıydı. 

Zikredilen bu hatlar dıĢında inĢa edilmek üzere imtiyazı verilen beĢ demiryolu 

hattı daha vardı. Bunlardan ilki Mudanya-Bursa hattı olup imtiyaz sahibi Belçika 

bankerlerinden George Nagelmackers
463

 idi. Ġkincisi Yafa-Kudüs hattı olup imtiyazı 

                                                 
460 BOA, HR. TO, 534/90. 
461 BOA, Y.PRK.A. 8/19; BOA, HR. TO, 534/90. 
462 Engin, “Osmanlı Devleti‟nin Demiryolu Siyaseti”, s. 463-464. 
463 Belçikalı genç bir banker olan Georges Nagelmackers 24.6.1845‟te Liege‟de doğdu. Amerika‟ya yaptığı seyahatte 

burada iĢletilen yataklı-yemekli vagon sisteminden etkilendi ve Avrupa‟ya döndüğünde bu sistemi uygulamak için 
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Yahudi Raffan‟a verilmiĢti. Üçüncüsü Samsun-Sivas hattı imtiyazı Belçikalı banker 

Baron Makar‟ın uhdesindeydi. Dördüncüsü Beyrut-ġam hattıdır ki Fransız bir 

sermayedar grubuna verilmiĢti. BeĢincisi de Hayfa- ġam arası demiryolu imtiyazı idi
464

. 

ĠnĢası tamamlanıp iĢletilmekte olan hatlara bakıldığında hem Avrupa hem de 

Anadolu‟daki hatların büyük çoğunluğunun Ġngilizlerin elinde olduğu görülür. 1880‟li 

yılların sonlarından itibaren Fransızlar ve özellikle Almanların da daha aktif bir Ģekilde 

demiryolu iĢine girmeleri Ģirketlerarası-devletlerarası rekabete yol açtı
465

. Bu dönemde 

demiryolu Ģirketlerinin çalıĢma alanlarına bakılacak olursa, her bölge için ayrı ayrı 

faaliyet gösterdikleri görülür
466

. Böyle bir rekabetin normal olduğu 

değerlendirilmektedir. Çünkü sermaye ihracı arttıkça ve büyük tekel gruplarının yabancı 

ülkeler ile iliĢkileri ilerledikçe, bu ülkeler üzerinde iĢ yapan tekelleĢmiĢ gruplar arasında 

bir pazar paylaĢımı ve anlaĢması yapılması doğaldır. Ancak bu hiçbir zaman için sürekli 

bir anlaĢma değildir ve taraflar menfaatleri sözkonusu olduğunda birbirlerine 

girecektir
467

. 

Pazar paylaĢımının bir gereği olarak 1888-1892 yılları arasında Kasaba 

Demiryolu, Aydın Demiryolu ve HaydarpaĢa-Ankara hattını iĢleten Ģirketler arasında 

büyük ihtilaflar yaĢanmadı. Fakat 1892 sonlarında uyuĢmazlıklar baĢ gösterdi. Sivas 

üzerinden Bağdat‟a bir demiryolu yapmak isteyen Alman Ģirketine Ege bölgesinde 

faaliyet gösteren iki Ģirket itiraz etmiyordu. Ancak finansmanı sağlayan Alman 

bankerlerinin 1891-92 tarihlerinde yaptıkları araĢtırmalar sonucu, Konya üzerinden 

geçecek yolun hem daha kârlı, hem de daha ucuz olacağını görmeleri, Alman Ģirketinin 

planlarını değiĢtirmesine sebep oldu. Aynı sene sonunda Alfred Kaulla, Ankara-Kayseri 

ve EskiĢehir-Konya demiryollarının imtiyazını almak maksadıyla padiĢaha baĢvurdu. 

Özellikle EskiĢehir-Konya yolu Ġzmir‟in hinterlandıyla bağlantısını kesmek için 

yapılmak isteniyor, bölgedeki tarımsal ve sınaî ürünlerin Ġstanbul‟a akıĢının 

sağlanmasına çalıĢılıyordu
468

. 

                                                                                                                                               
çalıĢmalara baĢladı. Nagelmackers ve Amerikalı William D'Alton Mannda 1872'de Paris ile Viyana arasında yataklı 

vagon çalıĢtırmaya baĢladılar. Daha sonra Osmanlı demiryolları ile ilgilenmeye baĢladı. Önce Bursa-Mudanya 

Demiryolu imtiyazını aldı. Daha sonra da bir Ġngiliz Ģirketi elinde olan Kasaba Demiryolu hattının iĢletmesini ve 

AlaĢehir‟den Afyon‟a kadar uzatılması imtiyazını elde etti.  Kurucusu olduğu Uluslararası Yataklı Vagonlar 

ġirketi‟nin de müdürlüğünü yapan Nagelmackers 10 Ağustos 1905 tarihinde öldü. 

http://www.azaft.org/ciwl/ciwlhist.htm 
464 BOA, Y.EE.140/12. 
465 Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s.  17-18. 
466 Bülent Varlık, a.g.e., s. 29. 
467 Bülent Varlık, a.g.e., s. 30. 
468 Bülent Varlık, a.g.e., s. 30. 
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Böyle önemli bir projenin Almanlara verilmesi Ġngiltere, Rusya ve Fransa‟nın 

dikkat ve tepkisini çekti. Üç devlet de bu projenin Almanlara verilmesine karĢı 

çıkıyordu. Ġngiltere, Almanların nüfuz bölgesini demiryolu sayesinde Ortadoğu ve 

Basra Körfezi‟ne doğru geniĢletmesini, kendisi için hayati öneme sahip Hindistan ve 

Mısır‟daki menfaatleri açısından istemiyordu. Fransa, nüfuz bölgesi olarak seçtiği ve bir 

süredir devam ettirdiği çalıĢmalar ile Suriye ve civarındaki çıkarlarının zedeleneceğini 

düĢünüyordu. Ruslar da, bu demiryolu hattı vasıtasıyla Anadolu‟nun savunma gücünün 

artacağından, Anadolu ürünlerinin Avrupa‟da Rus ürünleri ile rekabete giriĢeceğinden 

kendilerine zararı olacağı ve bunların yanında Boğazların kontrolünün Almanlara 

geçeceğinden endiĢe ediyordu
469

.  

Bunun üzerine Alman taleplerine karĢı Ġngiliz ve Fransız sermayedarları da 

isteklerde bulunmaya baĢladılar. Stanforth Sough adlı bir Ġngiliz Zonguldak-Ankara-

Bağdat demiryolu hattını yapmak için imtiyaz talep etti. Kasaba Demiryolu ġirketi de 

1890‟da Waterfield vasıtasıyla hem mevcut imtiyaz süresini hem de hattı UĢak ve 

Afyonkarahisar‟a kadar uzatmak istedi
470

. Aydın Demiryolu ġirketi ise Alman 

taleplerine karĢı koydu ve 1890 yılından beri istediği, demiryolunu Isparta, Burdur ve 

Çay‟a kadar uzatma talebini yineledi
471

.   

Alman isteklerine karĢı bir diğer tepki de Osmanlı Bankası tarafından 

desteklenen Belçikalı George Nagelmackers tarafından gösterildi. Nagelmackers, uzun 

zamandır Ġngilizlerin sahibi olduğu Kasaba hatlarını almak ve AlaĢehir-Afyon arasında 

bir demiryolu hattı yapmak için uğraĢıyor ve bu iĢ için Fransız büyükelçisi Paul 

Canbon‟dan büyük destek görüyordu
472

.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi 1890‟lı yıllara gelindiğinde Anadolu‟daki 

demiryollarının büyük bir çoğunluğu Ġngiliz Ģirketlerinin elindeydi. Ġngilizler ellerinde 

bulunan hatları muhafaza edip yeni yapılacak hatlar için imtiyaz alarak, bu avantajlı 

durumu korumak ve sürdürmek istiyorlardı. Ancak Ġngilizlerin Mısır‟ı iĢgal etmesi gibi 

Osmanlı aleyhinde izlediği politikalar devlet idarecilerinin ters tavır almasına yol açtı.  

                                                 
469 Ali Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, Ġstanbul 2005, s. 44-45. 
470 Bkz. BOA, HR. TO, 534/90. 
471 Aydın Demiryolu ġirketi Vekili tarafından 1 Eylül 1890 tarihinde Sadaret‟e, Aydın Demiryolu‟nun Konya‟ya 

kadar uzatılması, Isparta, Burdur ile Afyon ve UĢak‟a kadar Ģubeler inĢası için imtiyaz talebinde bulunulmuĢtu. 

Bkz. BOA, HR. TO, 534/36; Aynı Ģekilde 31 Ocak 1891 tarihinde Aydın Demiryolu ġirketi Direktörü hattı Dinar, 

Afyon, Konya ve Isparta‟ya kadar uzatmak için imtiyaz talep etmiĢti. Bkz. BOA, HR. TO, 535/12; Bülent Varlık, 

a.g.e., s. 30-31. 
472 Fransız elçisinin Anadolu‟daki demiryolları konusunda Fransız sermayedarlar için yaptığı çalıĢmalara örnek için 

bkz. BOA, Y.PRK.EġA., 16/78. 
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Buna rağmen Ġngilizler, Ġstanbul‟daki elçiler ve gazete yayınlarıyla kamuoyu 

oluĢturarak Osmanlı Hükümeti‟ne baskı kurmaya devam ettiler. Mesela, 16 Aralık 

1892‟de Ġngiliz elçisi verdiği dilekçede, Ġngiliz elçilerinin diğer devletlerin elçileri gibi 

imtiyaz iĢlerine asla müdahale etmediklerini, sadece Ġngiliz Ģirketlerine adil muamele 

yapılması hususunda giriĢimlerde bulunduklarını ifade ederek, Konya hattı imtiyazının 

Kaulla‟ya verilmemesini talep ediyordu. Gerekçeye göre de Ġngilizlerin elinde bulunan 

Aydın ve Kasaba demiryollarının ileriye doğru uzatılmasında Konya hattı bir engel 

teĢkil edecek ve bu Ģirketlerin menfaatleri zedelenecekti
473

.  

Ancak siyasi geliĢmelerden dolayı adeta Ġngilizler aleyhine tavır alınmaya 

baĢlanmıĢtı. DıĢ basında da bu konu ile ilgili haberler yapılıyor, makaleler 

yayınlanıyordu. Mesela, Liverpool BaĢĢehbenderi Ġsmail Lütfi, gönderdiği 3 ġubat 1893 

tarihli raporunda, Ġngilizlere demiryolu imtiyazı verilmemesi ile ilgili Muhafazakâr 

Fırkası‟nın yayın organı olan Standart Gazetesi‟nde çıkan haberi bildiriyordu. Gazeteye 

göre, Kasaba hattını uzatma imtiyazının Ġngilizlere verilmeyiĢinin sebebi Mısır‟ın iĢgal 

edilmesi idi. Yine aynı gazetenin 15 ġubat tarihli nüshasında da Ġstanbul muhabiri Mısır 

meselesi hakkında parlamentoya tebliğ edilen resmi muhabereyi havi Standart 

nüshasına Ġstanbul postahanesinde el konulduğunu belirttikten sonra, Sultan II. 

Abdülhamid‟in Ġngilizler aleyhinde olduğunu ifade etmiĢti. Gazeteye göre padiĢah, 

Ġngilizlerce yapılacak her türlü teklif ve talebin reddedilmesi için sadrazama gizli emir 

vermiĢti
474

. 

Bu sırada Fransız sefirler de boĢ durmuyordu. Fransız Ģirketleri veya 

sermayedarlarınca yapılan her türlü teklif ve imtiyaz taleplerini sıkı bir Ģekilde takip 

ediyorlardı. Hatta bu iĢ takibi konusu Osmanlı idarecilerinin de zaman zaman tepkisini 

çekiyor ve bu tepki belgelere yansıyordu. Devletin içiĢleri ile ilgili bir konuda yabancı 

devlet sefirlerinin müdahil olmasından duyulan rahatsızlık belirtilerek bu gibi konuların 

uygun bir lisanla sefirlere bildirildiği ifade ediliyordu
475

.  

Fransız elçisi iĢi o kadar ileriye götürmüĢtü ki, Nagelmackers ile ilgili bir 

evrakın bir gün geç çıkmasından dolayı telaĢa kapılmıĢ, ortalığı adeta velveleye 

vermiĢti. Bundan dolayı da bir irade çıkarılmasına bile gerek görülmüĢ ve beklenen 

evrakla ilgili iradenin kandil-i Ģerif münasebetiyle mütalaasına vakit bulunamayıp bir 

                                                 
473 BOA, Y.PRK.BġK., 28/75. 
474 BOA, Y.PRK.EġA., 16/94. 
475 Elçilerin baskılarına örnek için bkz. BOA, YA.HUS, 268/105; BOA, Y.PRK.EġA., 16/78.  
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gün sonraya kaldığının ve elçinin telaĢa kapılmasına lüzum olmadığının bildirilmesine 

gerek duyulmuĢtu
476

. 

 

4.1.2. Bandırma-Konya Hattı Ġmtiyazının Nagelmackers’e Verilmesi. 

George Nagelmackers, Bandırma‟dan veya Bandırma ile Mudanya arasında bir 

mahalden baĢlayarak Balıkesir, Simav, UĢak, Afyonkarahisar ve Çay isimli mahallerden 

geçerek Konya‟ya varan bir aslî hat ile UĢak veya Afyonkarahisar‟da veya bu iki Ģehrin 

arasında münasip noktalardan Göbek veya AlaĢehir‟e, diğer taraftan Kütahya ve 

EskiĢehir‟e kadar birer iltisak hattı inĢa etmek ve iĢletmek için imtiyaz talebinde 

bulunmuĢtu. 2 Mart 1891 tarihinde tanzim edilen mukavele gereğince Nagelmackers‟e 

izin verilmiĢti. Nagelmackers bu tarihten itibaren 16 ay müddet zarfında inĢaata 

baĢlamayı taahhüt etmiĢti.  

Mukavele gereği asıl hattı oluĢturan Afyon‟dan Konya‟ya kadar 259 

kilometrelik kısım ile iki iltisak hattı teminatsız olarak inĢa edilecekti. Ancak, 

Bandırma‟dan Afyon‟a kadar 479 kilometre olan kısmında gayrisâfi hâsılatın beher 

kilometresi için 13.000 frank verilmesi, yani Bandırma‟dan Afyon‟a kadar gayrisâfi 

hâsılatın senelik 6.227.000 franka veyahut 273.988 Osmanlı Lirasına ulaĢması garanti 

edilmiĢti
477

.  

Nagelmackers imtiyazı aldıktan sonra mukavele gereği olan 15.000 Frank 

teminat akçesini de Hükümete teslim etti. Ancak hattı inĢa için herhangi bir giriĢimde 

bulunmadı
478

. 

 

4.2. AlaĢehir-Afyon Hattı Ġçin Sunulan Teklif ve Raporlar 

4.2.1. Nagelmackers’in Kasaba Hattı Ġle Ġlgili Ġlk Teklifi 

Bir taraftan Kasaba Demiryolu ġirketi ile Hükümet arasındaki ihtilaf süreci 

devam ederken George Nagelmackers bazı yeni tekliflerle ortaya çıktı. Bu defa Kasaba 

Demiryolu hatlarının Ġngilizlerin elindeki Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden alınıp 

kendisine verilmesini istedi. Hükümet hesabına olarak hattı AlaĢehir‟den UĢak‟a kadar 

                                                 
476 BOA, Ġ.HUS., 8/1310 B-71. 
477 BOA, Y.PRK.TNF. 3/17. 
478 BOA, Y.PRK.ASK. 78/30. 
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temdit ve Soma‟dan Balıkesir‟e bir Ģube inĢa etmeyi taahhüt etti. Nagelmackers‟in, 

Ġzmir-Kasaba demiryollarıyla Ģubelerinin Hükümet hesabına satın alınması ile Ģartlarını 

içeren teklifi Ģöyleydi: 

1-Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin Hükümetten talep ettiği meblağ için kendisinin 

Hükümete vereceği bir ibrânâme mukabilinde Hükümet tarafından kendisine evvela 

nakit olarak 42.500.000 Frank verilecekti. Bu meblağın 500 Frank kıymet-i itibarisi 

üzerine % 3 faiz iĢletilecek ve 500 Frankın ihraç kıymeti 255 Frank olacaktı. Demiryolu 

hâsılatı ve aĢar varidatı ile temin edilmek üzere hisse senetleri çıkarılacaktı. 

2-Diğer taraftan Nagelmackers, Kasaba Demiryolu‟yla Ģubelerinin iĢletmesini 

gayrisâfi hâsılatın % 50‟sine mukabil olarak üzerine alacaktı. Ayrıca iĢletici Ģirketi 

kurmayı da taahhüt edecekti.  

3- Nagelmackers, Soma‟dan Balıkesir‟e, Salihli‟den UĢak‟a uzatılacak iki iltisak 

hattını veya gerektiğinde ittifakla tayin edilecek diğer bir güzergâhı Hükümet namına 

olarak inĢa edecekti. 

4-Kasaba hattının Hükümete ait olan müteharrik edevat, makine ve aletleri kendi 

tarafından teĢkil edilecek Ģirkete verilir ise zikredilen 42.500.000 franktan 3.000.000 

frank kadar meblağ düĢülecekti
479

. 

Nagelmackers Kasaba Demiryolu‟nun satın alınması ve Hükümet hesabına 

iĢletilmesi konusunda oldukça istekli ve ısrarlı davranıyor, sık sık bu talebini belirten 

dilekçeler gönderiyordu. Bu konuda Fransız sefirlerinin de yardımı eksik olmuyordu. 

Yine 7 ġubat 1892 tarihinde Fransız elçisi vasıtasıyla padiĢaha takdim ettiği arizasında 

Nagelmackers, Hükümet ile Kasaba Demiryolu ġirketi arasındaki sıkıntılı durumu 

Hükümet menfaatine olarak bertaraf etmek için gayret ettiğini, bu konuda Fransa‟daki 

bazı banka ve sermaye sahipleriyle anlaĢma yaptığını ifade ediyordu
480

.  Fransa sefiri de 

Nagelmackers‟in anlaĢma yaptığı sermayedarların Ġngilizlerle asla münasebeti 

olmadığını, bilakis muktedir Fransız sermayedarlarından teĢekkül ettiğini belirterek 

bunun padiĢaha özellikle arz edilmesini istiyordu
481

.  

                                                 
479 BOA, HR. TO, 535/112;  A.AMD.626/5 lef-1-2. 
480 BOA, Y.PRK.BġK., 25/7, lef-1. 
481 BOA, Y.PRK.BġK., 25/7, lef-2. 
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Bu süreçte Nagelmackers‟in tekliflerinin ciddiye alındığı görülüyor. Çünkü 

Nagelmackers‟in teklifinden sonra konu ile ilgili bazı uzmanlardan ayrıntılı raporlar 

istenmiĢtir. Bu raporlardan bazıları Ģöyledir: 

 

4.2.2. Fen MüĢaviri Mösyö Gallani’nin Raporu  

Nagelmackers‟in teklifi üzerine Sadaret konu ile ilgili Fen MüĢaviri Gallani‟den 

de rapor hazırlamasını istedi. Bunun üzerine çalıĢma yapan Gallani, Hükümetten talep 

edilen alacak miktarının çok olduğunu, Ģirketin devletten fazla para almak için çeĢitli 

yollara baĢvurduğunu ifade etti. Bununla beraber teknik konularda bilgi verildikten 

sonra raporda belirtilen eksikliklerin de giderilmesi Ģartları ile Nagelmackers ya da 

baĢka birinin taleplerinin değerlendirilmesi ve mukavele imzalanmasının uygun olacağı 

vurgulanmıĢtı
482

. 

 

4.2.3. Erkan-ı Harbiye Feriki Mehmed Ġbn Mehmed ġakir’in Raporu 

Gallani‟nin raporu üzerine konu Meclis-i Nafıa‟da tekrar ele alındığı sırada 

Erkan-ı Harbiye Feriki Mehmed Ġbn Mehmed ġakir Kasaba Demiryolu ve 

Nagelmackers‟in talebi ile ilgili 23 Aralık 1891 tarihli bir rapor sunmuĢtu. Raporda 

Nagelmackers‟e karĢı olumsuz görüĢ ifade edilmiĢti. Gerekçe olarak da daha önce 

kendisine verilmiĢ olan Bandırma-Konya hattı imtiyazını kullanamamıĢ olması 

gösteriliyordu. Mevcut verilmiĢ bir imtiyaz var fakat zamanı geçtiği halde Bandırma-

Konya hattı inĢasına baĢlanılmıĢ değildi. Ayrıca Nagelmackers‟in teklifi kabul edilirse 

Hazine büyük bir borç altına girecekti. Hatta Rumeli Demiryollarının borcunu bile 

geçeceği ifade ediliyordu. Sonuç olarak Nagelmackers‟e bu Ģartlarda bir imtiyazın 

verilmesi Erkan-ı Harbiye Feriki Mehmed Ġbn Mehmed ġakir tarafından sakıncalı 

görülmüĢtü
483

. 

                                                 
482 BOA, A.AMD., 626/5, lef-2. 
483 BOA, Y.PRK.ASK: 78/30 
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4.2.4. ġakir PaĢa’nın Raporu.  

PadiĢah II. Abdülhamid 1892 Mayısı sonlarında Ģifahi olarak ġakir PaĢa‟dan
484

 

Bandırma-Konya Demiryolu‟nun durumu ve Nagelmackers‟in Kasaba Demiryolu‟na 

dair teklifi ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlamasını istedi. Bunun üzerine ġakir PaĢa 

Demiryollar Müdürü Hayri Bey ve Nafıa Nezareti‟nden Miralay ġerafeddin Bey‟i ayrı 

ayrı çağırarak konuyu görüĢtü. Neticede Nagelmackers‟in teklif ettiği Ģartlarda imtiyaz 

verilirse bir takım mahzurları olacağı, ancak bazı tadilatlar yapılırsa imtiyaz 

verilmesinin uygun olacağı ifade edildi
485

.  

15 Haziran 1892‟de yapılan Meclis-i Vükela toplantısında hem Kasaba 

Demiryolu ile Ģubelerinin Hükümet hesabına satın alınması hem de Nagelmackers‟in 

Kasaba Demiryolu ile ilgili vaki olan yeni teklifi görüĢüldü. Toplantıda, AlaĢehir‟e 

kadar gelmiĢ olan Kasaba Demiryolu hattının Ģimdiki halde bırakılmayıp daha ilerilere 

uzatılmasının ehemmiyeti üzerinde duruldu. Bununla beraber Nagelmackers‟in teklifi 

ile ilgili olumlu görüĢ çıkmadı. Ancak hem Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin iddia ve talep 

ettiği borç hem de Nagelmackers‟in teklifinin daha ayrıntılı Ģekilde incelenmesi ve 

değerlendirilmesi maksadıyla bir hususi komisyon teĢkilinin teklif edilmesi 

kararlaĢtırıldı
486

.  

BaĢkanlığını Ticaret ve Nafıa Nazırı‟nın yapacağı komisyona, Turuk ve Maabir 

Müdürü Hayri Bey, ġûrây-ı Devlet azasından Kostantin Efendi, Ticaret ve Nafıa 

Nezareti fen müĢavirlerinden Gallani ve Maliye Hukuk MüĢaviri Refik Bey ile dava 

vekillerinden Mösyö Karo üye olarak görevlendirilecekti
487

. 23 Eylül 1892 tarihinde 

çıkan irade ile komisyonun teĢkiline izin verildi
488

. 

YaklaĢık beĢ ay kadar süren bir çalıĢma neticesinde komisyon sonuca vardı. 

Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin talep ettiği alacakla ilgili komisyon kararı gerekçeleriyle 

birlikte açıklandı
489

. Komisyonun kararı aĢağıda tablo halinde gösterilmiĢtir. ġöyle ki: 

 

                                                 
484 ġakir PaĢa ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899), 

Ġstanbul 1993. 
485 BOA, Y.EE., 140/11. 
486 BOA, MV. 70/87. 
487 BOA, YA.HUS, 263/110; YA.HUS, 264/193 
488 BOA, Ġ.HUS., 4/1310 Ra/02. 
489 BOA, Y.PRK.A. 8/19, lef-2; BOA, Y.PRK.EġA., 17/77, lef-4. 
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TABLO 4.1. 

ġirket ile Hükümet Arasında Ortaya Çıkan Ġhtilafın Halledilmesi Ġçin OluĢturulan 

Komisyon Kararı 

Kasaba Demiryolu ġirketi’nin 

1891 Mart’ı BaĢında 

Hükümetten Talep Ettiği Meblağ 

(Osmanlı Lirası) 

Talep Edilen Meblağın Red ve Kabulü Hakkında 

Mülahaza 

Mülahaza 

Neticesi 

Kabulü 

Gereken 

Miktar 

101.955 

Henüz ödenmemiĢ 

olan 43.263 

Osmanlı Liralık 

hisse senetlerinin 

faiziyle birlikte 

bedeli. 

 

1885 tarihli istikraz mukavelesinin 8. maddesine göre bu 

43.263 Osmanlı Lirası devletçe tasdik edilmiĢ ise de 

Ģirket bu alacağa 6 aydan 6 aya faiz yürüterek ve 

resülmale zam ederek ona göre talep edilen rakamı 

gösterilen mertebede tayin ediyor ise de mukavele gereği 

seneden seneye faiz iĢletilmesi gerekli olduğundan Nafıa 

Nezareti bu miktardan 2.300 lira indirerek kabul etmiĢtir. 

99.655 

750.814 

Hattın 16 sene 

iĢletme müddetinde 

vukubulan noksanın 

faiziyle beraber 

ulaĢtığı miktar olup 

Ģirketçe tahmini 

talep edilen miktar. 

5 Ramazan 1289 tarihli mukavelenin 5. maddesinde 

Ģirket Ġzmir-AlaĢehir hattını kendi hesap, masraf ve 

zararına olmak, senelik sabit 80.000 Ġngiliz Lirası kira 

bedeli taahhüt etmek ve bununla hattın geri alınması için 

verilen 32 adet hisse senedi bedelini ödemek Ģartıyla 16 

sene müddetle kiraladığından noksan hâsılat iddiasına 

hakkı olmadığından tamamen reddedilmiĢtir. 

------- 

42.035 

Ġcrasına Nafıa 

Nezareti‟nce izin 

verilen ve 

verilmeyen ek iĢler 

ve satın alınan 

edevat bedeli 

5 Ramazan 1289 (6 Kasım 1872) tarihli mukavelenin 5. 

maddesinin bir fıkrasında fazladan yapılan inĢaat ve satın 

alınan edevat Hükümetin onayıyla gerçekleĢtirildiğinde 

fiyatının yarısının verileceği kararlaĢtırıldığından 

Hükümetin onayı olmayan iĢler ve satın almalardan 

dolayı istediği meblağdan 25.621 lira indirilmiĢtir. 

16.414 

789.436 

1885 tarihli 

mukavele ile 

akdedilen 550.000 

Osmanlı liralık 

istikrazdan dolayı 

Ģirketin talep ettiği 

Talep edilen miktar 1885 tarihli istikraz mukavelesi 

hükümlerinden bulunmuĢ ve Nafıa Nezaretinde teĢkil 

edilen hususi komisyon tarafından da tetkik edilerek 

Ģirketin istediği meblağın ödenmesi gerektiği. 
789.436 

533.345 

Soma ġubesinin 

inĢa ve iĢletme 

masrafının hâsılat 

noksanı faizleriyle 

borca mahsup 

akçesi olup Ģirketçe 

talep edilen 

Soma ġubesi 1890 senesi Mayıs‟ının 1‟i tarihinden 

itibaren iĢletilmek üzere 26 Nisan 1890 tarihinde 

muvakkaten kabul edilmiĢ olduğu halde Ģirket bahsedilen 

tarihlerden önce bir tarih ile faiz hesabına baĢlamıĢ 

olduğundan dolayı talep edilen miktardan 5.294 liranın 

çıkarılması gerektiği. 

528.051 

1.793 

Asker ve muhacir 

nakliyatından 

dolayı talep edilen 

ücretler 

Bu ücretler için faiz iĢletilmemesi gerekirken her 6 ayda 

faiz iĢletilerek bu miktara ulaĢtığı tetkikle 

anlaĢıldığından yalnız asker nakliyatı için Sim Mecidiye 

20 kuruĢ hesabıyla 72.041 ve muhacir nakliyatı için 381 

kuruĢ ki toplam 72.422 kuruĢ kabul edilmiĢtir. 

669 

2.219.378
490

 TOPLAM --- 1.434.225
491

 

 

                                                 
490 2.219.378 Osmanlı Lirası 50.490.000 Franka tekabül ediyordu. Bkz. BOA, Y.PRK.A. 8/19, lef-2. 
491 1.434.225 Osmanlı Lirası 32.628.619 Franka tekabül ediyordu. Bkz. BOA, Y.PRK.A. 8/19, lef-2. 
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4.2.5. Kasaba Demiryolu ġirketi’nin Ġmtiyaz Müddetinin Sona Ermesi  

Samuel Bayliss ile yapılan 17 Aralık 1872 tarihli mukaveleye göre, Hükümet, 

Kasaba Demiryolu hatlarını 13 Mart 1891 tarihinden itibaren, borçlarını Ģirkete ödemek 

kaydıyla satın alabilecekti
492

.  Satın alma için tespit edilmiĢ olan bu tarihte, Hükümet, 

satın alma hakkını kullanmak ve bütün Ģebekeye sahip olmak arzusunu Ģirkete 

bildirdi
493

. Ancak Ģirketin Kasaba demiryolu hatlarını bırakmaya niyeti yoktu. Süreci 

uzatmak için çeĢitli çarelere baĢvurmaya baĢladı. Devletin bazı taahhütlerini yerine 

getiremediği yani bazı borçları ödeyemediği iddiasını ortaya atıp bu meblağın Hükümet 

tarafından ödenmesi talep edildi. Hükümet bunu protesto etti, fakat yapacak bir Ģey 

yoktu. Ya Ģirketin talep ettiği bedel ödenecek ya da orta bir yol bulunacaktı
494

. 

ġirketin talep ve iddia ettiği alacak miktarı Ģöyleydi: 

Henüz ödenmemiĢ olan 43.263 Osmanlı Liralık hisse senetlerinin faiziyle 

birlikte bedeli 101.955 Osmanlı Lirası 

Hattın 16 sene iĢletme müddetinde vukubulan noksanın faiziyle beraber baliğ 

olduğu miktar olup Ģirketçe tahmini talep olunan miktar 750.814 Osmanlı Lirası 

Yapılmasına Nafıa Nezaretince izin verilen ve verilmeyen ek çalıĢmalar ile satın 

alınan edevat bedeli 42.035 Osmanlı Lirası 

1885 tarihli mukavele ile akdedilen 550.000 Osmanlı Liralık istikrazdan dolayı 

Ģirketin talep ettiği 789.436 Osmanlı Lirası 

Soma Ģubesinin inĢa ve iĢletme masrafının hâsılat noksanı faizleriyle borca 

mahsup akçesi olup Ģirketçe talep olunan 533.345 Osmanlı Lirası 

Asker ve muhacir nakliyatından dolayı talep olunan ücretler 1.793 Osmanlı 

Lirası olmak üzere toplam 2.219.378 Osmanlı Lirası (50.490.000 Frank). 

ġirketin talep ettiği bu alacak miktarı ile ilgili durum tespiti için bu konuda 

uzman kiĢilerden rapor hazırlanması istendi. Raporlardan ilki Hakkı isimli bir görevli 

tarafından hazırlanıp 3 Temmuz 1891 tarihinde takdim edilmiĢti
495

.  

                                                 
492 Bkz. BOA, Ġ.MMS, 44/1826, lef-1; Ayrıca II. Bölümde Ġmtiyazın verilmesi ve mukavelenin imzalanması bahsine 

müracaat ediniz. 
493 Velay, a.g.e., s. 386. 
494 BOA, Y.EE., 140/12. 
495 BOA, Y.PRK.TKM., 21/29. 
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Raportöre göre, Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin imtiyaz müddetinin sona ermesi 

dolayısıyla hesaplarına bakıldığı sırada Hükümetten 2.000.000 lira kadar bir meblağ 

talep ettiği malumdu. Bu paradan 1.300.000 lira kadarı gerçekten Hükümetin borcu olup 

geri kalan 700.000 lira ihtilaflıydı
496

.  

Öncelikle raportör meblağın çok olmasından dolayı her türlü ihtimalin 

düĢünülmesi geretiğini belirtiyor ve özellikle memurlardan Ģüpheleniyordu. Raporu da 

bu bağlamda ele almıĢtı.  

Raportöre göre, Kasaba Demiryolu hattının inĢası diğer demiryolu hatlarının 

inĢasından çok farklıydı. Ġzmir-Kasaba ġirketi, hattı inĢa ettiği zaman inĢaat biter bitmez 

Hükümete terk ve teslim etmiĢti.  Hükümet de hattın inĢasından dolayı sermaye ve faiz 

olarak Ģirkete borçlu olduğu 800.000 lira sermaye ve 16 sene için 400.000 lira faizle 

toplam 1.200.000 lirayı 32 taksit ile Ģirkete ödemeyi taahhüt emiĢti
497

. 

Ödeme müddeti 16 sene ve taksit zamanları 6 ayda bir olup, taksitler eĢit olarak 

tertip edilmiĢ ve Hükümet tarafından Ģirkete her biri 6 ayda bir devlete ibraz edilerek 

bedeli alınmak üzere 32 adet 40‟ar bin liralık senet verilmiĢti. Bu suretle Hükümet hat 

sahibi olarak Ģirkete inĢa masrafından ve faizden dolayı 32 adet senetle 1.200.000 lira 

alacaklı olmuĢtu
498

. 

Diğer taraftan bu muamele ile beraber Hükümet, bahsedilen hattı 16 sene 

müddetle Ģirkete kiralamıĢtı. Kira bedeli de altı aydan altı aya verilmek üzere senelik 

80.000 lira, yani altı ayda 40.000 lira olmak üzere tayin edilmiĢti. (Bu mukavelenin 

beĢinci maddesi gereğiydi
499

.) Bu maddeden anlaĢıldığı üzere Ģirket, Ġzmir‟den 

                                                 
496 Aynı belge. 
497 Aynı belge. 
498 Aynı belge. 
499 Mukavelenin 5. Maddesi Ģöyleydi: Hatt-ı mezbûr bâlâda tarif olunacağı surette Alaşehir‟e kadar temdid ve ikmâl 

olunduktan sonra Kasaba Kumpanyası cânib-i hükûmet-i seniyyeden vukû bulacak davet tarihinden üç aya kadar 

zikr olunan Alaşehir hattını ve edevâtını cânib-i hükümet-i seniyyeden tanzim buyrulacak defteri kabul eyledikten 

sonra kendi hesap ve masraf ve zarar u ziyânına olarak ve demiryollara dair olan nizamnâme-i umûmiyyeye 

tevfîkan ve Kasaba hattının câri olan tarifeler mûcibince İzmir‟den Alaşehir‟e kadar olan hattın mecmûunu 16 

sene müddetle işletmeği taahhüd eder ve buna mukâbil devlet-i aliyye‟ye beher altı ayda bir kere 40.000 İngiliz 

Lirası itâ edecektir ve ikinci maddede tasrîh edildiği vechile kumpanyaya verilecek mandaların bedelâtının altı 

aydan altı aya tesviyesi meşrût olduğu ve zikrolunan 40.000 lira buna mahsûs bulunduğu cihetle kumpanya 

tarafından hükümet-i seniyyeye altı ayda bir kere verilecek 40.000 Lira Sterlinin itası mandaların tesviyesi vaktine 

tesadüf ettirilecektir. 16 sene müddet münkaziyye olduktan ve bâlâda muharrer bulunan mandaların bedelâtı 

tamamıyle ifâ olunduktan sonra kumpanya İzmir‟den Alaşehir‟e kadar olan hattı ve bil-cümle edevât-ı sâbite ve 

müteharrikesini ve ebniyesi ile teferruâtını hüsn-i halde ve işlemeğe kâbiliyeti olacak surette ve birinci ve beşinci 

maddelerde tasrîh edilen defterlerde gösterileceği vechile cânib-i saltanat-ı seniyyeye teslim edecektir. Mezkûr 

defterlerde zikr edilmeyip fazla olarak ol-vakit mevcut bulunacak ebniye ve edevât-ı sâbite ve müteharrike 

bedelinin nısfı verilerek canib-i saltanat-ı seniyyeyeden iştirâ' olunacak şu şartla ki, mezkûr fazla-i inşaat ve edevat 

hükümet-i seniyyenin rızâ ve muvaffakatiyle inşâ veya mubâyaa edilmiş olacaktır. Bundan başka kumpanya beher 

altı ayda makta yani 16 senede hükümet-i seniyyeye vereceği akçenin mecmûu olan 1.280.000 İngiliz Lirasını 
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AlaĢehir‟e kadar olan hattı iĢletmeye baĢladığı tarihten itibaren her altı ay sonunda 

Hükümete 40.000 lira sternlik bir hisse ibraz edip, 40.000 lirayı alarak hisse senedini 

teslim edecekti Bundan sonra Hükümete de 40.000 lira kira bedeli verecek idi. Böylece 

sadece altı ayda bir hisse senedini devlete teslim etmekle alacağını almıĢ ve kira 

bedelini ödemiĢ olacaktı. Bu suretle 16 senenin sonunda Ģirket elinde devletin borcu 

olduğuna dair bir alamet ve senet kalmayacak hat da mukaveleye göre Hükümete teslim 

edilecekti
500

. 

Fakat memurlar bu konuda dikkatli davranmamıĢlardı. Hattın iĢletmeye 

baĢlamasından sonra altı ay geçince Ģirket (40.000 lira hâsılat-ı sâfiye alamadığı 

defterleriyle sabit olduğu halde) birinci hisse senedini teslim ile mukavele hükmünü 

yerine getirmiĢ iken ondan sonra ne Ģirket hisse senetlerini vermiĢ ve ne de Nafıa veya 

Maliye nezaretleri bunu aramıĢtı. Bu suretle böyle bir mukavele hükmü var mıdır yok 

mudur tamamen unutulup, Ģirketin alacaklı olduğunu iddia etmesiyle yalnız birkaç ay 

evvel iĢin ne merkezde olduğu meydana çıkmıĢtı
501

.  

Sonuç olarak Ģirket bu davada haksızdı. Çünkü mukavele hükmü açıktı. ġirket, 

hattı kendi masraf, zarar ve ziyanına olarak ve devlete her altı ayda 40.000 Sterlin kira 

bedeli vererek 16 sene iĢletmeyi taahhüt etmiĢti. Fakat bu taahhüt yerine getirilmemiĢti. 

Ayrıca bunu takip etmeyen memurlar da vazifelerini yapmamıĢlardı. Dolayısıyla 

Ģirketin Hükümetten bu kadar yüksek bir meblağı istemeye hakkı yoktu. Fakat yapılan 

fahiĢ hata Ģirkete senet vermiĢ olduğundan bu ihtilafın da diğer ihtilaflar gibi mukavele 

hükümleri vasıtasıyla görülmesi mecburiyeti vardı. Raportör, iĢin hakeme düĢmeden 

Ģirket ile görüĢme yapılıp bir orta yol bulunmasını teklif etmekteydi
502

. 

 

4.2.6. Nagelmackers’in Kasaba Demiryolu ġirketi ile Hükümet Arasındaki 

Ġhtilafa Dair Yeni Teklifi 

Komisyonun uzun süren ve sıkıntılı geçen çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan 

hesaba göre, Ġngiliz Ģirketinin çeĢitli cihetlerden dolayı 13 Mart 1891 tarihinde 

                                                                                                                                               
tecâvüz edecek derecede hattın mezkûr 16 sene zarfında vâridât-ı sâfiyesinden zuhûr edecek fazlanın bir nısfını 

dahi cânib-i hükümet-i seniyyeye itâ eyleyecektir. Vâridât-ı sâfiye ve vâridât-ı gayr-i sâfiyenin % 50‟si nisbetinde 

olarak hesap edilmesi şimdiden kararlaştırılmıştır. (Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan demiryolu hattının hükümet-i 

seniyyeye terk ve ferağı ve AlaĢehir‟e kadar temdidiyle iĢletilmesine dair mukavelenameden. Bkz. BOA, Ġ.MMS. 

44/1826 ve İmtiyazat ve Mukavelat Mecmuası, c.1, s.590-595 ve Mukavelename Defteri II, s. 84-89) 
500 BOA, Y.PRK.TKM., 21/29. 
501 Aynı belge. 
502 BOA, Y.PRK.TKM., 21/29. 
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Hükümetten alacağı toplam 1.434.225 ve Ģirketin talep ettiği miktar da 2.219.378 

Osmanlı Lirası idi. Bunun bir miktarına senelik % 6 ve bir miktarına % 7 faiz ve % 1 

resülmal hissesi hesap edildiğinden komisyon marifetiyle tasdik edilen miktarın senelik 

faizi 95.115 ve resülmal hissesi 14.342 Osmanlı Lirası oluyordu. Ġngiliz Ģirketinin kendi 

hesap ve iddiasına göre alacağının senelik faizi 149.831 ve resülmal hissesi 22.194 

Osmanlı Lirası idi. 

Kasaba Demiryolu ġirketi ile Hükümet arasındaki borç meselesinin 

halledilememesi devletin zararına idi. Bir taraftan borç faizleri iĢlerken diğer taraftan 

yeni yapılması düĢünülen hatlarla ilgili bir ilerleme sağlanamıyordu. Komisyon da bu 

hesapların sonuca bağlanması geciktikçe müĢkülatın daha da artacağını belirtiyor ve 

ihtilafların bir an önce çözüme kavuĢturulmasının uygun olacağını ifade ediyordu. 

Bu arada Nagelmackers, Kasaba hattını elinde tutan Ġngiliz Ģirketiyle Hükümet 

arasında olan ihtilafın çözümüne çare olmak maksadıyla yeni Ģartlar öne sürdü. 

Nagelmackers‟in talepleri Ģöyleydi: 

1-Kendisine her biri 360 Frank ve % 4 faizli 500 Franklık tahvilat ile ödenmek 

üzere 39.500.000 Frank yani 1.738.000 Osmanlı Lirası verilmesi. 

2- Soma‟dan Balıkesir‟e kadar 83 kilometrelik bir hattın Hükümet hesabına inĢa 

edilmesi. 

3-Nagelmackers‟e, kilometre baĢına düĢen gayrisâfi hâsılatın 13.000 Franka 

çıkarılması, temin olunmuĢ olan Bandırma-Afyonkarahisar hattından Balıkesir ile UĢak 

arasındaki 225 kilometrelik kısmın kilometre hâsılatının 13.000 Franka çıkarılması. Ya 

da uzun seneler devlet hazinesine yük olacağı tahmin edildiğinden bu kısmın 

yapımından vazgeçilerek yerine AlaĢehir veya Alkan‟dan Çay‟a veya Afyonkarahisar‟a 

kadar az müddet zarfında devlet hesabına 229 kilometrelik bir demiryolu inĢa edilmesi. 

4-83 kilometrelik Kütahya ġubesi ya Hükümet hesabına veya 13.000 Frank 

teminat ile kendi Ģirketi hesabına inĢa veya terk edilmesi. 

5-Gerek mevcut olan Kasaba hatlarını ve gerek Hükümet hesabına yapılması 

teklif edilen kısımları 99 sene Hükümet hesabına iĢleterek ve gayrisâfi hâsılatın % 

50‟sini Hazine hesabına geçirerek bundan Kasaba hatlarının borcunu ve yeniden inĢa 

edilen Ģubelerin inĢaat masrafını ödemek için verilen tahvilatın senelik faiz ve resülmal 

hissesinin alıkonulup geri kalanının Hazineye teslim edilmesi. ġayet bu tahvilatın 
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senelik faiz ve resülmal hissesinden bir miktar açık kalır ise, bu açığın aĢar gelirlerinden 

tamamlanması
503

.  

 

4.3. Demiryolunu Uzatma Ġmtiyazının Nagelmackers’e Verilmesi 

Konu ile ilgili yapılan görüĢmeler daha çok Nagelmackers‟in vekili Dukas 

aracılığı ile yapılıyordu. Kasaba hattının mevcut durumu ve Nagelmackers ile yapılacak 

mukavele ile ilgili Ģartlar uzmanların raporlarıyla birlikte ilgili kurullarda en ince 

detaylarına kadar değerlendiriliyordu. AnlaĢma metni üzerinde yapılması istenilen 

değiĢiklikler Dukas vasıtasıyla Nagelmackers‟e iletiliyor, Nagelmackers de kabul 

edebileceği Ģartları telgrafla bildiriyordu. Bu Ģekilde pek çok müzakere yapılmıĢtı. 

Hattın bizzat Hükümet tarafından iĢletilmesi dâhil birçok seçenek üzerinde 

durulmuĢtu
504

.  

Uzun süren müzakere ve çalıĢmalardan sonra Nagelmackers‟in son teklifleri de 

dikkate alınarak bir neticeye varıldı. Meclis-i Vükelâ‟da son kez konu üzerinde mütalaa 

edilip mukavele ve Ģartname metinleri üzerinde gerekli tashih ve değiĢikliklerin 

yapılmasından sonra imtiyaz verilmesinin uygun olduğu padiĢaha arz edildi
505

.  

Buna göre, Ġzmir‟den Kasaba‟ya ve AlaĢehir‟e, Manisa‟dan Soma‟ya, Ġzmir‟den 

Bornova‟ya kadar yaklaĢık 266 kilometre uzunluğunda olan mevcut demiryolu bir 

meblağ mukabilinde Ģimdiki Ģirketten alınıp iĢletmek üzere Nagelmackers‟e 

kiralanacaktı. Ayrıca, AlaĢehir veya Alkan‟dan Afyon‟a kadar yaklaĢık 247 kilometre 

uzunluğunda bir hattın inĢasıyla iĢletilmesi için de imtiyaz verilecekti
506

. Yine yapılan 

anlaĢmaya göre Kasaba hattı Bandırma‟ya bir Ģube ile bağlanmayacak ve 

Afyonkarahisar‟dan ileriye de uzatılmayacaktı
507

. 

KararlaĢtırılan Ģartlara göre Meclis-i Mahsus-ı Vükela‟dan tanzim edilen 11 

ġubat 1893 tarihli mazbata üzerine irade sâdır olarak 16 ġubat 1893 tarihli ferman ile 

                                                 
503 BOA, Y.PRK.EġA., 17/77, lef-4; Nagelmackers‟in teklifleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. BOA, 

A.AMD., 626/5, lef-28. 
504 O günkü Ģartlarda hattın Hükümet tarafından iĢletilmesine imkân ve fayda olmadığı mülahaza edilmiĢti. Bkz. 

BOA, Y.PRK.A., 8/19, lef-1. 
505 Toplantıya katılan Meclis-i Vükela üyeleri Ģunlardı: Sadrazam Cevad, ġeyhülislam Mehmed Cemaleddin, 

Serasker Rıza, Adliye Nazırı Rıza, Bahriye Nazırı Hakkı PaĢa (bulunmadı), Hariciye Nazırı ve ġûrây-ı Devlet Reisi 

vekili Said, Dahiliye Nazırı Rıfat, Meclis-i Vükela‟ya memur Cevdet PaĢa (bulunmadı), Tophane-i Amire MüĢiri 

Zeki, Evkaf-ı Hümayun Nazırı Galip, Maarif Nazırı Zühdü, Maliye Nazırı Nazif, Ticaret ve Nafıa Nazırı Tevfik, 

Sadaret MüsteĢarı Tevfik, bkz. BOA, Y.A.RES., 63/18, lef-1; BOA, Ġ.TNF., 1/1310 B-11. 
506 BOA, A.DVN.MKL, 34/8. 
507 BOA, Y.A.RES., 63/18. 
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Nagelmackers‟e resmen imtiyaz verilmiĢ oldu
508

. Ġmtiyazın verilmesi gazeteler 

vasıtasıyla da halka duyuruldu
509

.  

Kasaba Demiryolu‟nun, Ġzmir‟den Kasaba‟ya ve AlaĢehir‟e, Manisa‟dan 

Soma‟ya ve Ġzmir‟den Bornova‟ya kadar mevcut hatların iĢletilmesi ile AlaĢehir veya 

Alkan‟dan Afyonkarahisar‟a kadar bir hat inĢasıyla iĢletilmesi imtiyazına dair Ticaret 

ve Nafıa Nazırı Tevfik PaĢa ile George Nagelmackers
510

 arasında 17 ġubat 1893 Cuma 

günü imzalanan mukavelenin hükümleri Ģunlardı: 

1-Ġzmir‟den Kasaba‟ya ve AlaĢehir‟e ve Manisa‟dan Soma‟ya ve Ġzmir‟den 

Bornova‟ya kadar takriben 266 kilometre uzunluğunda olan mevcut hatların iĢletilmesi 

ve ikinci olarak AlaĢehir veya Alkan‟dan Afyonkarahisar‟a kadar takriben 247 

kilometre uzunluğunda bir hattın inĢasıyla iĢletilmesi imtiyazı devlet tarafından 

aĢağıdaki Ģartlara göre Nagelmackers‟e verilmiĢtir. 

2-Bu imtiyazın müddeti, Ġzmir-Kasaba ve AlaĢehir hatlarıyla Ģubelerinin kesin 

teslimi tarihinden itibaren 99 sene olacaktır. 

3-Takriben 266 kilometre uzunluğunda olan ve iĢletilmesi Nagelmackers‟e 

verilen mevcut hatlar her türlü borçtan kurtulmuĢ olarak mevcut olan bilcümle 

müteharrik edevat ile beraber Hükümetin malı kalacağından, Nagelmackers bu 

mukavelenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay zarfında Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden 

lazım gelen ibrânâmeyi alarak Hükümete takdim edecektir. ġayet bu altı ay içinde 

ibrânâmeyi Hükümete teslim edemezse, çözüm için baĢka yollar bulunması amacıyla 

Hükümetle yeniden müzakere edebilecektir.  

İnşa ve işletme imtiyazı Nagelmackers‟e verilen Alaşehir-Afyonkarahisar hattına 

gelince: Nagelmackers, Kasaba hattının kendisine teslimini müteakip altı ay zarfında en 

az 100 kilometre mahallin kat‟i keĢfini yaptıktan sonra kat‟i harita ve layihalarını ve 

zikredilen altı aydan itibaren bir sene zarfında 100 kilometre uzunluğunda diğer bir 

kısmın harita ve layihalarını Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne takdim edecektir. Bu harita ve 

layihalar fennî kaidelere ve Ģartname hükümlerine göre tanzim edilecektir. Nezaret, bu 

                                                 
508 BOA, Ġ.HUS., 8/1310 B-76; BOA, Y.A.RES., 63/18; BOA.,A.DVN.MKL, 36/1, lef-11;  BEO, 157/11726; BEO, 

158/11779; BEO, 15811828; (Ġradenin beklenenden 1 gün sonra çıkması Fransız elçisinin telaĢlanmasına sebep 

olmuĢtu. Bundan dolayı da bir irade çıkarılmasına bile gerek duyulmuĢtu. Beklenen evrakla ilgili iradenin kandil-i 

Ģerif münasebetiyle mütalaasına vakit bulunamadığı, bundan dolayı bir gün sonraya kaldığı ve elçinin telaĢa 

kapılmasına lüzum olmadığı belirtiliyordu. Bkz. BOA, Ġ.HUS., 8/1310 B-71) 
509 Servet-i Fünun, nr. 102 (11 ġubat 1308), s. 378,; Servet-i Fünun, nr. 103 (18 ġubat 1308), s. 400. 
510 Nagelmackers aynı zamanda Rober Çelik Fabrikaları ġirketi Reisi, Ankılars Çelik Fabrikaları Ģirketi meclis idaresi 

azası ve Yataklı Vagonlar ġirketi Genel Müdürüydü. Bkz. BOA, A.DVN.MKL. 36/1, LEF-22. 
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harita ve layihaları takdim edildiği tarihten itibaren üç ay müddet zarfında tetkik ederek 

yolunda olduğu surette haliyle ve olmadığı takdirde icap eden tâdilât ve tashihâtın 

icrasıyla tasdik eyleyecektir. Hükümet zikredilen harita ve lâyihaların takdim tarihinden 

itibaren üç ay içinde kararını bildirecektir. Bu müddet sonunda henüz bir karar 

çıkmayacak olursa zikredilen harita ve layihalara tasdik edilmiĢ nazarıyla bakılarak 

inĢaata baĢlanılacaktır. 

4-Ġmtiyaz sahibi, masraf ve zararı tarafına ait olmak üzere, Kasaba hattının 

kendisine teslimi tarihinden itibaren 15 ay müddet zarfında inĢaata baĢlamayı ve yine o 

tarihten itibaren en son altı seneye kadar tamamlamayı taahhüt eder. Fakat zorunlu 

sebeplerden dolayı yaĢanacak sıkıntılar müstesna olup bu gibi durumlardan dolayı 

inĢaat ne kadar tatil edilir ise ikmal müddeti de o kadar uzatılacaktır. ĠnĢaatın tatil 

edilmesini gerektiren sebepler muhakkak mahalli idare ve Nafıa Nezareti‟ne 

bildirilecektir. 

5-Nafıa Nezareti, hattın yapıldığı süre içindeki inĢaat faaliyetlerini hususi 

komiserler vasıtasıyla denetleyecektir. Aynı Ģekilde inĢa süresince iĢlemeye devam eden 

kısımların idare, iĢletme muameleleri ve hattın iyi halde muhafaza edilip edilmediği 

bahsedilen komiserler vasıtasıyla teftiĢ edilecektir. Bu teftiĢ ve muayene masraflarına 

mukabil imtiyaz sahibi, inĢaata baĢlamak için tayin olunan müddetten ve mevcut 

hatların teslimi tarihinden itibaren imtiyaz müddetinin sonuna kadar ay ay ödenmek 

üzere senelik, Nafıa Nezareti‟nin emrine, kilometre baĢına altın olarak 300 kuruĢ 

verecektir. 

6-ĠnĢaat sırasında demiryol ile diğer ayrıntılar için gerekli olan araziden ve 

demiryola gerekli taĢ ve kum ocaklarından Ģahıs uhdesinde bulunan yerlerin satın 

alınması hususunda imtiyaz sahibi ile arazi sahipleri anlaĢamadığı zaman istimlâk 

kanununa göre muamele edilecektir. ĠnĢaatın baĢlamasında muvakkaten kullanılması 

gereken yerler, mahalli Hükümet marifetiyle imtiyaz sahibi tarafından sahiplerine 

tazminat verilmek Ģartıyla geçici olarak kullanılabilecektir. Demiryolu ile 

müĢtemilatının tesisine gerekli olacak bu arazi dâhilinde devlet arazisi bulunduğu 

takdirde imtiyaz sahibine meccanen terk edilecektir.  Hattın iki tarafında beĢer 

kilometre mesafede devlet arazisi içinde taĢ ve kum ocakları açılmasına elveriĢli 

mahaller bulunduğu takdirde, inĢaat müddetince bedelsiz olarak imtiyaz sahibine terk 

edilecek, fakat inĢaat bitiminde ocak mahalleri kapatılacaktır. Ġmtiyaz sahibi, zikrolunan 

taĢ ve kum ocaklarını, demiryolunun iĢletilmesi müddetince de vergisini ödemek 
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Ģartıyla kullanmaya devam edebilecektir. Arazi istimlâk muameleleri Nafıa Nezareti‟nin 

kontrolünde yapılacaktır. 

7-Demiryolun asli hattı Ģimdilik tek hat olarak yapılacak fakat arazi çift hat 

döĢenecekmiĢ gibi düzenlenecektir. Yeni hattın senelik beher kilometresinin gayrisâfi 

hâsılatı 30.000 Franka ulaĢtığında Hükümetin ikinci hattın inĢasını talebe hakkı olacak 

ve imtiyaz sahibi de kendi masrafına olarak inĢasına mecbur olacaktır. 

8-Demiryolu inĢaatı için gerek yurtiçinden ve gerek yurtdıĢından getirilecek alet, 

kereste, maden kömürü ile makine ve diğer edevat her çeĢit dâhili vergiden ve her türlü 

gümrük vergisinden muaf tutulacaktır. Demiryolun iĢletilmesi için yurtdıĢından 

getirilecek kömürden de hattın iĢlemeye baĢlamasından itibaren yalnız ilk 15 sene 

zarfında gümrük vergisi alınmayacak ve demiryolunun imtiyaz müddeti zarfında arazi 

ve sermayesiyle gelirleri üzerine herhangi bir vergi konulamayacaktır. Bu mukavele ile 

bağlı Ģartname damga resminden muaf olacaktır. Ġmtiyaz sahibi tarafından tedavüle 

çıkarılacak her türlü tahvilât ve hisse senetlerinden de hiçbir vergi alınmayacaktır. 

ġirket bu maddede belirtilen muafiyetlerden baĢka bütün iĢlerinde damga resmine tabi 

olacaktır. Gümrük resminden muafiyeti yukarıda belirtilen alet, edevat ve sair eĢyanın 

Rüsumat memurları tarafından muayene edildikten sonra geçiĢine izin verilecektir. 

9-Ġmtiyaz sahibi, demiryolunun inĢasıyla tamiri için gerekli keresteleri mahsus 

nizamnameye göre civar mahallerin miri ormanlarından kesebilecektir. 

10-Ġmtiyaz sahibi, inĢaatın tamamlanan kısımlarının geçici kabulünü talep 

edebilecektir. Ancak imtiyaz sahibinin bunu Nafıa Nezareti‟ne bildirmesi gerekecektir. 

Nezaret tarafından oluĢturulan komisyonun teftiĢi sonrasında uygun görülürse geçici 

olarak iĢletmeye açılabilecektir. Geçici kabul tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir 

fen komisyonu marifetiyle inĢaat tekrar muayene edilecek, fennî kaidelere, mukavele ve 

Ģartname hükümlerine uygun olduğu takdirde komisyonun düzenleyeceği rapor üzerine 

Nafıa Nezareti tarafından kati kabul muamelesi yapılacaktır. Geçici kabul talebi 

yapılabilmesi için, inĢa edilen kısımların en az 20 kilometre mesafede olması ve bir 

istasyonda son bulması gerekecektir. 
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11-Ġmtiyaz sahibi, demiryolu ile alet ve edevatını imtiyaz müddeti boyunca 

masrafı kendisine ait olmak üzere daima tamir ve iyi halde muhafaza edecektir. Aksi 

halde Ģartnamenin 16. maddesine
511

 göre muamele edilecektir. 

12-Ġmtiyaz sahibi, demiryolun güvenliği ve iyi halde muhafazasıyla ilgili mevcut 

nizamnamelere ve ileride devletçe tanzim edilecek düzenlemelere göre hareket etmeye 

mecburdur. Ġmtiyaz sahibinin kusurundan dolayı, yolun bir kısmı veya tamamı üzerinde 

nakliyat tatil edilirse, Hükümet, masrafı ve zararı imtiyaz sahibine ait olmak üzere 

yolun muvakkaten iĢletilmesini temin için Ģartnamenin 16. maddesine göre gerekli 

tedbirleri alacaktır. 

13-Ġmtiyaz sahibi, demiryolun geçici kabulü yapılan kısımlarında Ġzmir-Kasaba 

ve AlaĢehir hattıyla Ģubelerinin Ģimdiki tarifesine göre ücret alınacaktır.  

14-Gerek muharebe esnasında ve gerek diğer zamanlarda, toplu olarak veya 

münferit olarak, asker ve harp malzemesi, mahbus ve mahkûmlar ile sair memurların ve 

posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı Ģartnamenin 5. faslına
512

 göre yapılacaktır. 

15-Ġmtiyaz sahibi, Kasaba hattının satın alınması tarihine kadar, bir Osmanlı 

anonim Ģirketi kurmak zorundadır. 

16-Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden alınacak ibrânâmenin Hükümete takdimi ve 

Kasaba hattının satın alınması zımnında 3. maddede belirtildiği gibi bir durumun ortaya 

çıkması halinde, imtiyaz sahibi bir kefâlet akçesi vermekten muaf olacağından daha 

önce verilen 300.000 Frank kefâlet akçesi Hükümet nezdinde kalacaktır. Kasaba 

hattının satın alınmasıyla ilgili taahhütler Nagelmackers tarafından yerine getirildiği 

anda zikredilen kefâlet akçesi iade edilecektir. 

17-Devletin, imtiyaz müddetinin otuz senesinin bitmesinden sonra, istediği 

zaman, hem Kasaba hattının iĢletmesini üzerine almaya hem de hattı komple satın 

almaya hakkı olacaktır. Hattın satın alınan tarihten evvelki beĢ sene zarfında kilometre 

baĢına gayrisâfi hâsılatın ortalama miktarı bulunarak % 50‟sine denk bir meblağı 

                                                 
511 ġartnamenin 16. maddesi: Sâhib-i imtiyaz demiryol ile müteferriâtını, âlât ve edevât-ı sâbite ve müteharrikesini 

dâima hüsn-i halde ve emniyet-bahş olacak bir suretde bulundurmaya ve kaza vukûunu icab ettirir bilcümle 

esbâbdan muhâfaza etmeye itina edecektir. Sahib-i imtiyaz tarafından işbu taahhüdâtın ifâsında te‟hir ve 

müsâmaha vukûa getirildiği takdirde keyfiyet usûl ve nizâmı veçhile ihtâr olunacak ve târih-i ihtardan bir mâh 

mürûr edip de icâbını icrâ etmediği suretde masârifi sahib-i imtiyâza ait olmak üzere yolun hüsn-i hâle vaz‟ı içün 

cânib-i hükümetden idâresine vaz‟ı yed olunarak tâmirât-ı lâzıme icrâ ve bu uğurda vukû‟ bulacak masârif hattın 

hâsılâtından istîfâ olunacak ve kifâyet etmez ise sâhib-i imtiyâza ikmâl etdirilecekdir. Bkz. Mukavelât Mecmuası, 

cilt VI, s. 1672. 
512 ġartnamenin 5. Faslı ile ilgili bilgi için bkz. Mukavelât Mecmuası, cilt VI, s. 1686. 
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imtiyaz müddetinin sonuna kadar her sene imtiyaz sahibine verecektir. Bu meblağ, 

Ġzmir-Kasaba ve AlaĢehir ile Ģubeleri için 29. maddede belirtilen meblağdan ve diğer 

hatlar için de kilometre baĢına senelik 11.500 Franktan az olmayacaktır. Hattın devlete 

teslimi, eĢya ve levazımatın satın alınması hususunda Ģartnamenin 19. maddesine
513

 

göre hareket edilecektir.  

18-Ġmtiyaz müddeti sona erince devlet, imtiyaz sahibinin demiryolu ile alet ve 

edevatı üzerinde bulunan tüm hukukunu haiz olacak ve demiryolu hâsılatından istifade 

edecektir. Herhangi bir borç ve taahhütlerden kurtulmuĢ olmak Ģartıyla hattın, devlete 

teslimi, alet ve edevatın satın alınması Ģartnamenin 20. maddesinde
514

 yazılı hükümlere 

göre yapılacaktır. Ancak 17. maddede istisna edilen alet ve edevat bu maddenin ahkâmı 

haricinde kalacaktır. 

19-Demiryol memur ve müstahdemleri Hükümetin belirleyeceği kıyafette 

bulunacaklar ve hepsi de fes giyeceklerdir. Mümkün meretebe Osmanlı tebasından 

seçileceklerdir. 

20-Ġmtiyaz sahibi, yürürlükteki mevzuata göre hareket etmek Ģartıyla, hattın her 

iki tarafın da yirmiĢer kilometre mesafede keĢfedeceği madenleri imal edebilecektir. 

Ayrıca, bağlı olduğu nezarete müracaat ederek, nizamı dairesinde hattın yakınlarındaki 

ormanlardan odun, kömür ve kereste kesmeye ve kullanmaya yetkisi olacaktır. 

21-Devlet, demiryolunun aslî hattıyla Ģubelerinin gerekli görülen mahallerinde 

istihkâmlar (siperler) inĢa edebilecek ve bu konuda ortaya çıkan masraf devlete ait 

olacaktır. 

                                                 
513 ġartnamenin 19. maddesi: Devlet-i Aliyye mukavelenâmenin 17. maddesi mucebince demiryolu mubâya‟a eylediği 

halde hattın ol vakit mevcud bulunan ve işletilmesi içün iktizâ eden vagon ve lokomotif ve toprak arabaları ve 

mahrûkât ve cem‟ edilen malzeme vesâir eşyâ-yı menkûlesinin kâffesini muhammenlerin takdir edecekleri bedel 

mukabilinde iştirâ edecekdir. Bkz. Mukavelât Mecmuası, cilt VI, s. 1673. 
514 ġartnamenin 20. maddesi: İmtiyaz müddeti münkaziye olduk da sâhib-i imtiyaz demiryol mevkifleri ve tahmîl ve 

tenzîl-i eşyâya mahsûs mahalleri ve müfettişleri içün yapılan kulübe ve hâneleri ve tahsildâr odalarını ve sâbit 

makineleri ve ale‟l-umûm bir sûret-i mahsûsada umûr-ı nakliyeye mahsûs olmayan sâir eşyâ-yı gayr-ı menkûleyi 

hüsn-i halde olarak bilâ-bedel ve her gûne duyûn ve taahhüdâtdan vâreste olmak şartıyla devlete devir ve teslim 

edecektir. Makine ve lokomotif ve araba ve vagon ve âlât-ı inşâiyye ve tamiriyye ve mahrûkât ve cem‟ edilen 

malzeme ve her nev‟i levâzımât gibi hattın işletilmesi içün lâzım gelen eşyâ-yı menkûleye gelince hükümet-i seniyye 

bunları muhammenlerin takdir edecekleri bedel mukâbilinde mubâyaa edecektir. Şu kadar ki devletin mubâyaa 

edeceği levâzımât demiryolun altı ay işletilmesi içün gerekli olan mikdârı mütecâviz olmayacakdır. Müddet-i 

imtiyâziyenin hitâmından beş sene evvel demiryolun hüsn-i halde olmadığı inde‟t-teftiş devletçe anlaşılır ise sâhib-i 

imtiyaza bir müddet tayiniyle ihtâr-ı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise hükümet derhal 

demiryolu ve müteferriâtını yed-i idâresine alarak sâhib-i imtiyaz hesabına olarak tâmirât-ı lâzımeyi icrâ ile yolu 

hüsn-i hâle vaz‟ etmeğe salâhiyeti olacak ve hâsılâtdan işletme ve tâmirât masârifi çıkarıldıktan sonra fazlası 

sâhib-i imtiyaza îtâ olunacak ve noksan zuhûr eder ise ikmâl etdirilecektir. Bkz. Mukavelât Mecmuası, cilt VI, s. 

1674. 
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22-ĠnĢaat esnasında bulunacak eski eserlerlerle ilgili yürürlükteki nizamnameye 

göre hareket edilecektir. 

23- Ġmtiyaz sahibi, her türlü hâsılatın aylık cetvellerini Nafia Nezareti‟ne takdim 

edecek ve hâsılat defterlerini Ģartnamenin 17. maddesinde
515

 gösterildiği surette tanzim 

edecektir. 

24-Zorunlu sebeplerden dolayı bir mâni ortaya çıktığında, imtiyaz sahibi, 

yeniden belirlenen sürede inĢaata baĢlamazsa veya baĢlayıp da bitiremezse ya da 

mukavelede belirtilen baĢka taahhütlerini yerine getiremezse imtiyaz hakkını 

kaybedecektir. Bu durumda Ģartnamenin 18. maddesinde
516

 belirtildiği Ģekilde, 

demiryolun muvakkaten iĢletilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Buna göre inĢaat, 

edevat ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcut olan kefâlet akçesi de devlet 

tarafından zabt edilecektir. 

25-Ġmtiyaz sahibi, devletçe gerek görüldüğünde, demiryolu binaları dâhilinde, 

Hükümet hesabına görev yapan demiryolu komiserleri ile gümrük, posta ve zabıta 

memurlarının ikametleri için gerekli odaları bedelsiz tahsis etmeye mecburdur. 

26-Ġmtiyaz sahibi, masrafı kendisine ait olmak üzere demiryolu boyunca telgraf 

direkleri ve telleri dikip bunları uzatabilecektir. Fakat bunları demiryolu ile ilgili 

hususların dıĢında hususi muharebe amaçlı kullanamayacaktır. Devlet, demiryolu 

boyunca bir telgraf hattı yapacak olursa imtiyaz sahibinin telgraf direklerine 

bağlayabilecektir. Ayrıca gerekli gördüğünde demiryoluna ait telgraf hatlarını da 

kullanabilecektir. 

27- Ġmtiyaz sahibi, sadece demiryola ait mektup ve çantalarını Posta Nezareti‟ne 

herhangi bir vergi vermeksizin posta memurlarınca muayene edildikten sonra kendi 

                                                 
515 ġartnamenin 17. maddesi: Sâhib-i imtiyaz demiryolun her nev‟i hâsılâtını mübeyyin mâh be mâh bir kıt‟a defter 

tanzim ve Ticâret ve Nâfıa Nezâreti‟ne takdîm edecekdir. Hâsılât-ı gayrisâfiyeyi mübeyyin tanzîm olunacak 

defterde yolcular ile emtianın naklinden münbais hâsılât-ı gayrisâfiye ile beraber demiryolun bi‟l-cümle vâridât ve 

hâsılât-ı sâiresi dahi gösterilecektir. Nakliyât-ı askeriyyeye ait olup berûce peşin tesviye edilmeyen ücûrâtın 

başkaca beher ay bir kıt‟a cedveli tanzîm olunarak ücûrât-ı mezkûre tahsîl olundukdan sonra yekünü hâsılât-ı 

gayrisâfiye meyânına idhâl kılınacakdır. Bkz. Mukavelât Mecmuası, cilt VI, s. 1672-1673. 
516 ġartnamenin 18. maddesi: Sâhib-i imtiyaz mukâvelenâmenin 24. maddesinde münderiç esbâbdan dolayı hukûk-ı 

imtiyâziyesinden sâkıt olduğu halde ol vakte kadar icrâ edilen i‟mâlât ve cem‟ ve tedârik olunan edevât ve 

levâzımâta ve mubâya‟a olunan araziye bedel tayin olunarak müzâyedeye konulacak ve zuhûr edecek taleplerden 

kimin üzerinde takarrür eder ise onun marifetiyle hukukundan sâkıt olan sâhib-i imtiyâzın taahhüdât-ı vâkı‟ası îfâ 

edilecekdir. Bi‟l-müzâyede takarrür edecek bedelden müzâyede masârifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku 

sâkıt olan sâhib-i imtiyâza îtâ kılınacakdır. Birinci müzâyededen bir netice hâsıl olmadığı halde evvelce takdîr 

olunan bedelden münasip miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci def‟a bir müzâyede daha icrâ 

etdirilecek ve bu dahi neticesiz kalır ise müzâyedeye mevzû‟ şeyler hukukundan sâkıt olan sâhib-i imtiyâza hiçbir 

bedel tayin olunmaksızın devletin malı olacak ve kefâlet akçesi henüz iâde olunmamış bulunur ise taraf-ı devletden 

zabt olunacakdır. Bkz. Mukavelât Mecmuası, cilt VI, s. 1674. 
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vasıtalarıyla nakledebilecektir. Demiryolunun inĢası, iyi halde muhafazası ve 

iĢletilmesine gerekli olan alet, edevat, yağ, kömür gibi diğer maddeleri de ücretsiz 

nakletmek hak ve salahiyetini haiz olacaktır. 

28-Gerek imtiyaz sahibi ve gerek makamına kaim olacak anonim Ģirketi, bir 

Osmanlı Ģirketi olacağından devlet ile imtiyaz sahibi veya Ģirket arasında ya da imtiyaz 

sahibi ve Ģirket ile ahaliden fertler arasında ortaya çıkacak her türlü ihtilaf ve dava 

ġûrây-ı Devlet‟te görülecektir. Diğer sıradan hukuki davalar da iĢin ait olduğu Osmanlı 

mahkemelerinde görülecektir. ġirket, tabiiyeti hasebiyle resmi daireler ile Türkçe 

muhabere edecektir. 

29-Nagelmackers‟in Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden alarak Hükümete takdim 

edeceği ibrânâme için zikredilen Ģirkete ödeyeceği meblağa karĢılık olmak üzere 

Hükümet tarafından Nagelmackers‟e Ġzmir‟den Kasaba‟ya kadar olan hat ile Ģubeleri 

için 99 senenin bitimine kadar senelik 2.310.000 Frank bir sabit meblağ garanti 

edilmiĢtir. Bunun süresi, zikredilen hat ile Ģubelerinin Nagelmackers‟e teslimi gününden 

itibaren baĢlayacaktır. Hâsılat bu miktarı temine kâfi gelmediği takdirde Hükümet bunu 

tamamlamayı taahhüt eder. 

AlaĢehir-Afyon arasında inĢa edilecek hat için de Hükümet, kilometre baĢına 

senelik 830 Osmanlı altını 76 kuruĢ gayrisâfi hâsılat garanti eder
517

. Gayrisâfi hâsılat, 

830 Osmanlı altını 76 kuruĢtan fazla olursa, fazlasının % 25‟i Hükümete ait olacaktır. 

Yine zikredilen gayrisâfi hâsılat kilometre baĢına 967 Osmanlı altınını aĢarsa kilometre 

baĢına 22 Osmanlı altını ile 967 Osmanlı altınından fazlasının % 40‟ı Hükümete 

verilecektir. 

Hükümet tarafından senelik sabit bir meblağ garanti edilmiĢ olan Ġzmir-Kasaba-

AlaĢehir hattıyla Ģubelerine gelince: Bunları iĢletecek olan Ģirket hâsılatın tamamını 

tahsil edecek ve ilk 50 sene zarfında hâsılatın % 50‟si iĢletme masrafına karĢılık olmak 

üzere Ģirkete ve diğer % 50‟si Hükümete ait olacaktır. Geri kalan 49 sene zarfında 

gayrisâfi hâsılatın yalnız % 45‟i Ģirkete ve % 55‟i Hükümete ait olacaktır. Hattın geçtiği 

sancakların (Aydın, Denizli, Saruhan) öĢür hâsılatı, kilometre teminatının ödenmesine 

tahsis edilecektir.  

Hükümet tarafından kilometre baĢına 830 Osmanlı altını 76 kuruĢ gayrisâfi 

hâsılat garanti edilerek yeniden inĢa edilecek hatta (AlaĢehir-Afyon) gelince: ĠĢletme 

                                                 
517 830 Osmanlı altını 76 kuruĢ yaklaĢık 18.900 Franka tekabül ediyordu. Bkz. Velay, a.g.e., s. 387. 
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hâsılatı garanti edilen miktara ulaĢmadığı takdirde noksanı yine hattın geçtiği 

sancaklarının öĢür hâsılatından tamamlanacaktır. Bu öĢürlerin tahsilini ve mevcut hatlar 

ile yeni yapılacak Ģebekelerin istifade ettiği teminatın ödemesini Duyûn-ı Umûmiye 

Ġdaresi üzerine alacaktır.  

30-Yeni hatların kilometre baĢına isabet eden hâsılat miktarının ortalamasını 

tayin edilebilmek için inĢa edilecek hattın kısımları açıldıkça, iĢletilen muhtelif 

kısımların hâsılatı birleĢtirilecektir.  

31-Ġmtiyaz sahibi, kilometre baĢına devlet tarafından garanti edilen hâsılat 

miktarının tamamlanması için lazım gelen meblağın talebine esas olan ve komiser 

tarafından tetkik ve tasdik edilmesi gereken hesapları her yıl Ocak ayında Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟yle Duyûn-ı Umûmiye Ġdaresi‟ne bildirecektir. Hesapların bildirildiği 

tarihten itibaren iki ay içinde hesaplar kontrol edilmiĢ olacaktır. Hesaplarda herhangi bir 

sıkıntı yoksa talep edilen meblağ Ģirkete ödenecektir. 

32-Kasaba hattı ibrâ yoluyla satın alındığında, Nagelmackers, mevcut hattı 

(Ġzmir-AlaĢehir) iki sene içinde, masraf ve zararı kendisine ait olmak üzere tamir etmeyi 

ve taban ağaçları ile demir çubukları değiĢtirmeyi ve bu tamir, bakım, onarım için 

2.500.000 Frank harcamayı taahhüt eder. Harcama 2.500.000 Frankı geçmez ise aradaki 

fark Hükümete teslim edilecektir. 

33-Birbirini müteakiben beĢ sene zarfında, hâsılat, garanti edilen meblağı aĢtığı 

takdirde Hükümet ile Ģirket tekrar oturup, zikredilen meblağın teminine tahsis edilen 

öĢür gelirlerinin devlet hazinesine aktarılması ile ilgili müzakere yapabileceklerdir. 

AnlaĢma Ģartlarına göre, imtiyazın müddeti Ġzmir-Kasaba ve AlaĢehir hatlarıyla 

Ģubelerinin teslimi tarihinden itibaren 99 sene olacaktı. Takriben 266 kilometre 

uzunluğundaki mevcut hatların her türlü borçtan kurtulmuĢ olarak, mevcut bilcümle 

alet, edevatı ile beraber Hükümetin malı kalacağından Nagelmackers, mukavelenin 

imzalandığı tarihinden geçerli olmak üzere altı ay süre zarfında Kasaba Ģirketinden elde 

edilmesi gereken ibrânâmeyi alıp takdim edecekti. ġayet bu altı ay zarfında 

Nagelmackers ibrânâmeyi Hükümete veremezse imtiyaz haklarını kaybedecekti
518

. Yani 

bu imtiyaz, yeni imtiyaz sahibi Nagelmackers‟in, Devletin Ġngiliz Ģirketine karĢı olan 

bütün borçlarını ödemesine bağlı idi. Hükümet, hattın gayrisâfi hâsılatının % 50‟sini 

iĢletme masraflarına, % 50‟sini de Nagelmackers tarafından Kasaba Demiryolu 

                                                 
518 BOA, A.DVN.MKL, 34/8. 
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ġirketi‟ne ödenecek olan meblağın faiz ve amortismanlarını temin etmek için tahsis 

ediyordu. Hükümetin, hâsılatın bu ikinci yarısı dolayısıyla, imtiyaz sahibine asgari 

2.300.000 Frank garanti etmesi Ģart koĢuluyor ve hâsılat bu miktarı temine kâfi 

gelmediği takdirde Hükümet bunu tamamlamayı taahhüt ediyordu
519

. 

AlaĢehir-Afyon hattı ile ilgili olarak, Nagelmackers, Kasaba hattının kendisine 

teslimini müteakip altı ay içinde en az 100 kilometrelik mahallin kat‟i keĢiflerini, kat‟i 

keĢif sonrası harita ve layihalarını ve bu altı aydan itibaren bir sene zarfında 100 

kilometre uzunluğundaki diğer kısmın ve 18 ay zarfında da geri kalan 47 kilometrelik 

mahallin harita ve layihalarını Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne takdim edecekti.  

Aynı anlaĢmaya göre imtiyaz sahibi, masraf, zarar ve hasarı kendisine ait olmak 

üzere Kasaba hatlarının kendisine teslimi tarihinden itibaren 15 ay müddet zarfında 

inĢaata baĢlamayı ve yine o tarihten itibaren nihayet altı seneye kadar tamamlamayı 

taahhüt ediyordu. Ayrıca Kasaba hattının Ģirketten geri alınacağı tarihe kadar bir 

Osmanlı anonim Ģirketi teĢkil etmeye de mecburdu
520

. 

Hattın geçtiği sancakların öĢür hâsılatı, (Saruhan, Denizli ve Aydın sancaklarının 

hububat öĢrü, bundan baĢka Aydın sancağının palamut, zeytin, incir gibi öĢürleri) 

kilometre teminatının ödenmesine tahsis edilmiĢti
521

.  

 

4.4. Ġmtiyaz Sonrası Yapılan ÇalıĢmalar 

4.4.1. Fen Heyetinin TeĢkili ve ÇalıĢmaları 

Ġmtiyazın verilmesinden sonra hattın uzatılması ile ilgili çalıĢmalara baĢlandı. 

Öncelikle Kasaba Demiryolu‟nun uzatılmasından dolayı AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a 

kadar inĢa edilecek hattın keĢfi için 17 Nisan 1893 tarihinde Mühendis Kolanj‟ın 

baĢkanlığında bir fen heyeti görevlendirildi
522

. Demiryolu Ģirketi imtiyaz sahibi 

vekilinin baĢvurusu üzerine, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden, Aydın ve Hüdavendigar 

vilayetlerine gönderilen yazı ile fen komisyonunun çalıĢmaları için gerekli yardımların 

yapılması ve her türlü kolaylığın gösterilmesi talep edildi
523

. Bir taraftan teĢkil edilen 

                                                 
519 Velay, a.g.e., s. 386-387. 
520 BOA, A.DVN.MKL, 34/8. 
521 BOA, BEO, 163/12160. 
522 BOA, DH. MKT., 17/1, lef-1. 
523 BOA, DH. MKT., 17/1, lef-2. 
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fen heyeti vasıtasıyla güzergâh üzerinde keĢif çalıĢmalarına baĢlanırken diğer taraftan 

da yeni Ģirket kurulması ile ilgili çalıĢmalar da devam ediyordu. 

 

4.4.2. ġirketin Kurulması ve Sermaye Tedariki 

29 Receb 1310 (17 ġubat 1893) tarihli imtiyaz fermanına göre yeni bir Ģirketin 

kurulması gerekiyordu. Bu amaçla Yataklı Vagonlar ġirketi Müdürü George 

Nagelmackers ile Osmanlı Bankası Müdürü Lafvant tarafından yapılan çalıĢmalar sonuç 

verdi ve “Ġzmir ve Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi” isimli bir anonim 

Ģirket kuruldu
524

. 24 Temmuz 1894 tarihinde kurulan Ģirketin içtüzüğü hazırlandı. 8 

bölüm ve 44 maddeden oluĢan bu içtüzük özetle Ģu hususları içeriyordu: 

ġirketin unvanı “Ġzmir ve Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi” 

olacak ve tabiiyeti sıfatıyla devletin kanun ve nizamlarına tabi olacaktı. ġirketin 

merkezi Ġstanbul‟da olacak ve ülkenin diğer yerlerinde veya yabancı devletlerde de 

Ģubeleri bulunabilecekti. ġirketin müddeti bazı sebeplerden dolayı fesh veya müddeti 

uzatmak gibi bir durum olmadıkça imtiyaz müddeti olan 99 seneden ibaret olacaktı. 

Ġmtiyaz sahibi Nagelmackers Hükümetten kendisine verilen imtiyaz ile ona bağlı 

olan bütün haklarını Ģirkete devretmiĢti. Binaenaleyh imtiyaz sahibi, imtiyaz fermanı ile 

mukaveleler ve imtiyaza müteallik bütün evrak ve senetleri Ģirkete teslim etmeye 

mecburdu.  

ġirketin sermayesi 16.000.000 Franktan ibaret olup beheri 500 Franklık 32.000 

hisseye bölünmüĢtü. Heyet-i Umûmiyenin yani genel kurulun bu sermayeyi % 50 

derecesine kadar artırmaya salahiyeti olacaktı. Bu sermayeden baĢka genel kurul 

kararıyla Ģirketin ihtiyacı nisbetinde tahvilat da çıkarılabilecekti. ġirketin hisse 

senetlerinin bir tarafı Türkçe diğer tarafı Fransızca veya sair lisanlar ile tanzim 

edilecekti. 

ġirketin iĢleri bir idare meclisi tarafından yürütülecekti. Ġdare meclisi üyeleri 

heyet-i umumiye tarafından seçilecek ve sayıları en az 5 en fazla 12 olacaktır. Ġlk üç 

sene müddet için görev yapacak idare meclisi heyeti, Osmanlı Bankası‟nın Paris heyeti 

baĢkâtibi Gaston Obvano, Osmanlı Bankası‟nın Paris müdürlerinden ve Kontvar 

Deskont Bankası BaĢkan Yardımcısı Teodor Berje, Duyûn-ı Umûmiye Meclisi 

                                                 
524 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-22 ve lef-23; Mukavelât Mecmuası, cilt 6, s. 1890-1891. 
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azasından Loui Lafvant, Osmanlı Bankası‟nın Londra heyeti baĢkâtibi Lander, Osmanlı 

Bankası müdürlerinden Lozans, imtiyaz sahibi Nagelmackers ve Dersaadet-Selanik 

Ġltisak Osmanlı Demiryolu müdürlerinden Ramber isimli Ģahıslardan oluĢuyordu. Ġdare 

meclisi en az ayda bir kere toplanacaktı. Azaların yarıdan fazlasının katılımıyla toplantı 

yapılabilecek ve kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınırsa geçerli olacaktı. EĢitlik 

durumunda ise konu bir sonraki toplantıda ele alınacaktı. Yine eĢitlik olursa teklif 

reddedilecekti. 

Ġdare meclisi üyelerinden her birinin Ģirketin 50 hisse senedine sahip olması 

gerekiyordu. Üyelerden yabancı memleketlerde ikamet edenler müzakere esnasında 

kendilerine vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebileceklerdi. 

ġirketin mâli yılı Ocak ayı baĢından baĢlayıp, 31 Aralıkta son bulacaktı. Ġdare 

meclisi her sene sonunda Ģirketin alacaklarını ve borçlarını havi bir umumi defter 

tanzim edecekti. Bu defter ile muvazene defterini ve hesapları Heyet-i Umumiyenin 

toplantısından 40 gün önce müfettiĢlere tebliğ edecek ve Heyet-i Umumiyenin 

toplantısında takdim edilecekti
525

. 

Ġmtiyaz mukavelesi gereğince, Nagelmackers tarafından kurulan Ģirketin 

içtüzüğü ile ilgili tasdik muameleleri Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nde 26 Ağustos 1894 

tarihinde tamamlandıktan sonra, Adliye Nezareti marifetiyle Dersaadet Bidâyet 

Mahkemesince kayıt ve tescil iĢlemleri yapıldı, böylece Ģirketin kuruluĢu ile ilgili süreç 

de tamamlanmıĢ oldu
526

. 

Sermaye Artırımı: ġirket, inĢaat masraflarını karĢılamak üzere 18 Temmuz 1894 

tarihinde toplanan genel kurulun aldığı karar doğrultusunda 1894 senesinde toplam 

56.560.000 Frank tutarında ve her biri 500 Frank değerinde % 4 faizli 113.120 adet 

tahvil çıkardı. Bundan sonra 4 Kasım 1894‟te toplanan genel kurul kararı doğrultusunda 

1895 yılında toplam 77.500.000 Franklık, her biri 500 Frank değerinde % 4 faizli 

155.000 adet tahvil daha çıkardı. Çıkarılan her iki tahvil de imtiyaz süresinin sonuna 

kadar geçerli olacak ve bütün vergilerden muaf tutulacaktı
527

. 

 

                                                 
525 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-22 ve lef-23; Mukavelât Mecmuası, cilt 6, s. 1890-1901; Mukavelât Defteri, cilt 7, 

s.169-175. 
526 BOA, A.DVN.MKL, 36/1, lef-24. 
527 Ali Akyıldız, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, Ġstanbul 2001, s. 158. 
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4.4.3. Ġmtiyazın El DeğiĢtirmesine Ġngilizlerin Tepkisi  

Kasaba demiryolu hatlarının Ġngiliz Ģirketinden alınıp, uzatma imtiyazı ile 

birlikte Fransız Ģirkete ihale edilmesi Ġngiliz kamuoyunda tepkilere neden oldu. 

Gazetelerde, Osmanlı Hükümeti ve yeni Ģirket aleyhinde yazılar yazılmaya baĢlandı. 

Fransız sermayedarlarının Londra‟da hissedar bulmaya çalıĢtıkları haberleri yayılıyor ve 

Ġngiliz sermayedarlarına, Fransızlara bu konuda yardımcı olmamaları hususunda 

telkinler yapılıyordu. 

19 Temmuz 1894 tarihli Financial Times Gazetesinde çıkan makale Ġngilizlerin 

bu konudaki bakıĢ açılarını Ģöyle ifade ediyordu: 

“Kasaba Demiryolu‟nun satın alınması zımnında bir Fransız Ģirketi tarafından 

vuku bulan teklifin Kasaba Demiryolu ġirketi tarafından kabul edildiği ve bedelinin 

1.406.000 liraya takdir etmiĢ olduğu malumdur. Bu konudaki müzakereler birkaç ay 

devam edip bu müddet zarfında bahsedilen hattın satın alınması ve uzatılması için 

gereken yeni sermayenin Fransa‟da tedarik edileceği zan ve tahmin edilmiĢ ise de 

Fransız sermayedarlar Türk iĢlerinden bezmiĢ olduklarından vukubulan nasihatler 

tesiriyle Ģu halde Londra‟da hissedar bulmaya çalıĢmaktadır. Maksadım bu sermayenin 

tedarik ve ikmaline hissedar yazılmak niyetinde olanlara bazı mâlumât vermekten 

ibarettir. ġöyle ki; Bu defa yeni teĢkil edecek Ģirket bir “Osmanlı Ģirketi” olacak ve 

idare merkezi Ġstanbul‟da bulunacaktır. Ġmtiyaz müddeti 99 seneden ibaret olacak ve bu 

müddet sonunda hat Hükümetin malı olacaktır. Bugün 2.200.000 lira sermaye 

aranılmakta olup buna mukabil % 4 faizli 100‟ü 80 itibariyle senetler çıkarılacaktır. Bu 

istikrazın faizi için senelik 88.000 liraya gerek olacağı gibi 99 sene zarfında tamamen 

ödenmesi için de senelik lüzumu miktar mahsup akçesi iktiza edecektir. Kasaba 

Demiryolu‟nun yıllık ortalama safi geliri 67.000 liradan ibaret olduğundan bu hattın 

kefâlet maddesi dikkat çekicidir. Pek çok emsal var ise de baĢlıca Kasaba ve Aydın 

demiryolları için gösterilmiĢ olan kefâlet bir vakit bu kefâlet maddelerince devlet 

tarafından ne türlü oyunlar oynanmıĢ olduğunu zahire çıkarır. Bunlardan Kasaba 

Demiryolu ġirketi kefâlet akçesi olarak Hükümetten 700.000 lira talep ettiği gibi Aydın 

Demiryolu ġirketi de 650.000 liraya varan alacağını 1935 senesinde yani 40 sene sonra 

ödenmek üzere sulhen tesviye eylediği ve bu tesviyeye dahi masrafları Ģirkete ait olmak 

üzere mezkur hattın temdidine mezun olmak üzere 1888 senesinde verilen imtiyaza 

mukabil razı olduğu derkardır. Yeni teĢkil edecek Ģirkete gösterilecek senelik 92.000 

lira kefâlet Anadolu‟nun bazı mahallerinin öĢür gelirleriyle temin edilecek ve bu öĢür 
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gelirleri de Duyûn-ı Umûmiye Ġdaresi marifetiyle tahsil edilecektir. Ancak bu kefâletin 

ehemmiyet derecesi takdir edildiği sırada zahirenin fiyatının (artması?) ve ticaretçe vaki 

olan buhran münasebetiyle öĢür hâsılatının oldukça azalmıĢ olduğu ve bundan baĢka 

daha sonra Hükümet tarafından müsaade edilen hatların uzatılması tamamlanıp da 

mezkûr hatlar iĢlettirildiği takdirde en ziyade mahsüldâr olan mahallerin öĢür geliri 

Duyûn-ı Umûmiye Ġdaresinden devlet hazinesine geçeceği ve o halde politikaca küçük 

bir buhran zuhurunda Duyûn-ı Umûmiye ile Hükümet arasında vaki olan irtibatın 

ortadan kalkacağı ve Hükümet, Duyûn-ı Umûmiyeden yakayı kurtarmak istediği zaman, 

öĢür gelirlerinin tahsil maddesi hükmünce deruhte edileceği de dikkatten 

kaçırılmamalıdır. Bundan baĢka yeni teĢkil edecek Ģirket ile eski Ģirketin suret-i tesisi 

arasındaki farkı da dikkate almak icap eder. Bu defa teĢkil edecek Ģirket Osmanlı Ģirketi 

olacağından bu Ģirket ile Hükümet arasında bir anlaĢmazlık zuhurunda anlaĢmazlığın 

Osmanlı mahkemelerinde görüleceği cihetle Ģayet Ģirket tarafından Hükümet aleyhinde 

bir dava zuhur eder ise Ģirket müddei sıfatıyla mezkûr mahkemelere müracaata mecbur 

olacağından böyle bir muhakemenin neticesinin ne olabileceğini söylemeye gerek 

yoktur. Yeni Ģirketi tesise kalkıĢmıĢ olanların sermaye tedariki için Ġngiltere 

sermayedarlarına müracaat etmelerine taaccüb edilmez. Zira bu teĢebbüste muvaffakiyet 

hâsıl olduğu halde kendilerine büyük bir pay çıkacağı bellidir. Lakin taaccüb edecek 

cihet var ise bu da muvaffakiyeti ekser defalar taahhütlerini yerine getirmemiĢ olan ve 

pek yakın zamanda da yine o yolda harekete mecbur bulunan bir devletin kefâleti 

üzerine müessis olan bir Ģirketin tesisi zımnında hissedar zuhur etmiĢtir. Devletin ahvâl 

ve mâli itibarının ıslah edildiğine dair bazı menfaatperestlerin neĢriyatı sırf hayal 

kabilinden olup Hükümeti tanıyan ve bilenlerin böyle neĢriyata ehemmiyet 

vermeyecekleri derkâr ve bir tarz-ı cedit irâe edilmek istenilen kefâletlerin Ģimdiye 

kadar icrâ edilmediği bundan böyle de edilmeyeceği âĢikardır.
528

”  

Bu konu ile ilgili tartıĢmalar devam ediyordu. Mesela, yine 23 Temmuz 1894 

tarihli Financial Times Gazetesi‟nde Anostor imzasıyla yayınlanan yazıda 19 Temmuz 

1894 tarihli makale değerlendiriliyordu. Anostor‟a göre, Hükümet tarafından demiryolu 

Ģirketlerine gösterilen kefâletler maddesi ele alınmıĢ fakat baĢka bir meseleden 

bahsedilmemiĢti. Dolayısıyla eksik değerlendirme yapılmıĢtı. Bu mesele de Rusya‟nın 

harp tazminatı meselesiydi. Harp tazminatı, Anadolu‟nun en verimli mahallerinin öĢür 

gelirleriyle temin edilmiĢti. Bu meblağın çoğu ödenmediğinden ya da geciktiğinden 

                                                 
528 BOA, Y.PRK.TKM., 32/28, s.1. 
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Rusya‟nın sıkıntı çıkarma ihtimali olacaktı. Bu durumda devlet, taahhüt edilen kefâlet 

akçesi ve harp tazminatı ödemesinden birini tercih edecekti. Sonuçta harp tazminatı 

ödemesine ağırlık verilmesi daha doğal olarak değerlendiriliyordu
529

. 

 

4.4.4. Mevcut Hatların Yeni ġirkete Devir ve Teslimi 

AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar yapılacak demiryolu hattı için imtiyazın 

verilmesi, mukavele ve Ģartnamelerin imzalanmasından sonra eski hatları iĢletecek hem 

de yeni hatları inĢa edecek Ģirket, 24 Temmuz 1894 tarihinde kurulmuĢtu. Bundan sonra 

eski Ģirketin iĢletmiĢ olduğu Ġzmir-Kasaba-AlaĢehir, Manisa-Soma hatları ve Ġzmir-

Bornova Ģubesinin yeni Ģirkete devredilmesi gerekiyordu. Gerekli çalıĢmalar yapıldı ve 

bununla ilgili yol haritası belirlendi. Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden, Ġzmir‟den 

AlaĢehir‟e kadar olan mevcut hatların geri alınması ve Nagelmackers‟in teĢkil etmiĢ 

olduğu Ģirkete devir ve teslimine dair icra edilecek muamele Ģöyle olacaktı: 

1- Öncelikle Ġzmir Kasaba ve Temdidatı ġirketi Osmaniyesi, Ġzmir Kasaba 

Demiryolu ġirketi tarafından düzenlenen, Hükümet ile Ģirket arasında alacak-verecek 

meselesi kalmadığına dair ibrânâmeyi Hükümete takdim edecektir
530

. Bu ibrânâmeye 

mukabil Hükümet de herhangi bir alacağı olmadığına dair ibrânâmeyi de Ġzmir Kasaba 

Demiryolu ġirketi‟ne verecekti
531

. 

2-Hükümet, Ġzmir Kasaba ve Temdidatı ġirket-i Osmaniyesi‟ne bahsedilen 

hatları bütün araç gereçleriyle birilikte teslim edecekti. Bunların teslimi sırasında da 

                                                 
529 BOA, Y.PRK.TKM., 32/28, s.2. 
530 ġirketin hükümete takdim edeceği ibrânâme Ģöyle olacaktı: “Zirde vaz-ül-imza olarak Kasaba Demiryolu gerek 

16/28 Teşrinievvel 1885 ve 16/28 Mayıs 1888 tarihli mukavelelerden dolayı alacağı bulunan meblağdan ve gerek 

mezkur 16/28 Mayıs 1888 tarihli mukavelenin 3. maddesi ahkâmını icrâen gerek 17 Şubat 1891 tarihli şirket 

tarafından Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne takdim edilen defterde ve gerek İzmir‟den Alaşehir‟e ve Soma‟ya kadar 

mevcut hatların teslim ve tesellümüne dair 7/19 Mart 1891 tarihiyle tanzim olunan zabıtnâmede tasrî‟ kılınan sair 

müstediyât ve muhtelif taleplerden dolayı hükümetten hiçbir akçe alacağı kalmadığını ve işbu senet ile cümlesinden 

fâriğ olduğunu beyan eder. Binâenaleyh 16/28 Teşrinievvel 1885 ve 16/28 Mayıs 1888 tarihli mukaveleler ve 

bugünkü tarihe kadar teâti kılınan kâffe-i evrak ve mukavele-i sairenin hükmü bugünkü tarihten itibaren tarafeynce 

fesh edilmiş ve mezkur şirket hükümet ile akdeylediği çeşitli mukavelelerden ve İzmir‟den Alaşehir‟e kadar olan hat 

ile Soma ve Bornova şubelerinin işletilmesinden her ne suretle olursa olsun münbais olagelen herhangi bir 

matlubât ve müstediyâttan hükümet işbu senet ile ibrây-ı tâm ita eylemiş olduğundan mezkur hatlar ile şubeleri ve 

müştemilâtı ve edevât-ı sabite ve müteharrikesi ve eşya-yı müteferriası ile binâ ve tertibât-ı sâiresi hükümete teslim 

kılınır.”bkz. BOA, BEO, 406/30377, lef-3. 
531 Hükümet tarafından Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne verilecek ibrânâme: “16/28 TE 1885 ve 16/28 Mayıs 1888 

tarihli mukaveleler ve bugünkü tarihe kadar teati edilmiş olan bütün evrak, mukavele ve senet hükümlerinin fesh ve 

ilgası üzerine Kasaba şirketi herhangi bir alacağının kalmadığını (olmadığını) hükümete bir kıta ibraname takdim 

etmiş ve hükümet de İzmir‟den Alaşehir‟e kadar olan hatlar ile Soma ve Bornova şubelerinin ve bilcümle alet ve 

edevatı ile binalarını tasarruf buyurmuştur. Binaenaleyh hükümet Kasaba şirketine karşı her ne nam ile olursa 

olsun hiçbir matlubu bulunmadığını beyan ile beraber işbu senet ile mezkûr şirkete ibrây-ı tâm ita buyurur. bkz. 

BOA, BEO, 406/30377, lef-8. 
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Ģirket bir beyannameyi Hükümete takdim edecek
532

 ve bu beyannameye mukabil 

Hükümet de diğer bir beyannameyi Ģirkete verecekti. 

3-Ġzmir‟den AlaĢehir‟e ve Manisa‟dan Soma‟ya ve Ġzmir‟den Bornova‟ya kadar 

olan hatların devir ve teslimi sırasında her iki Ģirket temsilcilerinin yanında Hükümet de 

temsilci tayin edecekti
533

. 

ĠĢletme iĢlerinin yeni Ģirkete geçmesi ve 17 ġubat 1893 tarihli mukavelenin 29. 

maddesine göre temin edilen 2.310.000 Franklık senelik sabit meblağın, bu maddeye 

göre baĢlaması hakkında belirlenen müddetler, bu beyannamelerin karĢılıklı takdimi 

tarihinden itibaren geçerli olacaktı. Zikredilen maddeye göre 2.310.000 Frank, 

öncelikle, iĢletme gayrisâfi hâsılatının Hükümete ait olan kısmından, ikinci olarak, 

gayrisâfi hâsılat yeterli olmadığı takdirde, imtiyazı verilen hatların teminatına tahsis 

edilen sancakların gelirlerinden Duyûn-ı Umûmiye Ġdaresi marifetiyle tahsil edilecek 

aĢar gelirlerinden tamamlanacaktı
534

. 

Yukarıda bahsedilen Ģartlarda yapılan görüĢme ve müzakereler neticesinde 

Hükümet ve diğer iki Ģirket arasında mutabakat sağlandı. Nagelmackers‟in vekili, 31 

Temmuz 1894 tarihinde Babıâli‟ye gelerek, Kasaba Demiryolu‟na dair hesap 

meselelerinin halledildiğini ve bununla ilgili tanzim edilen ibrânâmenin Nafıa 

Nezareti‟ne takdim edildiğini ifade etmiĢti
535

.  

Bu süreçte yaptıkları baĢarılı çalıĢmalarından dolayı Ġzmir ve Kasaba 

Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi imtiyaz sahibi Nagelmackers ile vekili Dukas‟a 

ikinci rütbeden birer “NiĢân-ı Âli-i Osmâni” verildi. Ayrıca, Nagelmackers‟in karısı 

Margareth Nagelmackers ile Dukas‟ın karısı Annali Dukas da aynı rütbeden birer 

                                                 
532 Hatların teslimi sırasında Ģirket tarafından Hükümete takdim edilecek beyanname Ģöyle olacaktı: “İzmir‟den 

Kasaba ve Alaşehir‟e, Manisa‟dan Soma‟ya kadar ve İzmir‟den Bornova‟ya mümted olan hatların ahz ve teslimi ile 

Alaşehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar temdidi için 29 B 1310 tarihli fermân-ı âlişân ile Nagelmackers‟e itâ 

buyrulan imtiyazın hayz-i fiile îsâli zımnında teşkil eden ve zirde sahib-i imza bulunan şirket tarafından ber-veçh-i 

âti beyan olunur. Şöyle ki: İzmir‟den Kasaba ve Alaşehir‟e, Manisa‟dan Soma‟ya kadar olan hatlar ile Bornova 

şubesi leffen takdim olunan defterler mucibince kâffe-i müştemilât, alet ve edevâtı ile birlikte ahz ve teslim edildiği 

ve mezkûr hatların imtiyaz müddetine mübde-i? tayin olunan bugünden itibaren ve Hükümet ile Nagelmackers 

arasında 5 Şaban 1310 ve 10 Şubat 1308 ve 22 Şubat 1893 tarihinde akdedilmiş olan mukavele ve şartname 

ahkâmına göre şirketimiz tarafından işlettirilerek mukavelenin 17 ve 24. maddeleri mucibince imtiyaz müddetinin 

inkızâsında veya imtiyazın feshinde veyahut kable‟l-inkızâ müddet-i mubâyaasında hükümetin malı bulunan ve 

mezkûr defterlerde muharrer olan bütün alet, edevat ve eşya ile beraber hüsn-i halde olarak hükümete iade 

olunacağı beyan ve taahhüt olunur. Ve ancak imtiyazın feshinde veya hattın mubâyaasında mukavelenin 17. ve 29. 

maddelerinde muharrer olan meblağ-ı maktu‟-ı senevîye asla halel gelmeyecektir.” Bkz. Mukavelât Defteri, s. 142. 
533 BOA, BEO, 406/30377, lef-5. 
534 BOA, BEO, 406/30377, lef-6. 
535 BOA, YA.HUS, 304/68. 
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“ġefkat NiĢanı
536

” ile taltif edildiler
537

. Kasaba Demiryolu ĠĢletme ikinci direktörü 

Fransa tebaasından Pool August Gavran‟a da hem Hükümete müteallik iĢlerde 

yaptıkları hem de ahaliye ait muamelelerdeki yardımlarından dolayı dördüncü rütbeden 

Mecidi NiĢanı verildi
538

. 

Yine Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin yeni Ģirkete devri hususunda hizmetleri 

görülen Yataklı Vagonlar ġirketi‟nin Paris ġubesi Müdürü LoĢö‟ye üçüncü rütbeden 

Mecidi ve Brüksel ġubesi Müdürü ġiröder ile Nagelmackers‟in Ġstanbul vekili 

tercümanı Margosyan Kegam Efendi‟ye dördüncü rütbeden NiĢan-ı Osmanî
539

, Yataklı 

Vagonlar ġirketi baĢkâtibi Stolsi ve muhasebecisi Schofar, Nagelmackers‟in hususi 

kâtibi Jerve ile Ġstanbul vekili hususi kâtibi Hisarliyan Karnik Efendi‟ye ve Yataklı 

Vagonlar ġirketi üst düzey personelinden Dore ve müfettiĢlerinden Lomer, Morinzo ve 

Jober ve Ġstanbul acentesi John Buy‟a zikredilen rütbeden Mecidi NiĢanı verilmesi 

kararlaĢtırıldı
540

. 

 

4.5. ĠnĢaata BaĢlanması Ġçin Yapılan Ön ÇalıĢmalar 

Mukavele ve Ģartnamelerin düzenlenmesi ve imtiyazın verilmesinden sonra 

mevcut hatların devir teslim iĢleri yapıldı ve hattın inĢası için gerekli çalıĢmalara 

baĢlandı. Öncelikle AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar inĢa edilecek hattın keĢfi için 

17 Nisan 1893 tarihinde Mühendis Kolanj‟ın baĢkanlığında bir fen heyeti 

görevlendirilmiĢti
541

. 1895 Haziran‟ında AlaĢehir-Afyonkarahisar hattının güzergâh 

planları ve haritaları hazırlandı. Bu plan ve haritalar Temmuz 1895 baĢlarında hattın 

inĢaat müdürü Viktor Limauge tarafından Nafıa Nezareti‟ne takdim edildi
542

. Nafıa 

Nezareti‟ne takdim edilen haritalarda demiryolu hattı için üç güzergâh tayin edilmiĢti. 

                                                 
536 ġefkat NiĢanı II. Abdülhamid döneminde 1878‟de ihdas edilmiĢ olup yalnız kadınlara mahsus bir niĢandır. 

Altından yapılmıĢ olan bu niĢan üç dereceli (rütbeli) olup, birinci derecenin Ģemsesi ile ikinci derecenin niĢanı 

murassa, birinci derecenin niĢanı ile üçüncü derece niĢan sadece minelidir. NiĢanlarda Sultan II. Abdülhamid‟in 

“el-gazi” ünvanlı tuğrası ve altında 1295 tarihi bulunur. Bkz. Metin Ürüreten, Osmanlı Madalyaları ve Nişanları, 

Ġstanbul 2001, s. 287. 
537 BOA, Ġ.TAL., 59/1312-S-7. 
538 BOA, T. DMĠ, 952/4. 
539 NiĢan-ı Osmânî Sultan Abdülaziz döneminde 12 Aralık 1861 tarihli nizamname ile çıkarılmıĢtır. BaĢta üç rütbe 

olarak düĢünülmüĢ fakat daha sonra dördüncüsü de eklenmiĢtir. Sadece birinci derecenin murassaı mevcuttur. 

Kurdelası yeĢil, kenarları kırmızı çizgilidir. NiĢan-ı Osmânî 7 köĢeli bir yıldız formundadır. Ön ve arka yüzleri 

minelidir. Ortasında bir plaka üzerine darbedilmiĢ, Osmanlı Devleti‟nin istiklalini simgeleyen çift davul ve âlem, 

bunun üzerinde Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ tarihi olan “sene 699” hicri yazısı bulunmaktadır. GeniĢ bilgi için bkz. 

Metin Ürüreten, a.g.e., s. 232 vd; Ġbrahim Artuk, a.g.m., s. 155. 
540 BOA, YA.RES., 72/44.  
541 BOA, DH. MKT., 17/1, lef-1. 
542 Servet-i Fünun, nr. 229 (20 Temmuz 1311), s.6. 
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Bu üç güzergâhtan birisinin seçilmesi için Ağustos 1895 baĢlarında baĢlayan
543

 

çalıĢmalar sonuç verdi ve Kasaba hattının Afyonkarahisar‟a kadar uzatılması için 

tanzim edilen planlar Hükümetçe uygun görülüp tasdik edildi
544

. 

Hattın inĢasına baĢlanmadan önce yapım için gerekli olan her türlü alet, araç ve 

gereçler tedarik edilerek AlaĢehir‟e gönderildi
545

. Maden kömürü ve barutun ihtiyaç 

dâhilinde tedariki sağlanmaya baĢlandı. 

AlaĢehir-Afyon arası demiryolu hattının tesviye ve inĢa çalıĢmaları için 

güzergâh kısımlara ayrılmıĢ ve her kısım farklı müteahhide ihale edilmiĢti
546

. Toplam 

müteahhit sayısı 21 idi ve her müteahhit kendisine verilen kısmı en son 1898 yılı içinde 

bitireceklerini garanti etmiĢti
547

. Levi Bozzolo
548

, Morizi Bittevi
549

, Waligorski
550

, 

Lesiak
551

, Pagani
552

, Rekk
553

 ve Panayaki
554

 isimleri tespit edilebilen müteahhitlerdi. 

Bunlardan baĢka hat boyunca demir çubukları döĢeme iĢi de Beneti isimli müteahhide 

verildi
555

. AlaĢehir‟den baĢlayacak hat, Güneyköy, Ġnay, UĢak, Banaz ve Oturak 

cihetlerinden geçip Afyonda son bulacaktı
556

. Bölgede çıkan gazetelerde, AlaĢehir-

Afyon arasında yapılacak demiryolunun öneminden ve bölgeye sağlayacağı katkılardan 

bahsedilerek
557

, inĢaatın 24 Temmuz 1895 tarihinde baĢlayacağı haber veriliyordu
558

. 

                                                 
543 Servet-i Fünun, nr. 230 (27 Temmuz 1311), s.5,  
544 Planlar üzerinde yapılan müzakereler sürecinde Kasaba hattının inĢaat müdürü Limauge de Ġstanbul‟da bulunup 

süreci yakından takip etmiĢtir. Hatta planların onaylanmasından sonra inĢaata ait bazı meseleleri görüĢmek üzere 

birkaç gün daha Ġstanbul‟da kaldıktan sonra Ġzmir‟e geçeceği ve yolların tesviye çalıĢmalarına baĢlanacağı 

Hüdavendigar gazetesinde duyurulmuĢtur. Bkz. Hüdâvendigâr Gazetesi, nr. 1652 (2 Ağustos 1311/14 Ağustos 

1895), s. 1; UĢak‟ın 32 kilometre ilerisinden itibaren Afyon‟a kadar yapılacak kısmın kat‟i keĢif haritalarının Nafıa 

Nezareti‟ne takdim edilmesi ile ilgili bkz. Ahenk, nr. 8 (18 Mart 1895), s. 1. 
545 Gülçin Uzuntepe, Osmanlı İmparatorluğu‟nda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın-Kasaba (Turgutlu) (1856-1897), 

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir 2000, s. 74. 
546 Ahenk, nr. 58 (20 Eylül 1895), s. 1; Servet-i Fünun, nr. 235 (31 Ağustos 1311), s.4-5. 
547 Servet-i Fünun, nr. 248, (30 TeĢrinisani 1311), s. 107; Uzuntepe, a.g.t., s,  74. 
548 Levi Bozzolo, AlaĢehir ile Güneyköy arasında ve inĢaatın 17. kısım müteahhidi idi. bkz. BOA, T. DMĠ, 959/8; T. 

DMĠ, 963/3. 
549 AlaĢehir demiryolu müteahhitlerinden olan Morizi Bittevi UĢak‟ta ikamet ediyordu. Bkz. BOA, T. DMĠ, 958/123; 

BEO, 817/61270.lef-7. 
550 Fransız olan Mösyö Waligorski 4. ve 5. kısımların müteahhitliğini yapıyordu. Bkz. BOA,  T.DMĠ.,961/59; 961/64; 

961/78; 962/57; 962/71; 962/102; BEO, 824/61795; Servet-i Fünûn, nr.283, s. 181 (1 Ağustos 1312). 
551 Avusturyalı olan Mösyö Lesiak 14 ve 15. kısımların müteahhidi idi. Bkz. BOA, T. DMĠ, 970/101; 956/81; 966/26; 

970/101; 985/19. 
552 Pagani ile ilgili bkz. BOA, T. DMĠ, 968/10. 
553 Hattın UĢak kazası Çarıkköy civarı kısmı müteahhidi olan Rekk Ġtalya uyrukluydu. Bkz. BOA, T. DMĠ, 971/78; 

972/25. 
554 Panayaki ile ilgili bkz. BOA, BEO,790/59200. 
555 Demir çubukların döeĢenmesi 1896 yılı sonlarına doğru baĢlamıĢtı. 1896 Aralık ayı baĢlarında 10 kilometrelik bir 

alanın döĢenmesi tamamlanmıĢtı. Bkz. İzmir, nr. 0141/1 (25 TeĢrinisani 1312), s. 3; Servet-i Fünun, nr. 300, (28 

TeĢrinisani 1312), s. 109. 
556 Ahenk, nr. 58 (20 Eylül 1895), s. 1. 
557 Ahenk, nr. 56 (13 Eylül 1895), s. 1. 
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Müteahhitler iĢi yüklendikten sonra çalıĢmalara baĢladılar. Öncelikle hattın 

inĢasında çalıĢtırılacak iĢçi ve memurlar istihdam edilmeye baĢlandı
559

. ĠnĢaatta 

çalıĢacak memur ve iĢçilerin isimlerinin önce demiryolu Ģirketine, Ģirketin de Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟ne bildirilmesi Ģartname gereği idi. Nezaretten Ģirkete gönderilen çeĢitli 

tarihlerdeki yazılarla hattın inĢasında istihdam edilecek bütün memur ve iĢçilerin 

isimleri ve tabiiyetleri ile ilgili bilgi verilmesi istenmiĢti
560

. 

ĠĢi yüklenen müteahhitler genellikle yurtdıĢından iĢçi istihdam ediyorlardı. 

Fransız, Ġtalyan, Avusturyalı, Arnavut, Bulgar, Karadağlı ve Ġran uyruklu iĢçiler 

gelmiĢti. Bunların yanında Osmanlı vatandaĢı olan Müslüman ve gayrimüslim iĢçiler de 

istihdam ediliyordu. Ancak yurtdıĢından gelen iĢçilere göre sayıları oldukça az idi ve 

genellikle kol kuvveti gerektiren iĢlerde çalıĢtırılıyorlardı
561

. Gazetelerde, demiryolu 

inĢaatında çimento taĢımak, yol açmak gibi iĢlerde çalıĢacak elemanlara ihtiyaç 

duyulduğu, Ġzmir‟de iĢsizlikten Ģikâyet eden bazı arabacı ve devecilerin çalıĢmak üzere 

Ģirkete baĢvurmaları gerektiği yönünde ilan ve haberler yer alıyordu
562

.  

Hat boyunda çalıĢan iĢçi sayıları ile ilgili kesin bir rakam belirlenemedi. Ancak 3 

Nisan 1896 tarihli Ahenk Gazetesinde yarıdan fazlası Ġtalyalı olmak üzere 6 binin 

üzerinde
563

 ve 30 Mayıs 1896 tarihli bir belgede de 7.000 civarında yabancı iĢçi çalıĢtığı 

belirtilmiĢti
564

. Yine 13 Ağustos 1896 tarihli Servet-i Fünun‟da çıkan bir habere göre 

demiryolu hattında çalıĢan toplam iĢçi sayısı 12 binin üzerinde idi
565

. Bu konu ile ilgili 

net olarak ifade edilebilecek rakam da müteahhitlerden Waligorski‟nin yanında çalıĢan 

iĢçi sayısının 1.300 olduğudur
566

. Bir müteahhidin yanında ortalama bu kadar iĢçi 

çalıĢtığı kabul edilirse toplam iĢçi sayısının 12 binin üzerinde olması kabul edilebilir bir 

rakam olarak görülür. 

                                                                                                                                               
558 Ahenk, nr. 61 (30 Eylül 1895), s. 2. 
559 BOA, T. DMĠ, 952/100. 
560 BOA, T. DMĠ, 952/122; BOA, T. DMĠ, 953/41. 
561 Leyla ġen, Türkiye‟de Demiryolları ve Karayollarının Gelişim Süreci, TESAV yayınları, Ankara 2000, s. 25. 
562 Ahenk, nr. 114 (15 Nisan 1896), s. 2 
563 Ahenk, nr. 112 (3 Nisan 1896), s. 2; Gazetede ayrıca inĢaatın hızla devam ettiği belirtilerek belirtilen süreden daha 

önce tamamlanacağı ifade edilmiĢti. 
564 BOA, BEO,786/58899. 
565 Servet-i Fünun, nr. 283 (1 Ağustos 1312), s. 182. 
566 BOA, BEO,830/62176. 
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ĠnĢaatın rahat bir Ģekilde devam etmesi için bir taraftan iĢçi istihdamı yapılırken 

diğer taraftan inĢaatta kullanılacak araç-gereçlerin bir kısmı getirilmiĢ kalanlarının da 

getirilmesine devam ediliyordu
567

. 

 

4.5.1. ĠnĢaatın BaĢlaması 

ġirket tarafından takdim edilen planlara göre AlaĢehir-Afyonkarahisar arasındaki 

demiryolu hattı için, hattın 250. kilometresinde bulunan Killik isimli köyde ikinci 

istasyon ve ondan 5 kilometre mesafede bulunan Yeniköy‟de üçüncü istasyon inĢa 

edilecekti. Bu iki köy AlaĢehir‟den Kula‟ya giden araba yolu üzerinde bulunuyordu.  

Hat, Yeniköy‟den sonra 5 kaza ve Umurbaba dağları arasından geçerek EĢme 

kazasının yakınında bulunan Elvanlar Köyü‟ne ulaĢacak ve burada dördüncü istasyon 

yapılacaktı. Elvanlar Köyü, Yeniköy‟den takriben 40 kilometre uzaklıkta idi. 

Elvanlar‟dan 20 kilometre mesafede Ġnay isimli mevkide beĢinci istasyon yapılacaktı. 

Ġnay mevkii Aydın ile Hüdavendigar Vilayetleri hududu üzerinde bulunmaktaydı. 

Ondan 20 kilometre mesafede UĢak Ġstasyonu olacaktı. ĠnĢaatın zorluğu hattın bu 

kısmında olacaktı. Burada üç köprü yapılacaktı. Köprülerden birisi oldukça büyük ve 

uzun olacaktı. O ana kadar Anadolu‟da bu kadar büyük ve uzun köprü yapılmamıĢtı. 

Aynı Ģekilde Ġnay-UĢak arasında 22 tünel açılacak, bu tünellerin büyüğü 1.850 metre ve 

küçüğü 750 metre uzunluğunda olacaktı. 

UĢak‟tan sonra Banaz, Dumlupınar Köyü ve Afyonkarahisar‟da birer istasyon 

inĢa edilecekti. ĠnĢaatın 2,5 yılda tamamlanıp yaklaĢık 2.500.000 lira sarf edileceği 

tahmin edilmekteydi. BaĢlangıçta 3.000 kadar iĢçi çalıĢıyordu
568

. Ayrıca, demiryolu 

hattı boyunca iĢçi, memur ve mühendisler için de kulübe ve barakalar yapılmaya 

baĢlanmıĢ ve bu iĢ için de ayrı iĢçiler istihdam edilmiĢti
569

. Ancak bu kulübe ve 

barakaların yapımında bazı problemler çıktı. Çünkü inĢaat mühendisleri, baraka ve 

kulübeleri yaparken hem Hükümete sormuyor, hem de rastgele yerlere yapıyorlardı. Bu 

konu ile ilgili gönderilen yazıda, Hükümetten habersiz ve geliĢigüzel yapılacak 

barakaların yıkılacağı ifade edilmiĢti
570

. 

                                                 
567 Ahenk, nr. 61 (30 Eylül 1895), s. 2. 
568 Servet-i Fünun, (Ġlave kısmı), 19 TeĢrinievvel 1311, s.59-60.  
569 Servet-i Fünun, nr. 248 (30 TeĢrinisani 1311), s. 107. 
570 Benzer durumlar daha önce EskiĢehir ve Konya‟da da yaĢanmıĢtı. Buralarda da düzensiz ve izinsiz yapılan bina ve 

kulübeler yıkılmıĢtı. Bkz. BOA, T. DMĠ, 958/67. 
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Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlanmasıyla, Aydın Vilayeti Valisi Hasan 

Fehmi PaĢa, vilayet memur ve erkânı ile Osmanlı Bankası müdürleri ve bölgenin ileri 

gelenlerinin katılımıyla 18 Ekim 1895 Cuma günü AlaĢehir‟den itibaren demiryolu 

inĢaatına baĢlandı
571

.  

 

4.5.2. AlaĢehir-Afyonkarahisar Hattı ĠnĢası Ġçin Yeni Memur Tayinleri  

Bu dönemde devletin hem Avrupa hem de Anadolu topraklarında demiryolu 

inĢaatları hız kazanmıĢtı. Selanik-Manastır, ġark demiryolları, Mudanya-Bursa, Mersin 

Adana, Ġzmir-Kasaba ve Selanik-Dersaadet Ġltisak hatları ile ilgili çalıĢmalar devam 

ediyordu. 1895 sonunda inĢaatların çoğalmasına paralel olarak ilgili mevkilere yeni 

memurlar görevlendirildi. Margosyan Efendi, Ġzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryolu 

ĠnĢaat Komiserliği görevinde bulunuyordu. ġem‟i Efendi de aynı Ģirkette iĢletme 

komiseri idi. Bu kiĢilerin görev yerlerinde bir değiĢiklik yapılmadı. Karesi Sancağı 

BaĢmühendis Muavini Ahmed Muhtar Efendi, Ġzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryolu 

ĠnĢaat Komiser Muavinliğine tayin edildi
572

.  Ancak kısa bir süre sonra Mudanya-Bursa 

Demiryolu iĢletme komiserliğinde görevli bulunan Zühdü Efendi ile Ahmet Muhtar 

Efendi‟nin çalıĢma yerleri değiĢtirildi
573

 ve Margosyan‟ın yardımcılığına Zühdü Efendi 

getirildi
574

. Yine 26 Aralık 1895‟te Ġzmir-Kasaba demiryolu hattının inĢaat 

müdürlüğüne Viktor Limauge tayin edildi
575

. 

Yine Mayıs 1895‟te Hendese-i Mülkiye-i ġâhâne Mektebi‟nden mezun olup 

ülkenin çeĢitli yerlerinde çeĢitli iĢler için tayin edilen kiĢilerden Muhtar, Ġrfan ve Nazif 

Efendiler Kasaba Demiryolu ġirketinde istihdam edilmek üzere gönderilmiĢlerdi
576

.  

28 Haziran 1896‟da Ģirkette komiser muavini olarak görev yapan Dadyan Efendi 

Aydın Demiryolu ġirketi‟ne, Aydın Demiryolu idaresinde çalıĢan Ahmed Efendi de 

Kasaba Demiryolu ĠĢletme Komiser Muavinliğine tayin edildi
577

. 

                                                 
571 Servet-i Fünun, nr. 241 (12 TeĢrinievvel 1311), s.51; ĠnĢaatın baĢlama tarihi ile ilgili olarak ayrıca bkz. Salnâme-i 

Vilâyet-i Aydın, sene 1314, s. 115; Gazetelerde inĢaatın 24 veya 25 Temmuzda baĢlayacağı hususunda haberler 

çıkmıĢtı. Ancak hazırlıkların erken tamamlanmasıyla inĢaat öngörülen tarihten bir hafta önce baĢladı. Bkz. Ahenk, 

nr. 61 (30 Eylül 1895), s. 2. 
572 Buna göre Margosyan Efendinin maaĢı 3.500, Ahmed Muhtar Efendinin maaĢı 1.200, ġem‟i Efendinin maaĢı 

2.750 kuruĢ olacaktı. Bahsedilen diğer demiryollarında istihdam edilmek üzere görevlendirilen memurlar hakkında 

geniĢ bilgi için ayrıca bkz. BOA, T. DMĠ, 953/95. 
573 Zühdü Efendinin maaĢı 2.000 kuruĢ olarak belirlenmiĢti. Bkz., BOA, T. DMĠ, 953/99. 
574 BOA, T. DMĠ, 954/90. 
575 BOA, T. DMĠ, 954/103; Viktor Limauge 18 Ağustos 1896 tarihinde görevinden ayrılmıĢtır. Bkz. BOA, T. DMĠ, 

961/40 ve 962/54. 
576 BOA, T. DMĠ, 958/55. 
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4.5.3. Arazi Ġstimlakı ÇalıĢmaları ve Bazı Gümrük Muafiyetleri 

Demiryolu hattının inĢa süreci sürerken bir taraftan da kısım kısım arazi istimlâk 

çalıĢmaları devam ediyordu. Ġstimlakı yapılan arazilerin muameleleri Nafıa Nezareti‟ne 

havale ediliyor, burada oluĢturulan fen heyeti tarafından kontrol edilerek tasdikleri 

yapılıp gereği için Ģirkete geri gönderiliyordu
578

. Aynı Ģekilde istasyonlar ve 

istasyonlarda yapılacak bekleme salonları, tuvalet, abdesthane ve mescit gibi yerlerin 

planları da nezaretçe onaylandıktan sonra yapılmak üzere Ģirkete iade ediliyordu
579

. 

Mevcut demiryolu hatlarında ve yeni yapılan hatlarda kullanılmak üzere 

yurtdıĢından maden kömürü getiriliyordu. Ġthal edilen maden kömüründen gümrük 

vergisi alınıp alınmayacağı hususu gündeme geldi. Rüsumat Emaneti‟nden, Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟ne gönderilen yazıda eski hatlarda kullanılan kömürden gümrük vergisi 

alınacak olup, yeni yapılmakta olan hatlarda kullanılacak maden kömüründen ise 

gümrük vergisi alınmayacağı belirtilmiĢti
580

. Kasaba Demiryolu ġirketi tarafından 1897 

senesinin ilk altı ayı zarfında yurtdıĢından getirilen ve inĢaat kısmında kullanılan maden 

kömürü miktarı Nisan 1897‟de 963 ton ve Haziran 1897‟de 2.593 ton olmak üzere 

                                                                                                                                               
577 BOA, T. DMĠ, 959/68; BOA, T. DMĠ, 959/69, Bu görevinden dolayı Ahmed Efendiye 1.000 kuruĢ maaĢ tahsis 

edilmiĢti. 
578 ÇeĢitli kısımlardaki arazi istimlakı çalıĢmalarıyla ilgili geniĢ bilgi için ayrıca bkz., BOA, T. DMĠ, 958/18; 

(958/61); (958/114); (958/115); (959/13).  
579 BOA, T. DMĠ, 959/51; hat boyunca yapılan istimlak çalıĢmaları ve bunların haritaları ile ilgili daha geniĢ bilgi 

için aĢağıdaki belgelere bakılabilir: Hattın 51,500-54,620, 60,200-69,692 ve 80,270-84,195. kilometreler arasında 

istimlak haritaları için BOA, T. DMĠ, 958/114, lef-1; Üçüncü Kısımda Ahmedler nahiyesi, 60+135 ve 68+135 

kilometreler arası, Gedikler Nahiyesi, 68+135 ve 69+386 kilometreler arası, Karacaahmed Nahiyesi, 69+386 ve 

69+627 kilometreler arası ve Altıncı Kısımda Düzlüce Nahiyesi 251,500 ile 252,622 kilometreler arasında 

(nezaretten musaddak haritanın 52,622 ve 58,500 kilometresine mukabil) ve Kerim Nahiyesi 252,622 ile 254,620 

kilometreler arasındaki istimlak çalıĢmaları için BOA, T. DMĠ, 958/114, lef-2; Tasdik edilmiĢ olan bir demir köprü 

haritası için BOA, T. DMĠ, 961/41; Ağustos‟un 20‟sine kadar birinci kısmın inĢaatını mübeyyin profiller ile teftiĢ 

esnasında müĢahede olunan konular hakkında inĢaat komiseri tarafından takdim edilen rapor için BOA, T. DMĠ, 

962/82; 15; Eylül 1896‟ya kadar AlaĢehir-Karahisar hattının ikinci kısmı üzerinde icra edilmiĢ olan inĢaat ile ilgili 

BOA, T. DMĠ, 963/55, lef-1; AlaĢehir-Karahisar hattının dört, beĢ, altı ve yedinci kısımları üzerindeki inĢaat 

faaliyetleri ile ilgili BOA, T. DMĠ, 963/55, lef-2; Demiryolu hattının birinci kısmında yapılan inĢaatla ilgili BOA, 

T. DMĠ, 964/44; Hattın 23+466 kilometresiyle 268+192 kilometresi arasında bulunan derbend ve Oturak 

nahiyelerinde istimlakı icap eden arazinin haritaları için BOA, T. DMĠ, 964/61; Hattın 42+196 kilometresinde ve 

sol cenahından 1.103 metrede suların birikmesi ve zabtı zımnında Ülküden nahiyesinde kati istimlakı lazım gelen 

arazinin harita ve cetvelleri için BOA, T. DMĠ, 964/62; Hattın birinci kısmında 27 Kasım 1897‟e kadarki inĢa 

faaliyetleri ile ilgili BOA, T. DMĠ, 965/18; Hattın ikinci kısmında 22 Kasım 1897‟e kadarki inĢa faaliyetleri ile 

ilgili BOA, T. DMĠ, 965/49; Hattın ilk üç kısmında 8 ġubat‟a kadar olan inĢaat raporları için BOA, T. DMĠ, 

967/26; 15 Mart 1897 tarihine kadar inĢaatın ikinci kısmı ile ilgili profil ve cetveller için BOA, T. DMĠ, 968/57 ve 

2 numaralı viyadükün tahkim inĢaatı ile ilgili bkz. BOA, T. DMĠ, 974/6. 
580 BOA, T. DMĠ, 959/52; AlaĢehir-Afyon hattının inĢasına baĢlanıldığı tarihten itibaren Kasaba Demiryolu ġirketi 

tarafından yurtdıĢından gelen maden kömürünün iĢletme ve inĢaata ait kısmını gösteren raporlar peyderpey 

Nezarete bildiriliyordu. Bundan eski hatlarda kullanılan maden kömürlerinin gümrük vergisi alınıyordu. Bkz. BOA, 

T. DMĠ, 962/32 
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toplam 3.556 ton olmuĢtu
581

. Ayrıca hattın inĢasında kullanılmak üzere gerekli olan 

barut da Tophane-i Âmire‟den getirtiliyordu
582

.  

Bu arada inĢaatın durumu devlet tarafından ciddi bir Ģekilde takip ediliyordu. 

ġirket yetkililerince yapılan teftiĢler ve sonuçları Demiryollar Ġdaresi‟ne bildiriliyordu. 

Yapılan teftiĢler sırasında bazen güzergâh değiĢikliği ya da bazı küçük tadilatlar söz 

konusu olabiliyordu. Bunlar da hemen Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne bildirilerek gerekli 

onaylar alınıyor ve güzergâhta gereken tadilat iĢlemleri yapılıyordu.  Mesela, 20 

Ağustos 1896 tarihine kadar olan birinci kısım inĢaatı ile ilgili hattın inĢaat müdürü 

Kapp
583

 tarafından hazırlanan rapor ve değiĢiklik önerileri Demiryollar Ġdaresi‟ne 

bildirilmiĢ ve Eylül ayı içerisinde de değiĢikliklerin yapılmasına izin verilmiĢti
584

. 

Yine AlaĢehir hattı inĢaat müdürü Kapp, 8 Ekim 1896 tarihinden 16 Ekim 1896 

tarihine kadar hattı baĢtanbaĢa dolaĢmıĢ, 8-16 Ekim arası AlaĢehir ve Ġnay arası, 13-16 

Ekim tarihleri arasında da Ġnay-Afyonkarahisar arasını teftiĢ etmiĢti
585

. 

 

4.5.4. ĠnĢaatın Durumu Hakkında Raporlar 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden gönderilen 26 Temmuz 1897 tarihli bir yazı ile 

AlaĢehir Afyon arası demiryolu hattının genel durumu ile ilgili Ģirketten bir rapor 

istenmiĢti. Bunun üzerine hattın inĢaat komiser muavini Zühdü Efendi, 25 gün boyunca 

inĢa edilen hat mahallerini dolaĢarak ayrıntılı bir rapor hazırlamıĢ ve 10 Ağustos 

1897‟de Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne takdim etmiĢtir
586

. Buna göre AlaĢehir‟den 

Elvanlar‟a kadar olan inĢaat hakkında takdim edilen rapor Ģöyleydi: 

AlaĢehir‟den Elvanlar‟a kadar inĢa edilen hattın toplam uzunluğu son defa tasdik 

edilen güzergâha tamamıyla uygundur. Fakat iki küçük tadilat yapılmıĢtır. Profiller 

Hükümetin tasdik ettiği profillere tamamıyla uygundur. Fakat su taĢkınlarından dolayı 

6+800. kilometreden 7+525. kilometreye kadar tesviye edilen toprak üzerinde yeniden 

                                                 
581 BOA, T. DMĠ,  974/106. 
582 Barut verilmesi hususunda temkinli davranılıyordu. Barutların polis ve zabtiye nezaretinde Ģirkete teslimi 

gerekiyordu. O sıralar çok fazla barut getirilmiĢ olduğundan dikkatli kullanılması ve herhangi bir olumsuzluğa 

meydan verilmemesi konusunda güvenlik güçleri uyarılmıĢtı. Bkz. BOA, T. DMĠ, 960/56. 
583 ĠnĢaat müdürlüğü görevini baĢlangıçta Mösyö Limauge yürütüyordu. Mösyö Limauge‟nin çeĢitli sebeplerle istifa 

etmesi üzerine bu göreve Mösyö Kapp getirildi. Bkz. BOA, T. DMĠ, 957/17. 
584 BOA, T. DMĠ,  962/82. 
585 BOA, T. DMĠ,  962/102. 
586 BOA, T. DMĠ,  972/40, lef-1 ve 2; Mösyö Kapp‟ın demiryolu inĢaatını teftiĢiyle ilgili ayrıca bkz. Hizmet Gazetesi, 

nr. 1098 (10 Muharrem 1315), s. 3. 
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tadilat yapılacaktır. Tesviye için gerekli toprak ve taĢlar çalıĢma yapılan yerlere yakın 

alanlardan getirilmektedir. Tesviye edilen mahallerin tamamı mükemmel surette olup 

fevkalade su ve sel baskınlarına bile dayanabilecek durumdadır
587

. 

AlaĢehir‟den Elvanlar Ġstasyonu‟na kadar yapılan köprü, kemer, geçit, lağım gibi 

yapı sayısı 205 adettir. Bunlardan baĢka 40 santimetrelik 9 ve 20 santimetreliklik 3 adet 

lağım yapılmıĢtır. 205 yapı dâhilinde üstünde ve altında demir köprüler, kemerli 

köprüler ve suların akıp dökülmesine mahsus delikler mevcuttur. Tasdik edilmiĢ olan 

haritalarda gösterilen miktardan fazla yapı inĢa edilmiĢ olup bazı köprülerin gözleri de 

büyütülmüĢtür. Bunlar arasında büyük köprülerden 11 tanesi 4 metrelik olup ikisi 

kemerli ve biri demirden yapılmıĢtır.  Ġki tanesi 10 metrelik göze sahiptir. 15 metrelik 

gözü olan beĢ köprü vardır. Bunlardan baĢka yapılan üç büyük köprü daha vardır ki, 

bunlar yukarıdaki yapılardan ayrı değerlendirilmelidir. Su basmaları sıkça 

görüldüğünden yapılan köprülerin temelleri sağlam toprak ya da kaya üzerine 

yapılmıĢtır. Köprüler, su setleriyle muhafaza edilmiĢtir
588

.  

Büyük ve küçük köprüler ile tünellerin bütün kargir yapısı killi ve kumlu balçık 

ve granit olarak seçilmiĢ malzeme ile ve kum ve kireçten mürekkep harçlarla dikkatlice 

yapılmıĢtır. Tünellerin temelleri sağlam ve muntazam taĢlarla yapılmıĢtır. Güneyköy 

Ġstasyonu‟na ve Ġzmir‟den yapılan 20 tünel Ģekil bakımından Nezaretin tasdik ettiği 

harita ve fennî kaidelere tamamıyla uygundur. Aksâmı, tasdik edilen haritalardaki 

aksamın aynısı olup Almanya Demiryolları ve Osmanlı Demiryollarında kabul edilen 

numunelere uygundur
589

.  

Üç köprünün ayaklarında ve ayaklarının arasında duvar çekilmiĢ olan kısımları 

iyi ve sağlam cinsinden köĢeli taĢlarla yapılmıĢtır. Sonuç olarak bütün kargir imalat 

mükemmel olarak yapılmıĢ olup herhangi bir noksanı bulunmamaktadır. Altyapı ve 

üstyapı çalıĢmaları ile üç büyük köprünün demirden yapılan kısımları Ģekil ve büyüklük 

bakımından nezaretçe tasdik edilen plan ve evraklara uygundur. Köprüler, 90 ton 

ağırlığında iki adet kuvvetli ve ağır makine ile 360 ton ağırlığında edevat, demir 

çubuklar ve traversler ile yüklü 18 vagonun her gün iĢlemesiyle tecrübe edilmiĢtir
590

. 

                                                 
587 BOA, T. DMĠ,  972/40, lef-3. 
588 Aynı belge. 
589 Aynı belge. 
590 Aynı belge. 
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Tenha olduğundan dolayı, AlaĢehir‟den Elvanlar‟a kadar olan geçitlerden hiç 

birinde parmaklık inĢasına gerek görülmemiĢtir. AlaĢehir ile Elvanlar Ġstasyonu‟nda 

çalıĢan amele ve bekçiler için muntazam ve dayanıklı yedi baraka mevcuttur. Arazide 

mevcut olan su yollarının hepsi muhafaza edilmiĢ ve ehemmiyetlerine göre sifonlar ve 

delikler yahut lağımlar vasıtasıyla devam ettirilmiĢtir
591

.  

Ġyi cins tesviye kumu AlaĢehir‟e 2 kilometre mesafeden getirilmiĢtir. Traversler 

ve demir çubuklar ile birbirine bağlanacak demirlerin ve yolun bütün mühimmatının 

Ģekil, ağırlık ve diğer özellikleri uygundur. Beher metresi 34 kilo ağırlığında 11+52 ve 

11+60 metre uzunluğunda demir çubuklar kullanılmıĢtır. ġartnamede belirtildiği üzere 

AlaĢehir‟de müstahdemler için bir hane yapılmıĢ, makinelere mahsus mahal 

geniĢletilmiĢtir. Killik‟te yolculara mahsus bina, eĢya hangarının kargir imalatı, üstü 

örtülü bir rıhtım, iki adet su haznesi, abdesthaneler, kuyu, tatlı su kuyusu ve arabaların 

ağırlığına uygun köprü inĢa edilmiĢtir. Telgraf makinesi konulmuĢ ve daima cereyanlı 

mors usulünde edevatı bulundurulmaktadır. 31. kilometrede su tedariki için yardımcı 

ufak bir mahal yapılmıĢtır. Bütün istasyonlar çok kısa süre içinde tamamlanmıĢ 

olacaktır
592

.  

EĢya ve emtia için demir hangarlar henüz hiçbir yerde yapılmamıĢtır. Bunlar 

sipariĢ edilmiĢ ise de henüz hiç biri gelmemiĢtir. Bu noksandan baĢka bütün durak ve 

istasyon kısımlarının tüm inĢaatı iyi hal, metanet ve zerafet cihetlerince komisyon 

tarafından takdire Ģayan olarak değerlendirilmiĢtir. Bu derece memnuniyeti mucep bir 

tarzda yapılmıĢ çalıĢmanın memleketin hiçbir hattında bulunmadığı da ayrıca ifade 

edilmiĢtir. Sonuç olarak yolun ve istasyonlarının kargir yapıları tamamen Ģartnameye 

uygun bulunmuĢtur
593

. 

Komsiyon esasen AlaĢehir‟den Elvanlar‟a kadar olan kısmı teftiĢ edecek iken, 

nezarete arz etmek üzere UĢak ve havalisinin inĢaat direktörü Kapp‟ın müracaat 

etmesiyle Elvanlar‟dan UĢak‟a kadar yapılan inĢaatın durumu hakkında bir rapor daha 

hazırlanmıĢtı. Bu raporda Ģu hususlar yer alıyordu:  

Elvanlar ve ötesinden UĢak‟a kadar tesviye çalıĢmaları tasdik edilen haritalara 

uygundur. Elvanlar, hattın 49+710. kilometresinde bulunmaktadır. Tasdik edilen 

haritanın aksine bazı istasyon yerlerinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. Mesela,  Ahmedler 

                                                 
591 Aynı belge. 
592 Aynı belge. 
593 BOA, T. DMĠ,  972/40, lef-3. 



151 

 

Ġstasyonu 66+725. kilometreden 76+119. kilometreye, Ġnay Ġstasyonu 84+694. 

kilometreye, Karaköy Ġstasyonu 103+683. kilometreden 104+186. kilometreye ve UĢak 

Ġstasyonu da 118+654. kilometreden 119+292. kilometreye çekilmiĢtir
594

.  

Elvanlar‟dan Ġnay‟a kadar yapılan köprü, kemer, geçit gibi yapıların sayısı 91 

adettir. Bunlar kararlaĢtırılan miktardan daha fazla olduğu gibi gözlerinin büyütülmesi 

suretiyle bazı ıslahatlar da yapılmıĢtır. Bu 91 yapı içinde 2 adet 4 metrelik ve kemerli, 1 

adet 5 metrelik ve kemerli, 1 adet 6 metrelik ve kemerli, 1 adedi 2x6 ve demirden, 1 

adet 8 metrelik ve kemerli, 2 adet 12+904 metrelik ve demirden köprü vardır. 76+339. 

kilometrede müstahdemler için bir bina yapılmıĢtır
595

. 

Ġnay Ġstasyonu‟nun, biri arabalar için olmak üzere 4 hattı vardır. Orada yolculara 

mahsus bina, abdesthane, yolcu rıhtımı, üstü örtülü rıhtım, makinelerin korunması için 

mahaller ve makine köprüsü yapılacaktır. Yolcu binasının kargir iĢi tamamıyla bitmiĢ 

olup, alt katının doğramaları Ağustos‟un 14‟ünde tamamlanmıĢ olacaktır. Makinelerin 

hıfz mahalli tamamlanıp henüz doğramaları olmamıĢtır. Ġnay Ġstasyonu‟ndan Karakuyu 

Ġstasyonu‟na kadar hat metin, müstahkem ve her konuda tasdik edilen haritalara uygun 

yapılmıĢtır. Karakuyu Ġstasyonu‟nda yolcu binasıyla abdesthaneler yapılmıĢtır. Üstü 

açık bir rıhtım inĢa edilmiĢtir. Müstahdemler için gerekli binalar da inĢa edilmiĢtir
596

. 

Ġnay‟dan UĢak‟a kadar inĢa edilen kemer, köprü, geçit gibi yapıların sayısı 

92‟dir. Bunlar içinde, 89+861. kilometredeki 8 metrelik kemerli köprü, 110+315. 

kilometredeki demir köprü ve 114+606. kilometrede 4 metrelik bir demir köprü dikkati 

çekmektedir. Bütün kargir iĢler muntazam surette yapılmıĢtır. Telgraf henüz 

kurulamamıĢtır. UĢak Ġstasyonu‟nda metanet ve güzel görünüĢüyle dikkati çeken yolcu 

binası ve abdesthaneler tamamıyla bitmek üzeredir. 145+946. kilometrede bulunan 34 

numaralı müstahdem amele barakası, su mahalli ve makine köprüsü aynı Ģekilde 

tamamlanmak üzeredir. Kömür rıhtımı ile üstü açık rıhtım bitecek, makinelerin hıfz 

mahalli, muhafaza mağazası ve lambalar mahalli, kapı ve pencerelerinden sonra bitmiĢ 

olacaktır.  

                                                 
594 BOA, T. DMĠ,  972/40, lef-4. 
595 Aynı belge. 
596 Aynı belge. 
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Sonuç olarak Elvanlar‟dan UĢak‟a kadar olan hattın tamamı TeftiĢ 

Komisyonunca, Nezaret tarafından tasdik edilen harita, evrak ve fennî kaidelere uygun 

bulunmuĢtur
597

.  

 

4.6. ĠnĢaatın Tamamlanarak AlaĢehir-Afyon Arasındaki Hatların Açılması 

4.6.1. Hattın Muayenesi ve Geçici Kabul için Komisyon TeĢkili 

AlaĢehir‟den Karahisar‟a kadar inĢa edilmekte olan hattın, inĢa sürecine göre, 

AlaĢehir ile Elvanlar arasındaki kısmının Ağustos (1897) sonunda, Elvanlar ile UĢak 

arasındaki kısmın Ekim sonunda ve UĢak ile Afyon arasındaki kısmın Aralık ayı 

sonunda tamamlanacağı düĢünülmekteydi. ġirket, zikredilen kısımların, geçici kabul 

muamelesinin yerine getirilmesi için, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden bir komisyon 

kurulmasını talep etti
598

. Bu maksatla Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından her üç kısım 

için de ayrı ayrı komisyon oluĢturuldu ve onay için padiĢaha arz edildi
599

. Buna göre;  

Birinci kısım için Demiryollar Müdürü Hayri Bey baĢkanlığında Fen MüĢaviri 

Sör Vich ve hattın inĢaat komiseri Margosyan ve muavini Zühdü Efendi‟den oluĢan bir 

komisyon teĢkil edildi. YazıĢma iĢleri için Nafıa Kalemi memurlarından Ziya Bey 

görevlendirildi. 

Ġkinci kısım için aynı Ģekilde Demiryollar Müdürü Hayri Bey baĢkanlığında 

Turuk ve Maabir Müdürü Muavini Arslan, komiser Margosyan ve muavini Zühdü 

Efendiden oluĢan bir komisyon oluĢturuldu ve kitabet iĢlerine Muhasebe Kalemi 

memurlarından Mahmud Bey görevlendirildi. 

Üçüncü kısım için yine Demiryollar Müdürü Hayri Bey baĢkanlığında, 

Demiryollar müdür muavinlerinden Aram Margosyan, Komiser Margosyan ve muavini 

Zühdü Efendi‟nin iĢtirakiyle bir komisyon kuruldu ve kitabet iĢlerine Muhasebe Kalemi 

memurlarından Kazım Efendi tayin edildi. Komisyonlar, 14 Temmuz 1897 tarihli irade 

ile onaylandı
600

. 

Komisyon, çalıĢmalarına 1897 senesi Aralık ayı içinde baĢladı. AlaĢehir‟den 

Elvanlar‟a kadar olan kısmın geçici kabulüne memur olan komisyon, muayene sırasında 

                                                 
597 Aynı belge. 
598 BOA, BEO, 980/73471. 
599 BOA, Ġ.TNF., 6/1315-S-4, lef-1. 
600 BOA, Ġ.TNF., 6/1315-S-4, lef-2; Üçüncü kısım komisyonunda görev alacaklar için ayrıca bkz. BOA, T. DMĠ,  

974/72; Servet-i Fünun, nr. 346 (16 TeĢrinievvel 1313), s.63. 
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2 nolu köprünün AlaĢehir tarafında olan baĢıyla, köprünün birinci gözüne denk gelen 

arazinin kayma tehlikesinin bulunduğunu tespit etmiĢti. Durum Ģirkete bildirilmiĢ ve 

Ģirket de katar geçiĢleri için gerekli tedbirleri alarak sağlamlaĢtırma çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtı
601

.  

Bu komisyonlardan baĢka, Ģirketin talebi üzerine, inĢaatı biten AlaĢehir-

Afyonkarahisar hattının kesin ölçüm iĢlemleri için, 2 Aralık 1897‟de Fen Heyeti 

mühendislerinden Artin Çerkesyan ile Turuk ve Maabir müfettiĢlerinden Bedri Bey 

görevlendirilmiĢlerdi
602

.  

 

4.6.2. AlaĢehir-Elvanlar ve Elvanlar-UĢak Arasının AçılıĢı  

Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir-Elvanlar arasındaki birinci kısmı inĢaatı 1897 

Temmuz‟unda tamamlanmıĢtı
603

. UĢak‟a kadar inĢaatı tamamlanan kısmı da komisyon 

tarafından kontrol edilerek, iĢlemeye uygun bulundu ve bu konuda gerekli iznin 

verilmesi istendi. 6 Eylül 1897 tarihli irade ile de resmi açılıĢın yapılmasına izin 

verildi
604

. 10 Eylül 1897 Cuma günü de, UĢak Kaymakamı Hakkı Bey, UĢak Nâibi, 

Müftü Hacı Mustafa Efendi, UĢak eĢrafından Tiritzâde Mehmed PaĢa
605

, Tahrirat Kâtibi 

Kamil Bey, Belde Reisi Mehmed Efendi, ulemadan ve eĢraftan birçok kiĢinin 

katılımıyla, kurbanlar kesilip dualar edilerek hattın resmi açılıĢı yapıldı
606

.  

AlaĢehir‟den UĢak‟a kadar olan kısım 118 kilometre uzunluğunda idi. 

AlaĢehir‟den baĢlayan hat Killik, Güneyköy, Elvanlar, Ġnay‟dan geçip UĢak‟a 

varıyordu. Ġzmir Gazetesi‟nde verilen habere göre trenler 7 Ekim 1897 tarihinden 

itibaren iĢlemeye baĢlayacaktı
607

.  

Hattın resmi açılıĢı vesilesiyle törenlerde yer almıĢ ve bu arada AlaĢehir-UĢak 

arasında seyahat etmiĢ bir gazete muharriri intibalarını Kasaba Demiryolu Yâhut Nûr 

                                                 
601 BOA, T. DMĠ,  974/73. 
602 BOA, T. DMĠ,  974/104. 
603 İzmir Gazetesi, (22 Muharrem 1315), s.6. 
604 BOA, YA.HUS, 376/32; Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1317, s. 86. 
605 Tiritzâde Mehmed PaĢa UĢak civarının önemli tüccarlarından idi. Bölgeye pek çok hizmeti olmuĢtu. Ticarete 

yaptığı katkılarından dolayı daha önce 13 Mayıs 1895 (18 Zilkade 1312) tarihinde rütbe-i mîr-i mîrâni ile taltif 

edilmiĢti. Bkz. BOA, Ġ.TAL. 1312-Za-35. 
606 İzmir Gazetesi, nr. 71-20, (14 Cemaziyelevvel 1315), s. 3. 
607 Tren AlaĢehir‟den öğleden sonra saat 13.30‟da hareket ile Güneyköy‟ü saat 16.03‟te ve Ġnay‟a 18.10‟da geçerek 

19.45‟te UĢak‟a varacaktı. Hattın diğer kısımlarındaki tren hareket saatleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. 

İzmir Gazetesi, nr. 67-16, (15 Rebiulahir 1315), s. 2-3. 
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İçinde Bir Cevelan baĢlıklı bir yazı dizisi ile Ġzmir Gazetesi‟nde anlatmıĢtır. Bizzat 

gözleme dayanan bu bilgiler, o dönem için oldukça dikkate değer ve önemlidir. 

Gazetecinin anlattığına göre hattın UĢak‟a kadar olan kısmının açılıĢı için davet 

edilen gazeteci, ticaret erbabı ve bazı muteber kiĢiler 12 Eylül 1897 Pazar günü 

Basmane Ġstasyonu‟na gelip açılıĢ için özel hazırlanan vagonlara yerleĢtirilmiĢler ve 

sabah saat 05.00‟da tren hareket etmiĢtir. Demiryolu güzergâhındaki bütün istasyonların 

mersin dalları ve Osmanlı sancaklarıyla süslendiği görülmüĢtür. Sabaha karĢı AlaĢehir 

Ġstasyonu‟nda mola verilmiĢ ve misafirlere kahvaltı ikram edilmiĢtir. YaklaĢık bir saat 

kadar süren moladan sonra tren tekrar hareket etmiĢtir608. Bir saat kadar yol gittikten 

sonra Killik‟e varmıĢ ve kısa bir süre beklemeden sonra yola devam edilmiĢtir.  

AlaĢehir‟den sonraki hat üzerinde yapılan menfez, suyolu ve tünel gibi 

çalıĢmalar davetlilerin dikkatini çekmiĢtir. Yazar bunlarla ilgili gözlemlerini Ģöyle ifade 

etmiĢtir: 

Bu Uşak hattı üzerindeki inşaatın pek büyük ve şayân-ı ehemmiyet olduğu zaten haber 

verilmiş ve yol üzerinde 20 kadar tünel ve birkaç büyük köprü olduğu söylenmiş olduğundan 

trende bulunan davetliler buraları görmek için sabırsızlanıyorlardı. Tren hızını bir kat daha 

artırdı ve düdüklerini sık ve daha kuvvetli öttürmeye başladı. O zaman trenin bir “tünel”e 

girdiğini gördük. Biz artık yer altında gidiyorduk. Bu yer altı seyahati bir dakika kadar sürdü. 

Tünel 180 arşın uzunluğunda idi. Bu da oldukça uzun bir mesafedir. Bu çalışmalar bir maarif 

eseridir. Maarif olmadan insanlar bunları yapamaz. Tünelden tren çıkar çıkmaz geriye 

baktığımızda ne görelim? Koca bir dağ oyulmuş, delinmiş, bir taraftan öbür tarafa çıkılmış. 

Dağ gayet büyük ve üzeri palamut gibi çeşitli ağaçlarla ve büyük kayalarla doluydu. Tren 

birinci tüneli müteakip pek az fâsılalar ile böyle birkaç tünele daha girip çıktı. Tünellerin hepsi 

de özenle yapılmıştı. İçleri, giriş ve çıkışları o kadar metin, o kadar müstahkem bir suretle 

yapılmış ki hayretle seyrediyorduk. 

Hat üzerinde yapılan bu çalıĢmalar davetlilerin hem dikkatini çekmiĢ hem de çok 

beğenilmiĢtir. Seyahat sırasında tünel ve köprü gibi önemli yapılara gelindiğinde 

özellikle durulmuĢ ve bu vesile ile davetlilerin hem görmesi hem de yapılar hakkında 

bilgi sahibi olması sağlanmıĢtır. Mesela hat üzerinde yapılan büyük köprü ile ilgili 

yazarın değerlendirmesi Ģöyledir:  

Bir zaman daha yola devam ettik. Vapör yolunu kesti. Yolcular inmeye başladı. Biz 

oralarda bir istasyon görmediğimizden trenin duruş sebebini sorduk. Meğer “büyük köprü”ye 

                                                 
608 İzmir Gazetesi, nr. 67-16, (15 Rebiulahir 1315), s. 1-2. 
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gelinmiş, tren büyük köprü üzerinden geçerken içindekiler dışarıdan temaşa edecek imiş. Biz de 

indik. İki büyük dağ arasında gerilmiş acayip başka âlemden biri gibi bir cisim ve demirden 

mâmul maber (köprü-geçit) görmeye başladık
609

. Bu köprü cidden şayân-ı temâşâ-i asâriyeden 

idi. Trende bulunanların hemen yarısından fazlası trenden inip köprünün karşı tarafına, dere 

içine yürüdüler. Tren âheste bir tur ile harekete başladı. 160 metre yani 240 arşın uzunluğunda 

bulunan bu muazzam köprünün üzerinden geçen o koca lokomotif ile 11 arabadan mürekkep 

olan katarın ağırlığına karşı en hafif bir lerze (titreme) bile hissettirmedikten başka daha bu 

gibi sıkletlerin pek çoğuna tahammül edecekmiş gibi duruyordu. Köprü, açık söyleyelim 1,5 

minare boyu derinliğinde bulunan azametli derenin hemen iki tarafındaki baş taraflarına 

yapılmış olan birer duvarla rabtedilmiş ve ortaya tesadüf eden 150 arşın kadar yeri telgraf teli 

gibi gerilmiş kalmıştır. 

Tren büyük köprüde verilen moladan sonra tekrar hareket ederek bazı tünel ve 

köprülerden de geçerek Ġnay Ġstasyonu‟nda tekrar durmuĢtur. Ardından Güneyköy, 

Elvanlar, Ahmedli ve Karakuyu istasyonlarından geçilerek UĢak‟a varılmıĢtır. Bütün 

istasyonların açılıĢ için hazırlanarak süslendiği ve sancaklarla donatıldığı görülmüĢtür. 

Trenin UĢak‟a varıĢı ve sonrasında yaĢananlarla ilgili gazete muharririnin 

değerlendirmesi Ģöyledir:  

Ovanın her tarafı her dem bahar halinde bulunan zümrüt gibi palamut ağaçlarıyla 

müzeyyen idi.  Tren biraz daha gider gitmez Uşak‟ın minareleri görüldü. İstasyonda birçok 

kalabalık müşâhede olunmaya başladı. Tren az bir zaman zarfında o görülen kalabalığı iki 

tarafına alarak Uşak İstasyonu‟nda durdu. Görülen kalabalık, hattın resmi küşâdını seyr ü 

temaşa için Uşak‟ın İslam, Hıristiyan, küçük, büyük birçok ahalisinden ibaret idi. Kalabalık 

arasında birkaç Hıristiyan kadın ve kızlardan başka kadın yoktu. Bundan anladık ki İslam 

kadınlarıyla yine onlar gibi terbiye görmüş olan yerli Hıristiyan kadınları öyle erkeklerin 

izdiham ile bulunduğu bir yere gelmemişler. Bu muhsinât-ı nisvâniye Anadolu‟nun ekser 

mahallerinde müşâhede olunmaktadır
610

.  

Ġzmir‟den gelen heyeti UĢak eĢrafından Tiritzâde Mehmed PaĢa ile UĢak 

Kaymakamı Hakkı Bey, UĢak Naibi, Müftü Hacı Mustafa Efendi, Tahrirat kâtibi Kamil 

Bey ve ulemadan eĢraftan birçok zat ile belde reisi Mehmed Efendi karĢılamıĢtır. 

Kurbanlar kesilip, dualar edilerek açılıĢ yapıldıktan sonra istasyona geçilerek 

                                                 
609 İzmir Gazetesi, nr. 68-17, (22 Rebiulahir 1315), s. 1-2. 
610 İzmir Gazetesi, nr. 71-20, (14 Cemaziyelevvel 1315), s. 3. 
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misafirlere yemek ikram edilmiĢtir. Bazı davetlilerin UĢak‟ı gezmesinden sonra tekrar 

istasyonda buluĢularak Ġzmir‟e doğru hareket edilmiĢtir611. 

 

4.6.3. UĢak-Dumlupınar Arasının Resmi AçılıĢının Yapılması  

Hattın UĢak‟tan Oturak‟a kadar olan kısmı tamamlanmıĢ ve 15 Eylül 1897‟de 

açılıĢına karar verilmiĢti
612

. ĠnĢaatı tamamlanan UĢak-Dumlupınar kısmının kontrolü de 

tayin edilen komisyon tarafından iĢlemeye uygun bulunarak geçici kabul muamelesi 

yapıldı
613

. Katarların iĢlemeye baĢlaması için izin verilmesi hususunda Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟ne telgraf çekildi. Daha sonra da Sadaretten verilen izin ile de hattın açılıĢı 

yapıldı
614

. 

 

4.6.4. AlaĢehir-Afyon Hattının Tamamlanması ve Ġlk Lokomotifin 

Afyonkarahisar’a UlaĢması 

Oturak ve Dumlupınar arasındaki kısmın geçici kabulü için görevlendirilen 

Demiryollar Müdürü Hayri Bey, Margosyan Efendi ve kâtip Kazım Bey‟den oluĢan 

komisyon da 22 Ekim 1897 Cuma günü bir Fransız vapuruyla Ġzmir‟e gelip oradan 

bahsedilen kısma gidip teftiĢ ve muayene iĢini gerçekleĢtirmiĢlerdi
615

.  27 Ekim 1897 

tarihinde de bu kısmın açılıĢı yapıldı
616

. Dumlupınar-Afyonkarahisar arasındaki kısım 

da 1897 Kasım ayı sonlarında tamamlandı. Kontrol ve muayenelerin yapılmasından 

sonra geçici kabul iĢlemleri yapılmıĢ
617

 ve iĢletmeye izin verilmiĢti
618

. Afyonkarahisar‟a 

ilk lokomotif ise 1 Aralık 1897 tarihinde gitmiĢ ve bu kısmın geçici kabul iĢlemleri de 

20 Ocak 1898‟de yapılmıĢtı
619

. 

                                                 
611 İzmir Gazetesi, nr. 73-22 (28 Cemaziyelevvel 1315), s. 1-2; UĢak kısmının açılıĢı ile ilgili Ġzmir Gazetesi‟inin 

çeĢitli nüshalarında seri olarak yayımlanan “Kasaba Demiryolu Yahut Nur Ġçinde Bir Cevelân” baĢlıklı yazı dizisi 

bizzat gözleme dayanan ve o dönem için oldukça dikkate değer ve önemli görüldüğünden yazının tamamının 

transkripsiyonu “EKLER” kısmında ayrıca verilmiĢtir. 
612 Servet-i Fünun, nr. 344 (2 TeĢrinievvel 1313), s.46. 
613 Servet-i Fünun, nr. 345 (9 TeĢrinievvel 1313), s.54. 
614 BOA, YA.HUS, 378/16; Bu hat üzerinde yapılan köprülen en önemlisi Büyük Menderes nehrinin kollarından olan 

Banaz Çayı üzerindeki köprüydü. Servet-i Fünun, nr. 345 (9 TeĢrinievvel 1313), s.54. 
615 Servet-i Fünun, nr. 346 (16 TeĢrinievvel 1313), s.63. 
616 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1317, s. 86. 
617 BOA, T.DMĠ. 976/60. 
618 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1317, s. 86. 
619 Afyonkarahisar‟a ulaĢan ilk tren yolcu treni olmayıp bir demir taĢımaya mahsus yük treniydi. Bkz., BOA, 

YA.HUS. 379/35.  
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18 Ekim 1895‟te inĢasına baĢlanan ve Kasım 1897‟de tamamlanan AlaĢehir‟den 

Afyonkarahisar‟a kadar olan kısımların net uzunlukları Ģöyleydi. AlaĢehir‟den 

Elvanlar‟a kadar olan kısmın tam olarak uzunluğu 48 kilometre 683 metre 28 

santimetre; Elvanlar-UĢak arası 68 kilometre 843 m. 20 santimetre; UĢak-Dumlupınar 

arası 71 kilometre 18 metre 80 santimetre ve Dumlupınar-Afyon arası 62 kilometre 506 

metre 50 santimetreydi
620

. 

 

4.7. AlaĢehir-Afyon Hattı ĠnĢaatının Tamamlanmasından Sonraki 

GeliĢmeler 

4.7.1. Ġtalyan Konsolosunun Görevine Son Verilmesi  

AlaĢehir ile Afyonkarahisar arasında yapılan hattın inĢasında çalıĢmak üzere 

birçok ülkeden iĢçiler gelmiĢti. Bu iĢçilerin sayılarının çok olması bazı merkezlerde 

konsoloslukların açılmasına sebep olmuĢtu. Nitekim Ġtalyan iĢçilerin yoğun olmasından 

dolayı UĢak‟ta da bir Ġtalya Konsolosluğu açılmıĢtı
621

. ĠnĢaatın tamamlanmasıyla 

birlikte bu bölgede çalıĢan iĢçiler ya baĢka bölgelere gidiyor ya da memleketlerine geri 

dönüyordu. Konsolosluk görev süresi de inĢa süresince yerine getirilecekti. ĠnĢaat 

tamamlanıp, iĢçiler de buralardan ayrılmaya baĢlayınca konsolosun da kalmasına gerek 

kalmamıĢtı. Bu amaçla konsolosun görevine son verilerek UĢak‟taki Ġtalya 

Konsolosluğu kapatıldı
622

. 

 

4.7.2. Müfrezeye Ġhtiyaç Kalmaması  

14 Ağustos 1897 tarihli Seraskerlik makamından gönderilen yazı ile AlaĢehir 

Demiryolu hattının inĢaatının tamamlanmasından dolayı burada ve EĢme‟de bulunan 

askeri birliklerin kalmasına gerek olmadığı ifade edilmiĢti. Her iki müfreze de piyade ve 

süvari askerlerden oluĢuyordu. Vaktiyle hattın inĢaatının iyi halde devam etmesi ve 

asayiĢin sağlanması amacıyla görevlendirilmiĢlerdi. ĠnĢaatın bitmesi sebebiyle bu 

müfrezelere ihtiyaç kalmadı ve birlikler baĢka bölgelere görevlendirildiler
623

. 

 

                                                 
620 BOA, T. DMĠ, 977/65. 
621 Ahenk, nr. 112 (3 Nisan 1896), s. 2. 
622 BOA, HR.HMġ.ĠġO., 185/49. 
623 BOA, Y.MTV., 164/259. 
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4.7.3. Bazı Görevlilere NiĢan Verilmesi  

Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar inĢa edilmiĢ olan 

kısımlarındaki inĢa faaliyetlerinde iyi hizmet ve gayretleri görülen kiĢilere çeĢitli 

derecelerden niĢanlar verilmiĢti. NiĢan verilen kiĢilerin isimleri, uyrukları, görevleri ve 

aldıkları niĢanlar Ģöyle idi: 

 

TABLO 4.2. 

Ġyi Hizmetleri Görülenlere Verilen NiĢanlar
624

 

Ġsim Tabiiyeti  Görevi Verilen niĢan 

Kont George Vitali Fransız Meclis idâre azası Birinci Mecidi 

Odokap? Alman ĠnĢaat müdürü Birinci Mecidi 

Kont Raimon 

RöboĢan 
Fransız Meclis idâre azası Ġkinci Osmanî 

Loui Chenu Fransız Ġzmir‟de Ģirket direktörü Ġkinci Osmanî 

Poul Goden Fransız Ġzmir‟de Ģirket direktörü muâvini Üçüncü Mecidi 

Lö ġinĢan Polion Fransız Hukuk müĢâviri Üçüncü Mecidi 

Hanry Landler Macar Dersaadet‟te idâre baĢkâtibi Üçüncü Mecidi 

Hanry Maister Alman ĠnĢaat idaresi mühendis muâvini Dördüncü Mecidi 

Joul Arnod Fransız Birinci kısım baĢmühendis muâvini Dördüncü Mecidi 

Loui Montel Fransız Müteharrik edevât baĢmühendisi Dördüncü Mecidi 

Albert Davfur Ġsviçre Birinci Ģube baĢmühendisi Dördüncü Mecidi 

Charles Biliotti Ġngiliz Muâmelât ve hareket baĢmemuru Dördüncü Osmanî 

Iskala Fransız Hattın muâmelât baĢmühendisi Dördüncü Osmanî 

Lengnish Henry Ġngiliz Ġzmir‟de Sandık Emini Dördüncü Osmanî 

Emil du Beva Fransız Mimar Dördüncü Mecidi 

 

 

 

                                                 
624 BOA, YA.RES. 88/103; BOA, Ġ.TAL. 126/1315 B 125; BOA, YA.RES. 91/8; BOA, Y.MTV. 176/18. 
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4.7.4. Hatların Kesin Kabulü 

Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟den Afyon‟a kadar uzatılması ile ilgili 16 ġubat 

1893 tarihli mukaveleye göre, demiryolunun Nafıa Nezareti‟nce teĢkil edilen komisyon 

tarafından muayene edilip, geçici kabulünün yapıldığı tarihten bir yıl sonra yine bir 

komisyon marifetiyle kesin kabul iĢlemleri yapılacaktı
625

.  

6 Eylül 1897‟de AlaĢehir-UĢak, 27 Ekim 1897‟de UĢak-Dumlupınar ve 20 Ocak 

1898 tarihinde de Dumlupınar-Afyonkarahisar arasının geçici kabul iĢlemleri her üç 

kısım için ayrı ayrı oluĢturulan komisyonlar tarafından yapılmıĢtı
626

.  

Bu defa Ģirket, 18 Nisan 1898‟de kesin kabul iĢlemlerinin yapılması için iki 

komisyon teĢkil edilmesini talep etti
627

. ġirketin talebi üzerine Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟nce iki komisyon belirlenip onay için Sadaret‟e gönderildi. Ayrıca, 

komisyonların birisinin Eylül, diğerinin de Aralık ayında görevlendirilmesinin uygun 

olacağı Ģirket tarafından ifade edilmiĢti
628

. ġirketin talebi uygun bulunarak iki komisyon 

teĢkiline karar verildi.  

Ġlk komisyon, Demiryollar Müdürü Hayri Bey baĢkanlığında, Fen MüĢaviri Sör 

Vich ve asıl hattın komiseri ġem‟i Efendi, Turuk ve Maabir Ġdaresi 

baĢmühendislerinden Frankisa‟dan oluĢacak ve kitabet iĢlerine Muhasebe Kalemi 

memurlarından Ġsmail Efendi yapacaktı. Ġkinci komisyon da yine Hayri Bey 

baĢkanlığında, Demiryollar Ġdaresi muavinlerinden Yusuf Bey, Fen Heyeti memuru 

Erkân-ı Harb kaymakamlarından Halid Ziya Bey ve temdit hattı komiseri Margosyan 

Efendi‟den oluĢacak ve kitabetine de Evrak Odası mümeyyizi Behçet Efendi 

görevlendirilecekti
629

. 

Komisyonun oluĢturulmasından sonra dört ay kadar kesin kabul iĢlemleriyle 

ilgili bir giriĢimde bulunulmadı. ġirket, 23 Ağustos 1898‟de Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟ne tekrar baĢvurarak bu konuda gerekli iĢlemlerin acil olarak yapılması 

                                                 
625 Mukavelenin 10. Maddesi Ģöyleydi: “Bir kısım inĢaatın tamamlanması imtiyaz sahibi tarafından bildirildiğinde 

Nafıa Nezareti tarafından mensup bir fen komisyonu marifetiyle bil-muâyene iktiza eylediği halde geçici kabul 

olunacak ve geçici kabul tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetiyle inĢaat tekrar 

muayene edilecek, fenni kaidelere, mukavele ve Ģartname hükümlerine uygun olduğu takdirde komisyonun 

düzenleyeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından kati kabul muamelesi yapılacaktır. Ġmtiyaz sahibinin hattın 

birbirini müteakip olan beher kısmının inĢaatını tamamladıkça bunları muvakkaten kabul ettirdikten sonra küĢad 

ederek iĢletmeye hakkı olacaktır. Beher kısmın uzunluğu en az 20 kilometre olacak ve her halde bir istasyonda son 

bulacaktır”. Bkz. Mukavelat Mecmuası, cilt 6, s. 1654-1687. 
626 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1317, s. 86-87. 
627 BOA, T. DMĠ, 978/105, lef-1. 
628 BOA, YA.RES., 92/74, lef-1. 
629 BOA, BEO, 1183/88671; BOA, YA.RES., 92/74, lef-2; Ahenk, nr. 667 (27 Ekim 1898), s. 3. 
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hususunda talepte bulundu
630

. Konu önce sadarete daha sonra da padiĢaha arz edildi ve 

komisyonların kurulması ve görevlerine baĢlamaları hususunda irade 26 Temmuz 

1898‟de çıktı
631

.  Hazırlıkların tamamlanmasından sonra 28 Ekim 1898‟de Ġzmir‟e 

giden komisyon üyeleri
632

 daha sonra yeni yapılan hatların bulunduğu bölgeye geçerek 

Kasım ayı içerisinde de kesin kabul iĢlemlerini gerçekleĢtirdi
633

. 

Kesin kabul iĢlemlerinin yapılmasından sonra hattın çeĢitli kısımlarında görev 

yapan ve iyi hizmetlerde bulunan bazı kiĢilere çeĢitli niĢanlar verildi. Bunlardan Ġzmir 

Kasaba Demiryolu‟nda uzun süreden beri iĢletme müdür vekilliği görevinde bulunan ve 

Fransa tebaasından Goden‟e iyi hizmetlerinden dolayı üçüncü rütbeden NiĢan-ı Osmanî 

takdim edildi
634

. Yine, Ġzmir Kasaba Demiryolu ġirketi mühendislerinden ve Fransa 

tebaasından Andre Scala ile aynı Ģirkette tercüman olarak görev yapan Osmanlı 

tebaasından Çorbacıoğlu Yorgi Efendi‟ye dördüncü rütbeden Mecidi NiĢanı
635

, 

AlaĢehir-Afyonkarahisar hattı ĠĢletme Komiseri Margosyan Efendi‟ye üçüncü rütbeden 

NiĢan-ı Osmanî
636

, Fransa tebaasından Ġzmir Kasaba Demiryolu idaresi kâtiplerinden 

Alfred Dölönjövil‟e dördüncü rütbeden Mecidi NiĢanı verildi
637

. 

AlaĢehir‟den Elvanlar‟a kadar olan kısmın geçici kabulü için görevlendirilen 

komisyonun kontrolleri sırasında 31. kilometrede bulunan 2 No‟lu köprünün problemli 

olduğu fark edildi. Köprünün AlaĢehir tarafındaki toprağı kayıyordu. Durum rapor 

edilerek hem Ģirket hem de Hükümet yetkililerine bildirildi
638

. Nezaretten derhal 

bununla ilgili tedbir alınması istendi
639

. Ayrıca bu köprü hakkında her 10 günde bir 

idareye rapor verilmesi istendi
640

. 

Demiryollar Müdürü Hayri Bey‟in baĢkanlığındaki komisyon köprü ile ilgili bir 

de rapor hazırladı. Buna göre köprünün yeniden yapılması gerekiyordu. Köprünün 

yeniden inĢası demek nakliyatın durması demekti. Rapor doğrultusunda 10 Ocak 1898 

tarihinde köprü üzerinde nakliyat tatil edildi ve yolcuların aktarma suretiyle yola devam 

                                                 
630 BOA, T. DMĠ, 982/14, lef-1. 
631 BOA, Ġ.TNF., 7/1316 R-01; BOA, T. DMĠ, 982/54, lef-1. 
632 Ahenk, nr. 667 (27 Ekim 1898), s. 3. 
633 İzmir Gazetesi, nr. 21 (9 Cemaziyelahir 1316), s.2. 
634 BOA, Ġ.TAL., 153/1316 Ca-175; BOA, T.DMĠ.,981/116. 
635 BOA, Ġ.TAL., 151/1316 Ca-042. 
636 BOA, Ġ.TAL., 153/1316 Ca-175. 
637 BOA, Ġ.TAL., 157/1316 B-069. 
638 BOA, T. DMĠ,  974/73. 
639 BOA, T. DMĠ,  975/47. 
640 BOA, T. DMĠ,  975/55. 
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etmeleri sağlandı. Bir taraftan da hızlı bir Ģekilde ihtiraz hattı inĢasına baĢlandı
641

.  Bir 

hafta içinde de bu ihtiraz hattı tamamlanarak eĢya nakline tekrar baĢlandı
642

. YaklaĢık 

altı aylık bir çalıĢmadan sonra köprü yeniden yapıldı. Daha önce 8 kemeri olan köprüye 

bir kemer daha ilave edildi
643

. Gerekli muayeneler yapıldıktan sonra da 28 Haziran 

1898‟den itibaren hizmete açıldı
644

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
641 BOA, T. DMĠ,  976/77. 
642 BOA, T. DMĠ,  976/86. 
643 Servet-i Fünun, nr. 383 (2 Temmuz 1314), s.150. 
644 AlaĢehir-Karahisar Kısmı Komisyon Vekili Ahmed Hamdi Efendi, köprü tamirinin bittiğini ve katarların iĢlemeye 

baĢladığını 17 Haziran 1314 tarihli telgrafla Demiryollar Ġdaresi‟ne bildirmiĢti. Bkz. BOA, T. DMĠ,  981/32. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ĠNġA SIRASINDA VE SONRASINDA YAġANAN DĠĞER 

GELĠġMELER 

 

5.1. Eski Hatların Yenilenmesi, Tamir, Bakım ve Onarım Faaliyetleri 

17 ġubat 1893 tarihli mukavelenin 32. maddesine göre, Ģirket bir taraftan 

AlaĢehir-Afyonkarahisar arasında yeni hatlar inĢa ederken diğer taraftan mevcut olan 

eski hatların bakım, onarım ve tamirini yapacaktı. Mukaveleye göre, bu tamir, bakım ve 

onarım iĢleri masraf ve zararı Ģirkete ait olmak üzere iki sene içinde yapılacaktı.  

Nagelmackers, taban ağaçlarının demir çubuklarla değiĢtirilmesi gibi her türlü tamir, 

bakım ve onarım iĢleri için 2.500.000 Frank ayırmayı taahhüt etmiĢti
645

.  

Nagelmackers‟e imtiyaz verildiği sırada, mevcut hatların iĢletmesini elinde 

bulunduran Ģirket ile Hükümet arasında borç konusundan dolayı ortaya çıkan 

anlaĢmazlık devam ediyordu. Bu konu ile ilgili olarak Hükümet ve iki Ģirket yetkilileri 

arasında yapılan görüĢme ve müzakereler neticesinde 31 Temmuz 1894 tarihinde 

mutabakat sağlanmıĢ ve yeni Ģirketin inĢaata baĢlamasının önündeki engeller 

kalkmıĢtı
646

.  

Bundan sonra yeni kurulan Ģirket sıkı bir çalıĢma içine girdi. Bir taraftan 

AlaĢehir-Afyonkarahisar arasındaki yeni yapılacak hatlarla ilgili çalıĢmalara baĢlanırken 

diğer taraftan eski hat üzerindeki tamir, bakım ve onarım iĢleri için gerekli ön 

çalıĢmalar yapıldı. 31 Ağustos 1895 tarihinde eski hatların tamiriyle ilgili harita, plan ve 

projeler Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne takdim edildi
647

. Onaydan sonra da çalıĢmalara 

baĢlandı. 

                                                 
645 AlaĢehir-Afyonkarahisar arasında yapılacak demiryolu ile ilgili mukavelenin 32. maddesi Ģöyleydi: Kasaba hattı 

ibrâ yoluyla istirdâd olunduğu halde Mösyö Nagelmackers iki sene müddet zarfında masraflar, zarar ve hasarı 

kendisine ait olmak üzere herhangi bir şekilde imâlât-ı tevsîiye ve tanzimiye ve tamiriyeyi icrâ ve ezcümle taban 

ağaçları ile demir çubukları tebdîl ve bunun için 2.500.000 Franka kadar sarf eylemeyi taahhüt eder. Hattın 

kendisine teslimi tarihinden itibaren mezkûr iki sene müddet zarfında şirket tamirat ve tanzimat için muayyen olan 

mezkûr 2.500.000 Frankı sarf ettiği halde hükümete takdim olunacak ve onun tarafından tasdik buyrulacak 

defterlere tatbiken hakikaten sarf olunduğu tahakkuk eden meblağ ile mezkûr 2.500.000 Frank arasındaki fark 

hükümete teslim olunacaktır. Tevsîât ve tanzimât-ı cedidenin haritaları hatların imtiyaz sahibine teslimini müteakip 

bir sene zarfında takdim olunacaktır. BOA, Ġ.HUS., 8/1310 B-76; Y.A.RES., 63/18; A.DVN.MKL, 36/1, lef-11; 

BEO, 157/11726; BEO, 158/11779; BEO, 158/11828. 
646 BOA, YA.HUS, 304/68. 
647 BOA, T. DMĠ, 953/67, lef-1. 
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Öncelikle Basmane Ġstasyonu civarında inĢa edilecek eĢya ambarları ve ihtiyat 

hatları için gerekli emlak ve arazilerin istimlakı ve Ģirkete teslimi gerekiyordu. Ancak 

bu konuda bazı sıkıntılar ortaya çıktı. ġirket bu durumdan Ģikâyetçi oldu ve olay 

mahkemeye intikal etti. Mahkemenin de Ģirket lehinde karar vermesiyle Ģirket, arazi 

sahipleriyle uzlaĢmıĢ ve istimlâk problemleri halledilmiĢti
648

. Ancak emlak istimlakı ile 

ilgili problemler devam ediyordu. Bu meselenin çözümü için komisyon kuruldu. 

Komisyon, emlak sahipleri ile Ģirket arasındaki ihtilafların çözümünde yardımcı 

olacaktı
649

. Fakat bu defa komisyonun çalıĢmaları ile ilgili sıkıntılar oldu ve istimlâk 

iĢleri bir müddet tehir edildi. Daha sonra Ģirketin Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne yaptığı 

giriĢimler sonucu komisyon tekrar göreve baĢlayarak kısa sürede problemler 

halledildi
650

. 

Mukaveleye göre, 22 Temmuz 1896 tarihinde, eski hatlar üzerinde yapılacak 

tamirat ve düzenleme iĢlerinin tamamlanması gerekiyordu. ġirket, 24 Haziran 1896 

tarihli tezkire ile tamir iĢlerinin muayenesi ve kabulü ile ilgili komisyonun kurulmasını 

talep etti
651

. Bunun üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nce Meclis-i Nafıa azasından ve 

Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Fahri Bey baĢkanlığında inĢaat komiseri 

Margosyan ve ĠĢletme Komiseri ġem‟i Efendi‟den bir komisyon oluĢturuldu
652

. 

Komisyon 16 Kasım 1896 tarihinde Basmane Ġstasyonu‟nda toplanarak durum 

değerlendirmesi yaptı ve 17 Kasım‟dan itibaren yapılan çalıĢmaları muayeneye 

baĢlayarak ileriki günlerde de teftiĢe devam etti
653

.  

TeftiĢ sonrası, Basmane Ġstasyonu, Halkapınar, KarĢıyaka Ġstasyonu, Ġzmir-

KarĢıyaka ve Ġzmir-Bornova arasındaki hatlar,  KarĢıyaka ile AlaĢehir arasındaki hat, 

çeĢitli istasyonlar ve Soma hattı çalıĢmaları ile ilgili komisyon tarafından bir rapor 

hazırlandı
654

. Buna göre; 

Basmane Ġstasyonu ile ilgili olarak, istasyon binasında yapılan tadilat, hatlar 

üzerinde yapılan tadilat ve yeniden inĢa edilmiĢ olan eĢya ambarlarıyla, istimlâk edilen 

                                                 
648 BOA, T. DMĠ, 958/8, lef-1. 
649 BOA, T. DMĠ, 958/8, lef-2. 
650 BOA, T. DMĠ, 958/91; BOA, T. DMĠ, 959/91. 
651 BOA, T. DMĠ, 964/8. 
652 BOA, T. DMĠ, 964/17. 
653 BOA, T. DMĠ, 968/46. 
654 BOA, T. DMĠ, 968/46, lef-1. 
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emlak ve arazilerin teftiĢi yapıldı. Küçük bazı aksaklıkların dıĢında istasyon binasında 

ve hatlar üzerinde icra edilen tadilatın planlara uygun olarak yapıldığı görüldü
655

.  

Abdesthaneler düzeltilmiĢ ve planlarda gösterilmiĢ olan eĢya ambarları daha 

sağlam makasları haiz olarak tamamen inĢa edilmiĢti. Bu ambarlar için gerekli 

arazilerin tamamı istimlâk edilmiĢ ve bedelleri sahiplerine ödenmiĢti. Daha önceki 

Ģirket tarafından yapılmıĢ olan ambarların bulunduğu yere su basmasına karĢı kolaylık 

olacak eğim de verdirilmiĢti
656

. 

Halkapınar‟da depolar baĢ memurunun ikameti için yeniden bir hane ve bir ahır 

inĢa edilmiĢti. KarĢıyaka‟da ise, istasyon binasının, tadilat ve tamiratı yapılmıĢtı. Aynı 

Ģekilde yeni Bornova Ġstasyonu için icap eden tadilat ve tamirat yapılmıĢtı. Bornova 

Ġstasyonu‟ndaki abdesthanelerle amele barakası harita ve planlara göre ve kısmen ıslah 

edilmek suretiyle inĢa edilmiĢti
657

. 

Ġzmir-KarĢıyaka ve Ġzmir-Bornova arasındaki hatlarla ilgili olarak, Basmane 

Ġstasyonu‟nun çıkıĢından itibaren Halkapınar, Bornova, Ayatriyande ve KarĢıyaka 

hatları müstesna olarak taban ağaçları kaldırılıp yerlerine çelik taban döĢenmiĢti. 

Bornova hatları üzerinde mevcut yıpranmıĢ demir raylar kaldırılıp yerlerine asıl hat 

üzerinden çıkarılmıĢ olan demir rayların kullanılabilir olanları döĢenmiĢti. Ġzmir ile 

KarĢıyaka arasındaki demir raylar da kaldırılıp asıl hat üzerinden çıkan çelik raylar 

döĢenmiĢti. Halkapınar, Bornova, Ayatriyande ve KarĢıyaka istasyonları hatları 

aralarına planlara ve usulüne uygun olarak açıklık verilmiĢti. Ġzmir ile KarĢıyaka ve 

Bornova arasında en iyi cinsten meyan molozu
658

 atılmıĢtı. 

KarĢıyaka ile AlaĢehir arasındaki hat ile ilgili olarak, KarĢıyaka istasyonunun 

AlaĢehir‟e doğru çıkıĢından itibaren 19. kilometreye kadar demir raylar çıkarılıp 

yerlerine hat üzerinden çıkarılmıĢ olan eski çelik raylar döĢenmiĢti. 19. kilometreden 

92. kilometreye kadar 73. kilometre üzerinden inĢaat mevkifleri kısımlarının iĢgal ettiği 

4. kilometre hariç kalmak üzere 69. kilometrede demir raylar kaldırılıp yerlerine 9,55 ve 

6,40 metre uzunluğunda 34,30 kilo ağırlığında yeni çelik raylar yerleĢtirilmiĢti. 34 kilo 

ağırlığında bulunan raylar 19, 02877. kilometreden 21,84686. kilometreye kadar 

                                                 
655 Aynı belge. 
656 Aynı belge. 
657 Aynı belge. 
658 Meyan molozu, iri kum ve sert kaya parçalarından tuz haline gelmeyen ufak taĢ kırıntılarından oluyordu. Bunlar, 

yağmur sularını geçirecek malzemeden ve sert bir tabakadan ibaret olup, içine demir çubukları (ray) hamil olan 

taban ağaçları veya tomrukları (travers) gömülür. Bkz. Lukuk PaĢa, Turuk ve Demiryollar, Ġstanbul 1307, s. 5-6. 
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döĢenmiĢti. Eski modelde bulunan bu raylar eski Ģirketin malı olduğundan satın alınarak 

kullanılmıĢtı
659

. 

Her biri 50 kilo ağırlığında olan çelik tabanlar 9,55 metre uzunluğunda bulunan 

raylar altına merkezden merkeze 90 santimetre ara ile döĢenmiĢti. Yine 6,40 metre 

uzunluğundaki raylar altına 86 santimetre ara ile zikredilen çelik tabanlar 

yerleĢtirilmiĢti. Planlarda belirtilen kısımlar üzerinde en iyi cinsten meyan molozu da 

atılmıĢtı
660

.  

Yine bu kısımda, hattın 10,218. kilometresinde yeni bir köprü inĢa edilmiĢti. 

Tamiri yapılan köprü sayısı 23 adet olup bunlar Karahisar hattı için kabul edilmiĢ olan 

numunelere göre yapılmıĢtı. Bunlardan baĢka planlarda gösterilmeyen fakat 

yükseltilmesi icap eden 59 adet köprü vardı
661

.  

Bütün istasyon hatları arasında gereken açıklık, usul ve kaidesine uygun olarak 

ayarlanmıĢ ve istasyon binalarında gerekli tamirat yapılmıĢtı. Hamidiye ve Salihli 

istasyonları eĢya ambarları, plana göre demirden inĢa edilmiĢti. Bu kısım hat üzerinde, 

inĢası program dâhilinde olan üç adet amele barakasından birisi Çiğli Ġstasyonu‟nda, 

ikincisi 45. kilometrede ve üçüncüsü 75. kilometrede numunelerine göre inĢa edilmiĢti. 

Menemen, Manisa, Kasaba, Salihli ve AlaĢehir istasyonlarında bulunan su depolarının 

istiâb dereceleri artırılmıĢtı. Menemen Ġstasyonu‟na bir buharla müteharrik su tulumbası 

yapılmıĢtı. Kasaba Ġstasyonu‟na bir su deposu ilave edilip, Salihli Ġstasyonu‟nda da bir 

kuyu açılıp tulumba konmuĢtu
662

. 

Manisa ile Soma arası hat üzerinde yapılan en önemli iĢ ise, köprülerde sıkıntılı 

durumda bulunan taĢların çıkarılarak yerlerine sağlam ve iyi cinsinden taĢların 

konulması olmuĢtu. Gediz Nehri köprüsünün istiab derecesi artırılmıĢ, Soma Ġstasyonu 

su deposunun geniĢletilmesine gerek görülmemiĢti. Buna mukabil Basmane Ġstasyonu 

su deposunun istiab derecesi artırılmıĢ iki katına çıkarılmıĢtı.  Soma Ġstasyonu‟na bir 

ambar ve hattın 111. kilometresinde bir amele barakası da inĢa edilmiĢti. Manisa ile 

Soma arasındaki istasyon hatlarının aralarına gereken açıklık verilmiĢti. 

Sonuç olarak, yapılan bütün tamir, bakım, onarım ve yeni inĢaatların, tasdik 

edilen harita, profil ve programa uygun olduğu komisyon tarafından kabul edildi. Ancak 

                                                 
659 BOA, T. DMĠ, 968/46, lef-1. 
660 Aynı belge. 
661 Aynı belge. 
662 Aynı belge. 
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kararlaĢtırılan programda belirtilmeyip, teftiĢ sırasında görülen bazı aksaklıkların 

giderilmesi gerektiği de ayrıca rapor edildi. Bunun haricinde plan ve programlarda 

gösterilmeyip de yapılması gerekli bazı iĢlerin Ģirket tarafından ve kendi masrafıyla 

yapılmıĢ olduğu görülmüĢ ve bu durum takdir edilmiĢti
663

. 

Rapor, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne sunulduktan sonra konu Nafıa Meclisi‟nde 

tekrar ele alındı. Yapılan müzakereler neticesinde, raporda tekrar yapılması gerektiği 

belirtilen yerlerin, masrafları Ģirkete ait olmak üzere hattın Kasaba ile AlaĢehir 

arasındaki kısmının demir çubuk ve taban ağaçlarının tedricen AlaĢehir hattı 

numunelerine göre değiĢtirilmesi,  demir çubukların ve traverslerin ağır lokomotiflerin 

sıkletine uygun olarak takviye edilmesi, hattın bütününü mükemmel hale getirmek için 

gereken diğer her türlü düzenlemenin yapılması ve bundan böyle gerekli görülecek her 

türlü geniĢletmeyi de Ģirketin kendi masrafıyla yapması Ģartıyla 26 Nisan 1897‟de 

bahsedilen inĢaat ve düzenlemelerin kabulü kararlaĢtırıldı
664

. 

 

5.2. Kasaba Hattı Üzerinde Bulunan ġose Yolların ve Köprülerin Tamiri 

Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanî ġirketi ĠĢletme Komiserliği‟nden 

Demiryollar Ġdaresi‟ne 15 Ocak 1898 tarihinde bir rapor gönderilmiĢti
665

. Raporda 

Kasaba hattı üzerinde bulunan Ģose yolların ve köprülerin tamire ihtiyacı olan 

kısımlarının onarılması gerektiği ifade edilerek bu konuda izin istenmiĢti. Tamire 

ihtiyacı olan kısımlar ve durumları raporda Ģöyle belirtilmiĢti: 

Bergama ve Soma kasabaları arasındaki Ģose yolu köprüleri: Bunlar Ģirket 

tarafından bir dereceye kadar tamir edilmiĢler ise de ehemmiyetli bir tamir görmedikleri 

takdirde kısa sürede tamamen mahvolacaklardır. 

Soma Kasabası‟yla demiryolu istasyonu arasındaki Bakırçay Ģose köprüsü: 

Geçen sene selden tamamen yıkılarak olduğu gibi durmaktadır. KıĢın buradan geliĢ-

geçiĢ mümkün olmamaktadır. Bu da ticari faaliyetlere büyük sekte vurmaktadır. 

Salihli ile Borlu arasındaki Ģose yolunun AlaĢehir Çayı ile Bazerganlı arasındaki 

beĢ küçük köprü: Bunlar yeniden inĢa edilecek derecede harap olmuĢtur. 

                                                 
663 BOA, T. DMĠ, 968/46, lef-2. 
664 BOA, T. DMĠ, 968/54. 
665 BOA, T. DMĠ, 977/43, lef-1. 
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AlaĢehir Çayı üstündeki köprü: Bu da yeniden inĢa edilecek derecede harap 

olmuĢtur. Bazerganlı civarında bu sene deve, beygir olarak 200 kadar hayvan zayiatı 

olmuĢtur. ġirket tarafından vilayete yapılan müracaat üzerine 3.000 kuruĢ kadar 

harcama yapılarak yalnız köprüde develerin zar zor geçebilecekleri derecede tamir 

edilmiĢtir. Ancak bu iyileĢtirmenin bahar mevsimine kadar devam edip etmeyeceği 

Ģüphelidir. 

Yolun birçok kısmı geçilemeyecek derecede bozulmuĢtur: Bilhassa Hacı Emin 

Efendi Çiftliği civarında bir kısım tamamen bataklık halini almıĢtır. Bu yol Salihli‟den 

Borlu‟ya kadar bu sene de layıkıyla bir tamir görmeyecek olursa tamamen harap olacak 

ve yol ulaĢıma kapanacaktır. 

Manisa ile Soma arasındaki Ģose yolunun Gediz Nehri üzerindeki büyük köprü: 

Bu köprü de 4-5 sene evvel yeniden yapılacak derecede harap olmuĢ idi. Her sene 

“birçok paralar harcanarak” tamir edildiği halde, sadece yazın üzerinden 

geçilebilmektedir. Sel zamanlarında ise tamamen trafiğe kapanmaktadır
666

. 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nde yapılan değerlendirme sonucu bahsedilen yol ve 

köprülerin tamiratlarına baĢlanması için 7 Mart 1898 tarihinde vilayetlere tebligat 

gönderilmiĢtir
667

.  

Aydın Vilayeti bu konuda gerekli çalıĢmaları yaparak, 19 Mart 1898 tarihinde 

bir rapor halinde Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne sunmuĢtur. Buna göre; Bergama ve Soma 

kasabaları arasındaki Ģose yolu köprüleri, Soma Kasabası‟yla demiryolu istasyonu 

arasındaki Bakırçay Ģose köprüsü, AlaĢehir Çayı ile Bazerganlı arasındaki küçük 5 

köprü ve Manisa ile Soma arasındaki Ģose yolunun Gediz Nehri üzerindeki büyük köprü 

tamir ettirilerek ulaĢıma açılmıĢtır. Ayrıca Salihli ile Borlu üzerinde AlaĢehir Çayı 

üstündeki köprü tamirinin de devam ettiği belirtilmiĢtir
668

. 

 

5.3. Kazalar, Doğal Afetler ve ĠnĢaatın Durması Gibi Aksaklıklar  

AlaĢehir-Afyon hattının yapıldığı sırada gerek mevcut iĢleyen hat üzerinde gerek 

yeni yapılan hat üzerinde çeĢitli kazalar meydana gelmiĢti. Bunun yanında, sel basması 

ve su taĢkını gibi doğal afetler ile aĢırı kar yağıĢı sonucu meydana gelen kıĢ mevsiminin 

                                                 
666 BOA, T. DMĠ, 977/43, lef-2. 
667 BOA, T. DMĠ, 977/43, lef-4. 
668 BOA, T. DMĠ, 978/71. 
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olumsuz Ģartları ve yangın gibi yaz mevsiminin olumsuz Ģartları gerek iĢletme, gerekse 

inĢaat kısımlarında sıkıntılara sebep olmuĢtu. Bazen seferler tehir ya da iptaller 

sebebiyle aksamıĢtı. Aynı Ģekilde inĢaat kısmındaki faaliyetlerin durduğu da olmuĢtu. 

Bu dönemde meydana gelen kazalar hakkında Ģunları ifade edebiliriz: 

21 Mart 1897 Pazar günü AlaĢehir‟den hareket eden 2 no‟lu posta katarı Sart ve 

Ahmedli istasyonları arasında ve hattın 121+500. kilometresinde yoldan çıkmıĢtır. 

Kazanın Ģirket tarafından bildirilmesi üzerine, Kasaba Demiryolu Temdidi ĠĢletme 

Komiseri ġem‟i Efendi, Pazartesi günü bizzat hadise mahalline gidilerek incelemelerde 

bulunmuĢtur. Buna göre, bir yük vagonunun arka tekerlek dingilinin kırılmasının 

kazaya sebep olduğu anlaĢılmıĢtır
669

. 

Sart Ġstasyonu‟ndan hareket eden 2 numaralı katar kaza mahalline gelmeden 

önce 300 metre ileride tamir edilmek üzere bulunan köprüden yavaĢça geçmek için 

makinist katarın süratini azaltarak yoluna devam ederken, katarı teĢkil eden iki emniyet 

arabası 5 yolcu arabası ve 24 yük vagonundan katarın ortasında bulunan 1069 no‟lu 

pamuk nakline mahsus bir yük vagonunun arka tekerlek dingili kırılmıĢtır
670

. 

Vagonun bir tarafından yol ortasına düĢüp sürünmeye baĢlamasıyla ön 

tekerlekler de yoldan çıkarak sağa doğru döndüğünden arkasında bulunan vagon da 

yoldan çıkmıĢ ve bunu müteakip diğer vagonlar demiryolu üzerinden düĢmüĢ 

olduğundan birbiri üzerine binmeye baĢlamıĢtır. Bu suretle yolcu emniyet arabasıyla 

birinci ve ikinci sınıf yolculara mahsus bir yolcu ve beĢ adet yük vagonu olmak üzere 

toplam yedi vagon hattın sağ ve sol taraflarına yuvarlanmıĢ ve üç yük vagonu tamamen 

parçalandığı gibi diğer iki yük vagonu da önemli derecede hasar görmüĢtür
671

.  

Yolcu emniyet arabasının ön ve arka tarafları ve ikinci sınıf yolcu arabasının sol 

köĢesi de parçalanmıĢtır. Yük vagonlarından diğer birinin bir dingili kırıldığı gibi, 

kazaya sebep olan dingil de ikinci tekerlek yanında ikinci defa olarak kırılmıĢtır. Yolcu 

vagonunun arkasında bulunan ve diğer yolcu arabalarıyla emniyet vagonları da yoldan 

çıkmıĢ, ancak ne yolcu ne de memurlara bir zarar gelmemiĢtir
672

. 

Yolcu emniyet arabasında bulunan AlaĢehir Ġstasyonu memuru Fivroviç, 

hadisenin meydana geldiği anda duyduğu gürültü üzerine ne olduğunu anlayamamıĢ, 

                                                 
669 BOA, T. DMĠ, 967/122. 
670 Aynı belge. 
671 Aynı belge. 
672 Aynı belge. 
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mengeneyi sıkıĢtırmak üzere kalktığında dengesini kaybederek düĢmüĢtür. Ancak 

yanında oturmakta olan Sart Mevkifi memuru ve diğer memurların yardımıyla yukarıya 

kaldırılarak vagonlar altında parçalanmaktan kurtulmuĢtur. Fivroviç bu sırada kafasını 

Ģiddetli bir Ģekilde çarptığından ağzından kanlar gelmeye baĢlamıĢ, o gün Ġzmir ve 

Manisa‟dan olay yerine gelen iki tabip tarafından muayene edilerek gece Ġzmir‟e 

nakledilmiĢ ve Fransız Hastanesine yatırılmıĢtır
673

. 

Yine kaza sonrası yapılan incelemelerde, müteharrik edevatın özellikle de 

dingillerin senede en az bir defa muayene ve kontrolden geçirildiği ve hatta bu 

kontrollerde sakatlık bulanlara mükâfat dahi verildiği ve bu dingilin de üç ay önce 

kontrol edildiği ve kazanın nasıl meydana geldiğinin anlaĢılmasının zor olduğu ifade 

edilmiĢtir. Normalde bir dingil 500.000 kilometre mesafe kat edebilir. Hâlbuki kırılan 

dingil daha 25.000 kilometre mesafe kat etmiĢtir. Bundan dolayı dingilin fabrikadan 

hatalı olarak çıktığı kanaatine varılmıĢtır. Gerek parçalanmıĢ vagonlardan ve gerek 

yolun bozulmasından dolayı Ģirket 400 lira kadar bir zarara uğramıĢtır
674

. 

Kaza sonrası, hemen 1 no‟lu posta katarı Ġzmir‟den kaza mahalline sevk 

edilmiĢtir. Yolcuların bu trene bindirildiği sırada yolcular arasında bulunan Kula, EĢme 

ve Gördes posta katarcıları zorluk çıkarmıĢlar ve demiryol memurlarını tehdit 

etmiĢlerdir. Ġçlerinden birisi memurlardan birisinin üzerine tabanca ile bir el ateĢ etmiĢ 

ve olay yerinden kaçmıĢtır
675

.  

23 Mart 1887 tarihinde hattın 89. kilometresinde AlaĢehir‟e giden posta 

trenindeki vagonlardan birinde yangın çıkmıĢtır. Trende bulunan personel yangını 

söndürmeye çalıĢmıĢsa da baĢarılı olamamıĢlardır. Yanan vagon Kasaba Ġstasyonu‟nda 

bırakılmıĢ ve tren yoluna devam etmiĢtir
676

. 

1898 Mart ayı içerisinde bir iĢ kazası meydana gelmiĢtir. HurĢid oğlu Abbas 

isimli bir iĢçi demiryolu inĢaatı esnasında, kendi dikkatsizliğinden ve taĢın ansızın 

patlamasından dolayı gözünden yaralanarak kör olmuĢtur. Bu kiĢi 14 Mart 1897 

tarihinde Ģirkete verdiği dilekçede müteahhit Pagani‟den 20 Lira tazminat talep etmiĢtir. 

Konu, Komiser Margosyan marifetiyle Nafıa Nezareti Demiryollar Ġdaresi‟ne 

bildirilmiĢ ve Nezaretten Ģirkete gönderilen telgrafta, mümkünse yaralıya talep ettiği 

                                                 
673 Aynı belge. 
674 Aynı belge. 
675 Aynı belge. 
676 BOA, T. 273. 
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Ģekilde bir maaĢ bağlanması ya da münasip bir miktar yardım yapılarak, memleketi 

Trabzon‟a gönderilmesi hususunda gerekenin yapılması istenmiĢtir
677

. 

Ancak bu tür olaylarda Ģirket duyarsız davrandığından zaman zaman Ģikâyetler 

oluyordu. Mesela, hattın inĢaat mevkilerinde çalıĢırken yaralanan veya vefat edenlerin 

ailelerine nakdi yardım yapılması konusunda Ģirketin rehavet veya ilgisizliğinin 

görüldüğüne dair yapılan Ģikâyet üzerine, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden Ģirkete uyarı 

yazısı gönderilmiĢtir. Bu gibi durumlarda gerekli yardımın zamanında yapılması ve bu 

konuda dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir
678

. 

BaĢka bir kaza da 16 Eylül 1897 PerĢembe günü olmuĢtur. Saat 12.00 

raddelerinde Ġzmir‟den KarĢıyaka‟ya gitmekte olan akĢam treni, Ayatriyande 

yakınlarında bir at ile binicisi olan bir Hıristiyanı çiğnemiĢtir. Alınan bilgiye göre 

hayvan doludizgin demiryolunu geçeceği sırada zincir gerili bulunan geçide kadar 

gelmiĢ ve her ne kadar gerek sahibi ve gerek demiryolu bekçisi tarafından 

durdurulmaya çalıĢılmıĢ ise de hayvan hızını alamayarak zincirin üzerinden atlayıp 

lokomotifin önüne düĢmüĢtür. Bunun üzerine tren hayvanı bir müddet önünde 

sürükledikten sonra ayaklarından birini keserek ve arkasını yaralayarak yola atmıĢtır. 

Sahibi de tesadüfen daha beriye düĢtüğünden yalnız baĢından yaralanmıĢtır. Ayrıca atı 

durdurmaya çalıĢan bekçi de yaralanmıĢtır
679

. 

Diğer bir kaza da 12 Eylül 1897 Pazar gecesi meydana gelmiĢtir. Ġzmir‟den 

itibaren 239+400. ve AlaĢehir‟den itibaren 71. kilometrede inĢaat malzemeleri katarı ile 

kum katarının çarpıĢması sonucu meydana gelen kazada, kömür arabası yoldan 

çıkmıĢtır. Ayrıca, inĢaat malzemeleri yüklü katar üzerinde bulunan Marko isimli Ģahsın 

karısı da kaza sebebiyle vefat etmiĢtir. Kaza nedeniyle yol bir süre kapatılmıĢ, 1 ve 2 

numaralı posta katarları yalnız Ġnay Ġstasyonuyla UĢak Ġstasyonu arasında iĢlemiĢtir. 

Yol ertesi gün akĢam üzeri trafiğe açılmıĢtır
680

.  

Kasaba Demiryolu ġirketi tarafından haber verilmesi üzerine komiser muavini 

Ahmed Bey, Ģirket tarafından görevlendirilen memur Kaporvich ve AlaĢehir kazası 

polis komiseri Mehmed Efendi kaza yerine giderek ve olayı tahkik etmiĢtir.  

                                                 
677 BOA, T. DMĠ, 968/10. 
678 BOA, T. DMĠ, 969/76. 
679 İzmir Gazetesi, nr. 68-17 (22 Rebiulahir 1315), s.3 
680 BOA, T. DMĠ,  972/84. 
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Kum katarının nezaretine memur Josef, moloz mevkiinde mukim Osmanlı 

Devleti tebaasından Apostol, Ġnay Ġstasyonu memurlarından MiĢran, inĢaat malzemeleri 

katarı iĢçisi Anduvan, Ġtalya tebaasından Balast katarı makinisti Mikyeli, balast katarı 

iĢçisi Serkiz, inĢaat malzemeleri katarı makinisti Harto, inĢaat malzemeleri katarı baĢ 

memuru Hazen ve Ġngiltere tebaasından inĢaat malzemeleri katarı ustabaĢısı Henri 

Martin‟in ifadeleri alınarak bir rapor hazırlanmıĢtır. Buna göre; 

Marko‟nun karısının üzerine demirler yıkılarak altında kalıp vefat ettiği 

anlaĢılmıĢtır. Yol ve edevat çok zarar görmemiĢtir. Kum katarı baĢ memurunun yerine 

ehil birisinin tayin edilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Ġnay mevkif memuru Mirza isimli 

Ģahıs kazadan sorumlu olarak görülmüĢtür. Çünkü istasyonlardan çıkan katarların 

çıkıĢlarının bildirilmesinde kusuru olduğu anlaĢılmıĢtır
681

. 

29 Aralık 1897 ÇarĢamba günü bir iĢ kazası meydana gelmiĢtir. AlaĢehir 

istasyonunda olan kazada iĢçi Yorgi Ġsfakiyanos vefat etmiĢtir. Hadise sonrası, 

AlaĢehir-Karahisar hattı iĢletme komiseri Margosyan, Ģirket adına Montel ve AlaĢehir 

polis komiseri kaza mahalline giderek tahkikat yapmıĢlardır. Makinist Ferdinand Vebir, 

AteĢçi Vangel Hacı Nevbiloki ve depozitoda memur Aristidi Zenberi‟nin ifadelerine 

baĢvurulmuĢtur. Sonuçta Ģahsın kendi hatasıyla kazaya uğradığı anlaĢılmıĢtır. 

Makinelerin birbirine bağlanması sırasında ters bir yerde durmuĢ, uyarılara rağmen 

kimseyi dinlememiĢtir. Havanın da karanlık olmasından dolayı kafasını arabalardan 

birisine çarpması ve yola düĢmesi sonucu vagon tekerleğinin altında kalmıĢ ve vefat 

etmiĢtir
682

. 

Mayıs 1898‟de Akhisar Ġstasyonu‟nda bir iĢ kazası daha olmuĢtur. YaklaĢık on 

yıldır çeĢitli demiryollarında iĢçi olarak çalıĢan ve 5 ay kadar önce de Kasaba 

demiryolunda iĢe baĢlayan Malatyalı Ali oğlu Mehmed, tren çarpması sonucu ağır 

yaralanmıĢ ve tedavi için Ġzmir hastanesine kaldırılmıĢtır. Tedavi sırasında bir ayağını 

kaybetmiĢtir
683

.  

Malatyalı Ali oğlu Mehmed kaza sonrası mağdur duruma düĢtüğünü belirterek 

kendisine ya uygun bir iĢ ya da tazminat verilmesini talep etmiĢtir
684

. ġirket ve 

Demiryollar Ġdaresi arasında yazıĢmalardan anlaĢıldığına göre, Ģirket olayı araĢtırmıĢ ve 

                                                 
681 Aynı belge. 
682 BOA, T. DMĠ,  976/42. 
683 BOA, T. DMĠ,  979/66, lef-1. 
684 BOA, T. DMĠ,  979/66, lef-2. 
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bu kiĢinin kendi Ģirketlerinde değil, yolun tamirat müteahhitlerinden birinin yanında 

çalıĢtığını ifade etmiĢtir. Ayrıca Ģahsın Akhisar‟da hareket eden kum katarı 

vagonlarından birisinin üzerine atlamak istediği sırada düĢüp yaralandığı ve ayağını 

kendi hatasıyla kaybettiği anlaĢılmıĢtır. Buna rağmen vilayet vasıtasıyla vukubulan 

müracaatı üzerine Ģirketin kendisine karĢı hiçbir mesuliyeti bulunmadığı halde sadaka 

nevinden birkaç kuruĢ verilmek istenildiği halde reddettiği ifade edilmiĢtir. Daha sonra 

vilayetten görevlilerin araya girmesiyle, memleketine dönmesi için, bir miktar yardımda 

bulunulmuĢ ve Ģirketin hem ona hem de unun gibi durumlarda olanlara her zaman 

yardıma hazır olduğu ifade edilmiĢtir
685

. 

22 Eylül 1898 Salı günü saat 11.00 raddelerinde UĢak Ġstasyonu‟na yakın bir 

mesafede bulunan tulumba makinesinden marĢandiz lokomotifine su nakletmek üzere 

demiryolu amelesinden 25 yaĢlarında Bitlisli Salih oğlu Ömer isimli kimse tulumbanın 

kolunu çevirmekte iken gafil davranarak sağ elini tulumba makinesine kıstırmıĢtır. Daha 

önce de burada benzer sıkıntılar yaĢandığından tulumba makinesinin değiĢtirilmesi 

Kütahya Mutasarrıflığı‟ndan talep edilmiĢtir
686

. Bundan baĢka inĢaat iĢçilerinden Ġsmail 

isimli Ģahıs, AlaĢehir-Karahisar kısmı inĢaatında çalıĢırken balast lokomotifinin altında 

kalıp kollarından yaralanmıĢtır
687

.  

1896 yılı Eylül ortalarında Manisa Sancağı‟na bağlı Sütlüce Köyü civarında 

Kızmanas isimli mahalde demiryolu lokomotifinden dökülen ateĢin sirayetiyle 200 

dönüm kadar alandaki kuru otlar ile çalılılar yanmıĢtır. Ancak kısa sürede müdahale 

edilip söndürülmesiyle yangının miri ormanlara sıçraması önlenmiĢtir
688

. Orman, 

Maadin ve Ziraat Nezareti‟nden gönderilen yazıda, bu gibi yangın hadiselerinin her 

zaman çıkması muhtemel olduğundan, ilgililerin özellikle de demiryolu Ģirketlerinin bu 

konuda daha fazla dikkat göstermeleri istenmiĢtir
689

. 

4 Haziran 1897 tarihinde yağan Ģiddetli yağmur nedeniyle hattın 104 ve 105. 

kilometreleri arasındaki yollar bozulmuĢtur. Tamir için bu kısım kapatılmıĢ ve yolcular 

aktarma suretiyle yola devam edebilmiĢlerdir
690

.  

                                                 
685 BOA, T. DMĠ,  980/51. 
686 BOA, T. DMĠ,  984/55. 
687 BOA, T. DMĠ,  984/91. 
688 BOA, T. DMĠ,  962/70, lef-1. 
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Yine, ġirket ĠĢletme Komiserliği‟nden, Demiryollar Ġdaresi Müdürlüğü‟ne 

verilen bilgiye göre, 25 Mayıs 1898 ÇarĢamba gecesi Basmane Ġstasyonunu 

bitiĢiğindeki lamba mağazasında baĢlayan yangın, bitiĢiğindeki istasyon memurunun 

ikametine mahsus olan evin yanmasına neden olmuĢtur
691

. 

KıĢ aylarında, özellikle yeni yapılan hatların olduğu UĢak ve Afyonkarahisar 

bölgesinde hem inĢaat hem de iĢletme sırasında bazı sıkıntılar oluyordu. ġirket ĠĢletme 

Komiserliği‟nden, Demiryollar Ġdaresi‟ne gönderilen 28 Ocak 1898 tarihli bir yazıda bu 

sıkıntılar dile getiriliyordu. Afyonkarahisar taraflarında kıĢ mevsiminin çok çetin geçtiği 

ve soğukların -30 dereceye kadar vardığı belirtiliyordu. Yüksek yerlerde karın fazla 

yağması ise buz tutmasına neden oluyordu. Ayrıca vagonlarda yakacak sıkıntısı da 

vardı. Böyle durumlarda seferlerin tatil edilmesi talep ediliyordu
692

. Nezaretten ġirkete 

gönderilen yazıda ise, kıĢ mevsimi sebebiyle Karahisar taraflarında çok fazla soğuk 

olduğundan yolcu vagonlarının layıkıyla ısıtılması ve bu konuda gerekli tedbirlerin 

alınması istenerek, seferlerin tatiline gerek olmadığı ifade edilmiĢti
693

.Ancak alınan 

bütün tedbirlere rağmen seferlerin tatil edildiği de oluyordu. Mesela, 1898 Aralık ayı 

sonlarında trenler çok fazla kar yağıĢı nedeniyle yollarına devam edemeyip Dumlupınar 

Ġstasyonu yakınında durmak zorunda kalmıĢlardı
694

. Seferler ancak bir gün sonra 

baĢlayabilmiĢti
695

. 

1900 yılı 4 Nisan günü akĢamı Ayasulug‟dan Ġzmir‟e gelmekte olan Aydın 

Demiryolu katarıyla Bornova‟dan gelen Kasaba Demiryolu katarı arasında iki 

demiryolunun birleĢtiği yerde çarpıĢma meydana geldi. ÇarpıĢma sonucu yolculardan 

biri vefat ederken ikisi ağır olmak üzere on beĢ yolcu da yaralandı
696

.  

 

 5.4. AlaĢehir-Afyon Hattı Üzerinde Arazi Ġstimlakı Meseleleri 

AlaĢehir-Afyonkarahisar hattının yapımı için imtiyaz verilmesi ve diğer 

prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra arazi istimlâk çalıĢmalarına baĢlanmıĢtı. 14 

Nisan 1896 ve 27 Nisan 1896 tarihli iki tezkire ile istimlâk edilecek emlak ve arazilerle 

                                                 
691 BOA, T. DMĠ,  980/49; Bu mağazanın Ģubesi Ġstanbul‟da bulunan (T. Neterland) Ģirketi tarafından sigortalı 

olduğu belirtilmiĢtir. 
692 BOA, T. DMĠ,  976/105, lef-1. 
693 BOA, T. DMĠ,  976/105, lef-2. 
694 BOA, T. DMĠ,  985/91, lef-1. 
695 BOA, T. DMĠ,  985/91, lef-2-3. 
696 BOA, YA.HUS, 405/21. 
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ilgili haritalar nezarete takdim edildi. Bu haritalarla ilgili gerekli düzenleme ve 

değiĢiklikler yapıldıktan sonra istimlâk iĢlerinin yapılmaya baĢlanması için Ģirkete iade 

edildi
697

.  

Mukaveleye göre Ģirket, hattın güzergâhında bulunan devlet arazisini meccanen 

kullanabilecekti. Fakat Ģahıs ve vakıf arazileri için arazi sahipleriyle Ģirketin anlaĢması 

gerekiyordu
698

. Arazi sahipleriyle büyük oranda anlaĢma sağlanmıĢtı. Fakat çeĢitli 

sebeplerle olsa zaman zaman bir takım problemler de ortaya çıkıyordu. Ġlk zamanlarda 

Ģikâyet edilen konu, arazilerin değerinden oldukça düĢük fiyata istimlâk edilmeye 

çalıĢılmasıyla ilgiliydi
699

. Emlak ve arazi istimlakı ile ilgili belgelere yansıyan diğer 

problemler Ģöyleydi: 

UĢak kısmının arazi istimlakı ile ilgili, mahallince oluĢturulan komisyonuna, 

kaza dâhilinde vakıf arazisi olmadığı ifade edilmiĢti. Ancak bu konuda itirazların olması 

üzerine Hüdavendigar Vilayeti‟nden bilgi istendi. BaĢta söylenenin tersine çok sayıda 

vakıf arazisi olduğu anlaĢıldı
700

 ve bunların da bedellerinin ödenerek istimlâk edilmesi 

kararlaĢtırıldı
701

. 

Afyonkarahisar‟ın Sincanlı nahiyesine bağlı Balmahmud Köyü ahalisi tarafından 

21 Haziran 1896 tarihinde, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne istimlâk meselesi ile ilgili 

Ģikâyet dilekçesi gönderilmiĢti. ġikâyet dilekçesinde, demiryolu Ģirketinin emlak, tarla 

ve arazilerine keĢif ve istimlâk yapılmaksızın el koyduğu, mahsullerini mahvettiği, iki 

                                                 
697 BOA, T. DMĠ,  958/114. 
698 Muhtemel arazi istimlakı anlaĢmazlıkları ile ilgili olarak hareket edilecek olan mukavelenin 6. maddesi Ģu 

Ģekildeydi: “İşbu inşaât menâfi-i umûmiyeye müteallik husûsâttan bulunduğundan demiryol ile müteferriâtına 

gerekli olan araziden ve demiryola gerekli taş ve kum ocaklarından şahıs uhdesinde bulunan yerlerin satın 

alınması hususunda imtiyaz sahibi arazi sahipleri ile anlaşamadığı zaman istimlâk kanununa göre muamele 

edilecektir. İnşaatın başlamasında muvakkaten istimali gereken mahaller mahalli hükümet marifetiyle imtiyaz 

sahibi tarafından sahiplerine tazminat verilmek şartıyla geçici olarak kullanılabilecektir. Demiryolu ile 

müştemilatının tesisine gerekli olacak bu arazi dâhilinde devlet arazisi bulunduğu takdirde imtiyaz sahibine 

meccanen terk olunacak ve hattın iki tarafında beşer kilometre mesafede devlet arazisi olduğu ve onun meyanında 

taş ve kum ocakları küşadına elverişli mahaller bulunduğu takdirde inşaat müddetince meccanen imtiyaz sahibine 

terk olunup fakat inşaat bitiminde ocak mahalleri kapatılacaktır. Zikrolunan taş ve kum ocaklarını imtiyaz sahibi 

demiryolunun işletilmesi müddetince kullanmak ister ise nizamat-ı mahsusasına göre hareketle beraber gerekli 

vergisini de ödeyecektir. Muvakkaten istî‟mâli lazım gelen yerlerin de inşaat müddetince ücretsiz kullanımına izin 

verilecektir. Yukarıda beyân edildiği veçhile demiryolu inşaatı için gerekli olup istimlâk edilecek arazi ve taş 

ocaklarının vus‟ati lüzum-ı sahihi derecesinde olup ondan fazla olamayacaktır. Arazi istimlakı muamelesi Nafıa 

Nezareti‟nin taht-ı nezaretinde icrâ edilecektir.” BOA, Ġ.HUS., 8/1310 B-76; Y.A.RES., 63/18; A.DVN.MKL, 

36/1, lef-11; BOA, BEO, 157/11726; BEO, 158/11779; BEO, 158/11828. 
699 UĢak Kazasından Afyonkarahisar‟a kadar demiryolu hattına tesadüf eden emlak ve arazilerinin düĢük fiyatla 

alınmaya çalıĢması konusunda Ģikâyetlere örnek için bkz. BOA, ġD. (Aydın II), 1396/13. 
700 Hat boyunda bulunan vakıf arazileri Ģunlardı: Göbek Nahiyesi: Sultan Selim Han, Karahasan Köyü: Sultan Selim 

Han, UĢak civarında: Toklu Baba Zaviyesi, Akkilise civarında: ġeyh Mehmed Efendi Zaviyesi, UĢak civarında: 

Ziyaretçi Zaviyesi, Çarlak karyesinde: Ġmam Vakfı, Banaz‟ın Öksüzköy ve Gedikler: Hatun (ġekle) Vakfı, Banaz‟a 

bağlı Ġslamköy ve Hasanköy‟de: Girid Ahmed PaĢa Vakfı,  Banaz‟ın Oturak-ı kebir karyesinde: Cafer Gazi diğer 

adıyla Yel Zaviyesi. Bkz. BOA, T. DMĠ,  962/26, lef-2. 
701 BOA, T. DMĠ,  962/26. 
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senelik mahsullerinin heba olduğu, konu ile ilgili vilayete Ģikâyet edildiği ancak bir 

netice alınamadığı ifade edilerek, bir çözüm bulunması talep ediliyordu
702

. Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟nden Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen 16 Temmuz 1896 tarihli 

yazıda, yukarıdaki konu ile ilgili olarak, aksaklıkların giderilmesi ve inĢaatın tehire 

uğramaması için gerekli tedbirleri almak üzere ĠnĢaat Komiseri Muavini Zühdü 

Efendi‟nin Afyon‟a gitmesi istenmiĢti
703

. 

Zühdü Efendi‟nin Afyon‟a gitmesinden sonra istimlâk çalıĢmaları yapıldı. 

Ancak bu defa köy ahalisi adına Boyacızade Abdurrahman, istimlâk edilen arazilerinin 

bedellerinin ödenmediği gerekçesiyle tekrar Ģikâyette bulundu
704

. Nezaretin sıkı 

takibiyle, arazi bedelleri Ocak 1898‟de Ziraat Bankası‟na yatırılarak problem 

halledilmiĢ oldu
705

. 

Sıkıntılı olan ve oldukça uzun bir süre çözüm bekleyen diğer bir konu da 

UĢak‟ın Filcan, Ġkisaray ve Akkilise köylerindeki arazi istimlakı idi.  

ĠnĢa edilen hattın 205. kilometresinde bulunan arazinin Ģirket nezdinde tasarruf 

senedi var iken demir çubuk döĢenmesine ahali tarafından müdahale edilmiĢ ve inĢaat 

durmuĢtu. Bunun üzerine Ģirket Hüdavendigar Vilayeti‟ne Ģikâyette bulundu. Burası 

Filcan, Akkilise ve Ġkisaray köyleri ahalisine tahsis edilmiĢ bir arazi idi. Köylüler yaz ve 

kıĢ burada hayvan otlatıyorlardı. Aynı zamanda yazın harman yeri olarak da 

kullanıyorlardı. 

ġirket, bununla ilgili herhangi bir tapu kaydı bulunmadığını belirtirken,  köylüler 

de arazinin kendilerine tahsis edildiğine dair fermanın olduğunu söylüyordu. Yapılan ilk 

incelemeler sonucu köylülerin haklı olduğu Nezaret tarafından kabul edilmiĢ ve arazi 

bedellerinin köylülere ödenmesi Ģirketten talep edilmiĢti. Ayrıca mahalli idarenin de 

köylülere uygun ve bahsedilen araziye muadil bir yer tahsis etmesi gerektiği de 

belirtilmiĢti
706

.  

Buna rağmen Ģirket ile köylüler arasında anlaĢma sağlanamadı. Köylülerin 

Ģikâyeti devam etti. Bunun üzerine Komiser Zühdü Efendi ve Ģirket memurlarından 

                                                 
702 Dilekçede imzası bulunan köy ahalisinin isimleri Ģöyleydi: Erkenlizade Mehmed, Tekülzade Abdil, 

Çarıkhacıahmedzade Kadir, Kahveci Abdurrahman, Boyacızade Süleyman, Attar Hacı Mehmed, Rüstemzade 

Mehmed, Kahveci Kadir, Kurdoğlu Kavvas, Mollazade Salih, Erkenlizade Ġbrahim, bkz. BOA, T. DMĠ,  960/62, 

lef-1. 
703BOA, T. DMĠ,  961/9; BOA, T. DMĠ,  960/62, lef-2.  
704 BOA, T. DMĠ,  975/2. 
705 BOA, T. DMĠ,  976/81. 
706 BOA, T. DMĠ,  973/12. 
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Paskal Çelebi, Filcan, Ġkisaray ve Akkilise köylerindeki arazi istimlakı ile ilgili 

problemleri halletmek üzere görevlendirildi
707

. Zühdü Efendi ve Paskal Çelebi konu ile 

ilgili tekrar inceleme yaptılar. 1898 yılının baĢlarına kadar problemin çözümü için bir 

orta yol bulunmaya çalıĢıldı fakat yine bir netice alınamadı. Çünkü konu ile ilgili daha 

önce Kütahya Defter-i Hâkâni Memurluğu‟ndan bilgi istenmiĢ ve bahsedilen arazi ile 

ilgili kayıt bulunmadığı bilgisi gelmiĢti. ġirket, buna dayanarak arazinin köylülere 

tahsisine dair resmi bir belge olmadığını iddia ederken, köylüler de kaza meclisi 

mazbatasındaki, Filcan Köyü‟ne ait harman yeri, tarım arazisi için senelik 28 kuruĢ 

vergi verilmesi ile ilgili kaydı karĢı delil olarak sunuyordu.  

Paskal Çelebi tarafından hazırlanan raporda, iĢin bu noktaya gelmesinde mahalli 

idarecilerin önemli rolü olduğu ve köylülere yol göstererek destek verdikleri ifade 

ediliyordu. Buna rağmen Zühdü Efendi ve Paskal Çelebi‟nin giriĢimleriyle, Ģirket ile 

köylüler arasında anlaĢma konusunda bazı adımlar atıldı. Bahsedilen köylerden münasip 

miktar iĢçinin istihdamı ve iane kabilinden bir miktar nakdi yardım yapılması üzerine 

Ģirket memuru fikrini direktörlüğe kabul ettireceğini vaat etmiĢ ise de mahalli 

idarecilerin fazla para istemesi üzerine bu giriĢim de sonuçsuz kalmıĢtı. Ayrıca raporda 

bu meselenin çözüme kavuĢturulmaması hususunda UĢak Kaymakamı‟nın gayretleri 

olduğu da belirtilmiĢti
708

. 

Meseleye çözüm bulunamayınca köylüler Ģikâyet dilekçeleri vermeye devam 

etti
709

. Ticaret ve Nafıa Nezareti bu defa Kasaba hattının eski inĢaat ve Ģimdiki temdit 

kısımları ĠĢletme Komiseri Margosyan ve Ġzmir Kasaba Demiryolu ĠĢletme Komiseri 

ġem‟i Efendi‟yi meselenin çözümü için görevlendirdi
710

. Bu defa yapılan 

incelemelerden sonra köylülerin haklı olduğu kanaatine varıldı.  Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟nden gönderilen yazı ile köylülere tazminat ödenmesi ve bu meselenin 

uzamasının engellenmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması istendi
711

. 

Akkilise Köyü ahalisi, arazi meselesinden baĢka, köy sınırları dâhilindeki 

Kuruçay mevkiinden demiryolu hattının geçmesiyle, orada bulunan köy çeĢmesinin 

zarar gördüğünü belirterek, Ģirketten çeĢmelerinin tamirini veya zararlarının teminini 

                                                 
707 BOA, T. DMĠ,  974/98, lef-1. 
708 BOA, T. DMĠ,  974/98, lef-4. 
709 BOA, T. DMĠ,  975/89; BOA, T. DMĠ,  976/67. 
710 BOA, T. DMĠ,  978/1; BOA, T. DMĠ,  978/10. 
711 BOA, T. DMĠ,  981/121; T. DMĠ, 982/71. 
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talep etmiĢlerdi
712

. Nezaret‟ten, Kasaba Demiryolu ġirketi AlaĢehir-Karahisar Kısmı 

Komiserliği‟ne gönderilen 10 Temmuz 1898 tarihli yazı ile köylülerin talebinin yerine 

getirilmesi istenmiĢti
713

. 

Haziran 1896‟da AltıntaĢ Nahiyesi‟ne bağlı Dumlupınar Köyü ahalisi, demiryolu 

hattının geçmesinden dolayı tarla ve arazilerinin zarar gördüğü, mahsullerinin 

mahvolduğu ve arazi bedellerinin ödenmediği gerekçeleriyle Ģirket hakkında 

Hüdavendigar Vilayeti‟ne Ģikâyette bulunmuĢtu
714

.  Konunun halli ile alakalı 

Vilayet‟ten Ģirkete gönderilen talimatlardan da sonuç alınamayınca mesele Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟nde ele alındı ve 25 Ağustos 1896 tarihinde Vilayet‟e tekrar telgraf 

çekilerek meselenin çözüme kavuĢturulması istendi
715

. 

Yine, Tekevlizade Abdah, Erkmenlizade Mehmed, Erkmenlizade Ġbrahim, 

Abdil, Mollazade Ali, Mollazade ġevket ve ÇeĢmecizade Ahmed isimli Ģahıslar, UĢak-

Afyon arasında bulunan Karatoprak isimli mevkideki arazilerinin demiryolu için çok az 

fiyatla elde edilmeye çalıĢıldığını beyan ederek, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne telgrafla 

Ģikâyet etmiĢlerdi
716

.  Konu ile ilgili olarak yetkili merci olan mahalli idareye, yani 

Hüdavendigar Vilayeti‟ne durumun tespiti ve gereğinin yapılması için 26 Ağustos 1896 

tarihli yazı gönderildi
717

. Netice alınamayınca iĢ mahkemeye intikal etti ve yeniden 

arazi keĢfi yapıldı. KeĢiflerden sonra taraflar mahkemeye çağrıldı ancak Ģikâyetçi 

olanlar mahkemeye gelmediler. Bunun üzerine Ģirket, mahkeme ve yeniden yapılan 

keĢiflerden dolayı maddi zarara uğradığını ayrıca iĢlerinin aksadığını ifade ederek 

masrafların ilgili kiĢilerce karĢılanmasını talep etti
718

. 

Bu defa 3 Eylül 1896 tarihinde Ġnay Köyü ahalisi Ģikâyetçi oldu. Köyün ileri 

gelenlerinin de imzası bulunan Ģikâyet dilekçesi Ģöyleydi:  

“Demiryolunun karyemiz Ġnay civarından geçmesiyle mültezim tarlalarımızı kazdırarak 

bir daha ziraate elvermeyecek derecede ürünlerimizi mahvettiği gibi camimiz civarındaki taĢları 

zorla ahz eylediğinden bunun engellenmesi için kaymakamlığa müracaat edildi fakat netice 

alınamadı. Köy ahalisi taĢları almaması için mültezimi uyardılar fakat mültezim nizamiye çavuĢ 

ve neferlerine birkaç yüz kere martin ve saire teslim ederek bağırıp ahali üzerine hücum, 

                                                 
712 BOA, T. DMĠ,  979/68. 
713 BOA, T. DMĠ,  981/40. 
714 BOA, T. DMĠ,  961/81, lef-1. 
715 BOA, T. DMĠ,  961/81, lef-2. 
716 BOA, T. DMĠ,  962/2, lef-1. 
717 BOA, T. DMĠ,  962/2, lef-2. 
718 BOA, T. DMĠ,  966/84; (Mahkeme sonucu ile ilgili bilgiye rastlanılmamıĢtır). 
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karyemizi muhasara ve hesapsız atılan silahtan 5-10 kiĢi yaralandı. Can korkusuyla dıĢarıya 

çıkamamaktayız. Hâsılatımız ayakaltında kalarak mahvedilmektedir. Bunlar cesareti 

kaymakamdan almaktadırlar. Kaymakamın mezâlimi tahammül edilemez derecededir. Bundan 

dolayı bir memur izâmıyla mal, can ve ırzımızın muhafazasını ahalice istirham ederiz”
 719

. 

Bunun üzerine 9 Eylül 1896 tarihinde Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden 

Hüdavendigar Vilayeti‟ne tebligat gönderilerek meselenin halli için gereğinin yapılması 

istendi
720

. 

UĢak kazasına bağlı MuharremĢah Köyü ahalisi, hattın inĢasından dolayı, eski 

mevcut yollarının bozulduğu ve geliĢ-gidiĢlerde sıkıntıların yaĢandığı gibi sebeplerle 4 

Temmuz 1897‟de Hüdavendigar Vilayeti‟ne Ģikâyet etmiĢti
721

. Vilayetin, durumu 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne bildirmesi üzerine nezaretten Ģirkete yazı gönderilerek, 

Ģirketin duyarlı olması ve halkın bu konuda uğradığı müĢkülatın giderilmesi konusunda 

gerekli tedbirlerin alınması ve gerekirse yeni cadde ve yolların yapılması talep edildi
722

. 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne ulaĢan bir baĢka Ģikâyet dilekçesi de 10 Ağustos 

1897 tarihinde, Çarıkköy ahalisinden Süleyman isimli Ģahıs tarafından verilmiĢti. 

Süleyman Efendi, istimlâk edilen arazisine komisyon tarafından az fiyat takdir 

edildiğini, konuyu mahalli idare ve komisyona bildirdiği halde sonuç alamadığını ve 

hakkının korunması hususunda kendisine yardım edilmesini talep ediyordu
723

. 19 

Ağustos 1897 tarihli Nezaret‟ten Ģirkete gönderilen yazıda sıkıntının giderilmesi 

hususunda gereğinin yapılması uyarısında bulunuldu
724

. 

9 Eylül 1897 tarihinde, Kütahya Sancağı, AltıntaĢ Nahiyesi‟ne tabi Kızılcakaya 

Köyü ahalisi adına köy muhtarı tarafından verilen dilekçede, demiryolunun köyleri 

yakınında bulunan nehir üzerinden geçtiği ancak duvar ve parmaklık yapılmadığından 

hayvanlarını sulamakta ve korumakta zorluk çektikleri, konuyu Kütahya 

Mutasarrıflığı‟na bildirmelerine rağmen sonuç alınamadığı belirtilerek, yardım talep 

                                                 
719 Dilekçede imzası bulunan Ģahıslar Ģunlardı: Kethüda Mehmed, Aza Mehmed, Ġmam Mehmed, Muhtar-ı sani 

Ġbrahim, EĢme‟nin Yanay karyesinden Ahmed Ağa, Hacı Mehmed oğlu Hasan, Hacı Ahmed oğlu Bekir, Koca 

Ayanoğlu Osman, Hocazade Ġsmail, Yusuf oğlu Ahmed, Hacıların Hasan Hüseyin, Köse Mehmed oğlu Ömer Usta, 

Ala Güllüoğlu Mustafa, Cafer oğlu Hasan, Tosun Ağa, Hacı Veli‟nin Ġbrahim, Abdurrahman oğlu Hacı Mehmed. 

Bkz. BOA, T. DMĠ,  962/35, lef-1. 
720 BOA, T. DMĠ,  962/35, lef-2, (Sonuç ile ilgili bilgiye ulaĢılamadı). 
721 BOA, T. DMĠ,  970/108. 
722 BOA, T. DMĠ,  971/21. 
723 BOA, T. DMĠ,  972/16, lef-1. 
724 BOA, T. DMĠ,  972/16, lef-2. 
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edilmiĢti
725

. ġikâyet dilekçesinin Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne ulaĢmasıyla durum 

değerlendirilmiĢ ve Ģartnamenin 13. maddesine
726

 göre duvar ve parmaklıkların inĢası 

gerekli görülmüĢ olduğundan talebin yerine getirilmesi ve ahalinin müĢkülattan 

kurtarılması Ģirketten istenmiĢti
727

. 

Kütahya Sancağı, AltıntaĢ Nahiyesi‟ne bağlı Dumlupınar Köyü‟nde ikamet eden 

YüzbaĢı emeklisi Mustafa isimli Ģahıs, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderdiği 11 Ekim 

1897 tarihli dilekçesinde, köyün Soğanlık isimli mevkiinde kardeĢiyle birlikte 

mutasarrıf oldukları 30 dönüm kadar tarlanın 15 dönümünün Ģirket tarafından istimlâk 

edilmesine karĢılık, bedelinin ödenmediğini ifade ederek, Ģirketi Ģikâyet etmiĢti. Bunun 

üzerine yapılan tahkikatta Ģikâyet edenler, bahsedilen araziye mutasarrıf olduklarını 

ispat edememiĢler ve arazi bedelini de alamamıĢlardı
728

. 

Afyonkarahisar civarında mutasarrıf olduğu Dolapönü isimli çayırdan mevkif vs. 

inĢası için istimlâk edilen yer ile Ģirket tarafından geçici olarak iĢgal edilen alan için az 

kıymet takdir edildiğinden dolayı, Turuncuzade Mehmed Hamdi tarafından 5 Mart 1314 

tarihinde dilekçe verilmiĢti. Verilen dilekçeden bir sonuç alınamamasından sonra Ģahsın 

tekrar müracaat etmesi üzerine Nezaret‟ten Ģirkete gönderilen yazıda, tahkikatın 

yapılması ve bir daha Ģikâyete mahal bırakılmaması için gereğinin yapılması ihtar 

edilmiĢti
729

.  

Banaz Nahiyesi‟ne bağlı Ġslamköy‟de ahaliye ait çayır, hafriyat iĢlerinde 

kullanılmak üzere Ģirket tarafından istimlâk edilmiĢti. Köylüler mera olarak 

kullanabilecekleri baĢka yer olmadığını, ayrıca her yıl burasının vergilerini ödediklerini, 

hayvanlarının ve kendilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, 

yapılan istimlakın iptalini ve devam eden hafriyat iĢlerinin yasaklanmasını talep 

etmiĢlerdi
730

. Mukavelenin 6. maddesine göre demiryolu hattının iki tarafında 5 

kilometre mesafedeki araziyi Ģirketin meccanen kullanmaya hakkı vardı. Ancak bu hak 

inĢa müddeti ile sınırlı idi. ĠnĢaatın tamamlanmıĢ olmasından dolayı köylülerin talebi 

yerinde bulundu ve Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden AlaĢehir-Karahisar kısmı 

                                                 
725 BOA, T. DMĠ,  972/53. 
726 ġartnamenin 13. maddesi Ģöyleydi: Demiryolun kurrâ ve kasabâta ve mevkiflere tesâdüf eden aksâmında hattın iki 

cihetine kuru duvarlar ve parmaklıklar inĢâsıyla arâzi-i mücâvireden tefrîk olunması lâzım gelecekdir. Bkz. 

Mukâvelât Mecmuası, cilt VI, s. 1471. 
727 BOA, T. DMĠ,  972/54. 
728 BOA, T. DMĠ,  975/5. 
729 BOA, T. DMĠ,  981/44 
730 BOA, T. DMĠ,  982/67, lef-1. 
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komiserliğine gönderilen yazıda acilen hafriyat iĢlerinin durdurulması ve netice ile ilgili 

bilgi verilmesi istendi
731

. Bunun üzerine Ģirket bahsedilen çayırı kullanmak için ahali 

arasında taksim edilmek üzere 10 lira teklif etti ancak köylülerin kabul etmemesi 

üzerine hafriyat iĢinden vazgeçildi
732

. 

 

5.5. AlaĢehir-Afyon Demiryolu Hattının ĠnĢası Sırasında Meydana Gelen 

AsayiĢ Olayları 

AlaĢehir-Afyon arasındaki demiryolu hattının yapımı çok sayıda müteahhide 

ihale edilmiĢti. Bu müteahhitlerin içinde Fransız, Ġtalyan, Avusturyalı ve hatta Ġranlı 

olanlar vardı. Müteahhitlerin yabancı uyruklu olması iĢçi istihdamında da etkisini 

gösterdi ve yurtdıĢından çok sayıda iĢçi getirildi. Ġtalyan, Arnavut, Fransız, Bulgar, 

Karadağlı, Avusturyalı ve Ġranlı çok sayıda iĢçi geldi. Yabancı uyruklu iĢçilerin yanında 

az sayıda da olsa Osmanlı vatandaĢı istihdam edilmiĢti. Bunlar içinde de Ermeni ve 

Kürtler dikkat çekiyordu.  Farklı milletlerden, değiĢik inanç ve kültürlerden insanların 

bulunduğu böyle ortamlarda çatıĢmaların olması da kaçınılmazdı
733

. Nitekim öyle de 

oldu. Farklı milletten iki Ģahsın basit bir olaydan dolayı tartıĢmaları, daha sonra iki 

grubun çatıĢmasına dönüyor, bu çatıĢmalar yaralanma ve hatta ölümle 

sonuçlanabiliyordu. Yerli ahali ile iĢçiler arasında meydana gelen kavgalar ile çeĢitli 

hırsızlık ve gasp hadiseleri de diğer asayiĢ olayları idi. AlaĢehir hattı inĢası süresince 

meydana gelen bu asayiĢ olayları özetle Ģöyle ifade edilebilir: 

22 Mart 1895‟te hattın Karahisar kısmı Ģube mühendisi Joze‟nin üzerine, 

Balmahmud Köyü‟nde taĢ atılmıĢ ve odacısı dövülmüĢtü. Bu konuda Ģikâyet edilmesi 

üzerine hemen olay yerine güvenlik güçleri gönderilerek müdahale edildi ve taĢ atanlar 

gözetim altına alındı. Ayrıca köy muhtarı da çağırılarak tahkikat yapıldı. Tahkikat 

sonucu halk tarafından toplu olarak bir saldırı olmadığı, iki küçük çocuğun birbirlerine 

taĢ atarken mühendisin üzerine geldiği anlaĢıldı. Köy muhtarı, küçük olmaları 

sebebiyle, çocukların salıverilmesini istedi. Olayda bir kasıt olmadığı anlaĢıldığından 

çocuklar serbest bırakıldı ve bölge ahalisine demiryolu iĢçi ve memurlarına yardımcı 

                                                 
731 BOA, T. DMĠ,  982/67, lef-2. 
732 BOA, T. DMĠ,  983/72. 
733 Demiryolu inĢaatlarında yabancıların çalıĢtırılmasının sakıncaları üzerinde durularak yerli iĢçilerin çalıĢtırılması 

gerektiği çok daha önceleri dile getirilmiĢti. Mesela 31 Ocak 1870 tarihli Basiret Gazetesinde sadece iĢçilerin değil 

demiryolu hatlarının inĢasını da devletin yapması gerektiği ifade ediliyordu. Bkz. Basiret, nr. 7 (29 ġevval 1286), s. 

2; O dönemde bu gibi endiĢeler dikkate alınmıĢ ve devlet bazı hatları kendi inĢa etmeye çalıĢmıĢ ancak teknik 

eleman, malzeme ve para yetersizliği gibi çeĢitli sebeplerden dolayı baĢarılı olunamamıĢtı. 
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olunması hususunda çağrı yapıldı. Ayrıca hattın mühendisi Pech, ailesiyle sokaktan 

geçmekte iken üzerlerine bir haneden süprüntü atıldığını ifade ederek Ģikâyette bulundu. 

Bunun üzerine derhal yapılan tahkikat neticesinde süprüntüyü atanın Kezban kızı 

Ümmühan isminde bir kadın olduğunun anlaĢılmasıyla hakkında gerekli iĢlem 

yapıldı
734

. 

14 Aralık 1895‟te Oturak köyünde, biri hamile kadın ve biri de çocuk olmak 

üzere dört kiĢilik bir amele ailesi katledilmiĢti. Bu konu ile ilgili yapılan Ģikâyette 

Kasaba Demiryolu inĢaatına baĢlamak için toplanan amele arasında korku ve endiĢenin 

yayılmakta olduğu belirtilmiĢti. ġirket, bu olay üzerine Demiryollar Ġdaresi‟ne 

gönderdiği dilekçe ile Ġzmit-Ankara, Selanik-Manastır ve Selanik-Dersaadet 

demiryollarında olduğu gibi inĢa mevkilerinde süvari ve piyade kıtaları bulundurularak 

güvenlik güçlerinin takviye edilmesini talep etti. ġirketin talebi yerinde bulunarak 

gereği için Hükümete baĢvuruldu
735

. 

Afyon‟da bulunan Ģirket baĢmühendisi Pech tarafından bildirildiğine göre, 21 

Ocak 1896 tarihinde, inĢaatın 14 ve 15. kısımları müteahhidinin kızı Vazel Lezika 

Ġslamköy‟de bir Arnavut tarafından atılan kurĢunla katledilmiĢti. Hat müteahhidinin kızı 

Vazel Lezika‟nın akĢam iki erkek kardeĢiyle evlerinin bahçesinde iken bir Arnavut 

tarafından atılan silahla katledildiği anlaĢıldı. Katil, müteahhide ait evin kapısı önünde 

bulunan taĢın üzerine çıkıp üç kardeĢin bulunduğu bahçeye doğru ateĢ etmiĢ ve kurĢun, 

kızın kulağından girerek ensesinden çıkmıĢ ve 12 saat sonra da vefat etmiĢti. Bu vukuat, 

hat üzerinde bulunan Ģirket memurlarının endiĢelerinin artmasına neden oldu. Bunun 

üzerine asayiĢin ve emniyetin sağlanması için, hat güzergâhına takviye güvenlik güçleri 

gönderildi
736

.  

Hattın 131. kilometresinde UĢak ile Göbek arasındaki Marlı Çiftliği‟nde bulunan 

Ģirketin kısım BaĢmuavini Bloom, 7 ġubat tarihinde 1896 Marlı Köyü ahalisinden on 

kiĢi tarafından taĢlanmıĢtı
737

.  

Yine 7 ġubat‟ta inĢaatın 17. kısım müteahhidi Levi Bozollo‟nun Oturak Köyü 

civarında ve ÇorukçeĢme isimli mahalde bulunan barakasına beĢ kiĢiden mürekkep bir 

                                                 
734 BOA, T. DMĠ,  950/38. 
735 BOA, T. DMĠ,  955/38. 
736 BOA, T. DMĠ,  956/73, lef-2; BOA, T. DMĠ, 957/56. 
737 BOA, T. DMĠ,  956/73, lef-3. 
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çete tarafından saldırı olmuĢtu. Baraka kapıları kırılmaya çalıĢılmıĢ ise de yakınlardan 

ses iĢitilmesi üzerine birkaç silah attıktan sonra kaçmıĢlardı
738

. 

ġirket tarafından gönderilen tezkirede, (hat inĢaat mühendisi Konet ViĢyali‟nin 

Ģifahi ifadelerine dayanarak) hat boyunda emniyet ve asayiĢin sağlanması konusunda 

sıkıntılar olduğu, 9 ġubat 1896 tarihinde Ġtalya, Fransa ve Avusturya tebaasından ve 

Ģirket müstahdemlerinden üç kiĢinin eĢkıya tarafından öldürüldüğü ifade edilmiĢti. 

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden Dâhiliye Nezareti‟ne gönderilen tezkirede, olayın 

aydınlatılması ve asayiĢin sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması istendi
739

. 

24 ġubat 1896‟da, Çakmak ile Elvanlar arasında bir amele katledilerek 

üzerindeki eĢyalar çalındı
740

.  

28 ġubat 1896 tarihinde, Ģirket müstahdemlerinden Auguste Grand isimli Ģahıs 

hattın 58. kilometresine yakın bir yerde çobanlar tarafından tutulup soyulmuĢ ve 

kendisine kötü muamelede bulunulmuĢtu
741

. 

10 Nisan 1896‟da AlaĢehir‟den Afyon‟a kadar yapılmakta olan demiryolu 

inĢaatında çalıĢan Kürt, Ermeni ve Arnavut iĢçiler arasında kavga çıktı. Kavgaya 

karıĢanların bir kısmı yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay kontrol altına 

alındı
742

. Kavganın çıkıĢ sebebinin Ermenilere iĢ verilmemesi ve Ermenilerin iĢçi 

baĢılarının diğerlerine kötü sözler söylemesi olduğu tahkikat sonrası anlaĢıldı. 

Yaralananlar Ġzmir‟deki hastaneye kaldırıldılar. Bu arada Hastanede ölen Agop isimli 

bir Ermeni için, Ġzmir Ermeni Piskoposu Nesimi Efendi, kavga sırasında yaralanıp 

öldüğü gerekçesiyle yaygara koparmıĢtı. Ancak, yapılan muayene sonunda, Agop‟un 

vefatının iddia edildiği gibi bu olayda yaralanmasından değil de zatürreden olduğu 

anlaĢıldı
743

. 

5 Mayıs 1896‟da, hattın 110,600. kilometresi karĢısında ve Göbek yolu üzerinde 

inĢaatın üçüncü kısım çetelecisi Demosthenes Kiriakides darp edildi
744

. 

Hattın dördüncü kısım baĢmühendisi Pearson tarafından bildirildiğine göre, 6 

Mayıs 1896 tarihinde, hattın 124. kilometresinde iĢçibaĢı Revakis‟in barakasına dört atlı 

                                                 
738 BOA, T. DMĠ,  959/8; BOA, T. DMĠ,  956/73, lef-3. 
739 BOA, T. DMĠ,  956/73, lef-1. 
740 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
741 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
742 BOA, ZB., 87/8. 
743 BOA, ZB., 630/24. 
744 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
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asker tarafından saldırı olmuĢ ve iĢçibaĢının sağ bacağına kurĢun isabet etmiĢti
745

. Yine 

6 Mayıs‟ta hattın 143. kilometresi karĢısında memurlardan birisine bir Kürt tarafından 

saldırılarak, eĢyaları çalınmıĢtı
746

. Aynı gün, hattın 143. kilometresinde çeteleci Bland 

da bir Kürt tarafından soyulmuĢtu
747

. 

8 Mayıs 1896 tarihinde, hattın 125. kilometresinde Marlı Köyü‟ne yakın bir 

yerde bulunan mühendis Bloom ve mühendis Muzurini‟ye bir takım Ģahıslar tarafından 

saldırıda bulunuldu
748

. Yine 8 Mayıs tarihli Alman gazetelerinde çıkan bir habere göre, 

hattın güzergâhında bulunan AlaĢehir‟de Kürt ve Ermenilerden mürekkeb 400 kadar 

amele arasında kavga çıkmıĢ ve kavga sonrası birçok kiĢi yaralanmıĢtı. Olaya 

karıĢanlardan da yirmi kiĢi tutuklandı
749

. 

9 Mayıs 1896 tarihinde, hattın 38. kilometresinde iĢçibaĢı bir Ġtalyalı üzerine 

çete tarafından saldırı oldu ve iĢçibaĢının bacakları kırıldı
750

. 

10 Mayıs 1896‟da, hattın 14. Kısım inĢaatında çalıĢan iĢçibaĢı Süleyman Efendi, 

Ortaköy ahalisi tarafından Ģiddetlice darp edildi
751

. 

11 Mayıs 1896‟da hattın 72 ve 73. kilometresindeki barakalarında bulunan taĢçı 

amelelerinden dört kiĢi saldırıya uğramıĢ ve vücutları bıçaklanmıĢtı
752

.  

22 Mayıs 1896 tarihinde Çeteleci Kiriakides ve taĢ iĢçilerinden ikisi tekrar 

soyuldu
753

. 

Bu saldırılardan sonra hattın ikinci kısmı baĢmühendisliğinden gönderilen 

telgrafta, inĢaat mahallerinde emniyet ve asayiĢin yokluğunun amele arasında fevkalade 

telaĢ ve endiĢeye neden olduğu belirtilmiĢti. Telgrafta, askerlerin devriyeye 

çıkmadıkları gibi memur ve müstahdemlere de iĢe geliĢ-gidiĢ sırasında refakat 

etmedikleri ifade edilmiĢti. Ayrıca, meydana gelen asayiĢ olayları, iĢçiler üzerinde kötü 

tesir bırakmıĢ ve iĢçiler bu hadiselerden sonra telaĢa düĢerek iĢlerini terk etmeye 

baĢlamıĢtı. Müteahhitler, iĢçilerinin kaçmasıyla vakit kaybına uğradıkları ve 

                                                 
745 BOA, T. DMĠ,  958/76. 
746 BOA, T. DMĠ,  958/76. 
747 BOA, BEO, 784/58784, lef-2. 
748 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
749 BOA, HR.SYS. 37/9. 
750 BOA, BEO, 784/58784, lef-2. 
751 BOA, T. DMĠ,  958/76. 
752 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
753 BOA, BEO, 784/58784, lef-2. 
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masraflarının arttığını belirterek Ģirketi protesto ettiler. Kayıplarının telafisi için de 

tazminat talep ettiler. ġirket bu geliĢmelerden dolayı Hükümetten acil ve kalıcı 

çözümler bulmasını istedi
754

. Konu ile ilgili olarak bir süvari müfrezesi tayin edilmek 

üzere Seraskerlik makamına tebligat yapıldı
755

. 

Bundan baĢka, inĢa edilen hatların güvenliği için Aydın Vilayeti dâhilindeki 

nizami kuvvetlerden münasip miktarının hattın güzergâhı boyunca icap eden yerlerde 

bulundurulması ve askerlere mahallince on kadar polisin refakat etmesi kararı 15 

Haziran 1896 tarihinde alınmıĢtı. Daha sonra alınan baĢka bir kararla, EskiĢehir ve 

civarındaki iki bölük süvari askerden bir bölüğü Kasaba Demiryolu‟nun muhafazası için 

görevlendirildi. Yine AlaĢehir-Karahisar hattı üzerindeki demiryolu inĢaatının 

muhafazası için Ġzmir‟de bulunan Çine Taburu‟ndan seksen kiĢilik bir bölük 

görevlendirilerek hat üzerine sevk edildi
756

.  Nezaretten Ģirkete gönderilen tebligatta, bu 

sevk edilen askerler için barakalar ve hayvanları için ahırlar yapılması ve diğer zaruri 

ihtiyaçlarının temini iĢinin, Anadolu Demiryolu ġirketi‟nde olduğu gibi, Kasaba 

Demiryolu ġirketi üzerinde olduğu belirtilerek gerekenin yapılması istendi
757

. 

24 Mayıs 1896‟da, hattın 21. kilometresindeki inĢaat mahallinde, akĢam 

saatlerinde iĢçilerin paraları ödendikten sonra, beĢ iĢçi alıĢ-veriĢ için hattın 24. 

kilometresine gittikleri sırada saldırıya uğramıĢ ve yaralanmıĢlardı. Saldırı hakkında 

kesin bir bilgi olmayıp hadisenin Kürtler ya da köylüler tarafından yapıldığı 

zannedilmekteydi. ĠĢçilerin para, saat ve elbiseleri gasp edilmiĢti. ĠĢçilerden ikisi ise 

ağır yaralanmıĢtı. Bunlardan biri Ġtalyalı Taima Federico, diğeri de Avusturyalı Matha 

Zagor idi. Avusturyalı iĢçi Vassili Wutchie ise hafif yaralanmıĢtı. Diğer Avusturyalı 

iĢçiler Antonio Jacsis ve Giovanni Clabuciar hakkında ise bilgi alınamamıĢtı
758

. 

26 Mayıs 1896 tarihinde, hattın 8. kilometresinde bulunan iĢçi barakaları 

etrafındaki bekçi, gece nöbeti tuttuğu sırada altı Kürdün silahlı saldırısına uğramıĢtı. 

ġahıslar rastgele otuz el kadar ateĢ açmıĢlar fakat kurĢunlar kimseye isabet etmemiĢti. 

ĠĢçiler sağa-sola kaçıĢmıĢ ancak yaralanma veya ölüm olmamıĢtı. Yine bu tarihte yirmi 

kadar yerli ahali, hattın 3. kilometresinde bulunan barakaya kılıç ve sopalarla saldırıda 

bulunmuĢtu. Saldırı sonrası iĢçibaĢı Bianchi Cesare, iĢçilerden Cespa Tomnaso‟nun 

                                                 
754 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-4. 
755 BOA, T. DMĠ, 959/8 lef-5. 
756 BOA, Y.MTV., 136/108; BEO, 811/60765, lef-7; BEO, 814/61040. 
757 BOA, T. DMĠ, 959/72. 
758 BOA, BEO, 790/59200, lef-2052 numaralı belge. 
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yarası ağır olmak üzere, Zanetta Giovanni, Zanetta Snigi ve Bianchi Stefane 

yaralanmıĢtı. Ayrıca iĢçilere ait 80 lira kadar para da gasp edilmiĢti
759

. 

27 Mayıs 1896‟da, UĢak‟tan 134. kilometre mesafede bulunan demiryolu 

hattında çalıĢan Kürt iĢçiler arasında kavga çıkmıĢtı. Bu arada Karadağlı iĢçilerden beĢ 

kiĢi kavgayı ayırmak isteyerek olaya müdahil olmuĢlar ancak Kürt iĢçi çavuĢlarından 

birisinin saldırısı sonucu bir Karadağlı iĢçi ölürken diğerleri de yaralanmıĢtı. Bunun 

üzerine Karadağ Maslahatgüzarı, olay sonrasında yaralananların hastaneye 

götürülmeyip tutuklandıklarının söylendiğini ifade ederek tahkikat talep etmiĢti
760

. 

Yine Haziran baĢlarında Kürt eĢkıyalar UĢak‟ta bulunan demiryolu inĢaatında 

çalıĢan iĢçiler üzerine saldırmıĢlardı. Saldırı sonrası iki Avusturyalı iĢçi vefat etti
761

. 

Bunun üzerine Avusturya Sefiri, olaydan duyduğu endiĢeleri ifade ile güvenlik 

tedbirlerinin artırılmasını ve olayın faillerinin yakalanmasını talep etti
762

. 

Kasaba Demiryolu hattında meydana gelen asayiĢ olayları üzerine Ġtalya
763

 ve 

Fransa
764

 ile diğer devlet elçileri Hükümete müracaat ederek, yeni ve daha etkili 

güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep ettiler. Bu hadiseler üzerine ek güvenlik 

tedbirleri alınmasına gerek duyuldu. Daha önce Karahisar Sancağı dâhilindeki Araplı 

Çiftliği isimli mahalle, zabtiye askeri yerleĢtirilmiĢ ve Karahisar hududuna kadar olan 

kısım için seyyar jandarma gönderilmiĢti. Bu olaylardan sonra da hattın Kütahya 

Sancağı hududuna tesadüf eden güzergâhında, devriye için bir çavuĢ, bir onbaĢı ve altı 

atlı asker görevlendirildi
765

. 

22 Haziran 1896 tarihinde, hattın inĢaatında çalıĢan ve Osmanlı Devleti uyruklu 

19 yaĢındaki Georges Elias Kalaycıoğlu isimli Ģahıs, hattın 311. kilometresinden 

geçerken Köprülü Köyü‟nden dört çobanın saldırısına uğramıĢ ve eĢyaları gasp 

edilmiĢti
766

.  

                                                 
759 BOA, BEO, 790/59200, lef-2052 numaralı belge. 
760 BOA, BEO,804/60271. 
761 BOA, BEO, 792/59334. 
762 BOA, BEO, 795/59578. 
763 BOA, BEO, 811/60765, lef-6. 
764 BOA, BEO, 811/60765, lef-4. 
765 BOA, BEO,786/58899, lef-3. 
766 BOA, BEO, 813/60946; BEO., 814/60986. 
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30 Haziran 1896 günü, Ġtalya tebaasından olan iĢçi Antonyo Riçiv isimli Ģahıs 

bir dere yakınında öldürülmüĢ olarak bulundu
767

. 

Fransa ve Ġtalya elçilerinin demiryolu hattında meydana gelen olaylarla ilgili 

bilgi talep etmesi üzerine Aydın Vilayeti‟nden Hariciye Nezareti‟ne gönderilen 

tezkirede, 1896 yılı Mart baĢından Temmuz sonuna kadar cereyan eden olaylarla ilgili 

bilgi verilmiĢti. Buna göre yurtdıĢından gelen ve çeĢitli milletlere mensup 5.000 kadar 

iĢçi arasında çıkan olaylarda 9 öldürme, 7 darp ve yaralama olduğu ve faillerinin 

yakalanarak mahkemeye sevk edildiği belirtilmiĢti. Vukuatın ekserisi hırsızlık ve mal 

gaspı ile ilgiliydi
768

.  

Demiryolunda muhafız olarak görevli Georgopoulo, 4 Ağustos 1896‟da, hattın 

272. kilometresinde öldürülmüĢ olarak bulundu
769

. Ayrıca 262. ve 266. kilometrelerde 

bulunan amele barakalarına eĢkıya çeteleri tarafından saldırı olmuĢ ise de müdafaa 

edilmesi üzerine çeteler kaçmıĢtı
770

. Yine bu tarihte UĢak kazası dâhilinde bulunan 

demiryolu mühendislerinden Çorçor Botora da UĢak‟a bağlı Kızılcaköy civarında 

katledilmiĢti
771

. 

10 Ağustos 1896‟da, hattın 4. ve 5. kısımları müteahhidi Waligorski ile inĢaat 

kondüktörlerinden Yenidünya eĢkıya tarafından fidye amaçlı kaçırılarak dağa 

kaldırılmıĢtı
772

. Yenidünya aynı gün fidye mektubu ile birlikte salıverilmiĢti. Waligorski 

için ise 4.000 lira fidye talep edilmiĢti. ġirket yetkilileri durumu telgrafla Fransa‟da 

bulunan yetkili Comte Vitali‟ye bildirmiĢler ve fidye için istenilen 4.000 liranın 

gönderilmesini talep etmiĢlerdi
773

.  

Yapılan tahkikat sonrası eĢkıyanın yedi kiĢi olduğu ve bunlara da demiryolu 

iĢçilerinden bazılarının yardım ettiği kanaatine varılmıĢtı. Burada Karadağlı iĢçilerin 

fazla olması Ģüphelerin kendileri üzerinde yoğunlaĢmasına sebep oldu. ĠĢçiler ile 

müteahhitler arasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle iĢçilerin Karadağlı kıyafetiyle 

çete teĢkil etmiĢ olabileceği düĢünüldü
774

.  

                                                 
767 BOA, T. DMĠ, 960/87. 
768 BOA, BEO, 817/61235. 
769 BOA, BEO, 828/62032. 
770 BOA, T. DMĠ, 961/44. 
771 BOA, BEO, 822/61604. 
772 BOA, BEO, 824/61742; Waligorski‟nin kaçırılması ile ilgili ayrıca bkz. BEO, 824/61795; Servet-i Fünûn, nr.283 

(1 Ağustos 1312), s. 181. 
773 BOA, BEO, 874/65481. 
774 BOA, T. DMĠ, 961/64. 
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Yine, Waligorski ve Yenidünya‟nın dağa kaldırılmasıyla ilgili olarak, Aydın 

Vilayeti, Ertuğrul ve Kütahya mutasarrıflıklarından da bilgi istenmiĢti. Buralardan 

gönderilen raporlarda da, yurtdıĢından getirilen bir takım yabancı Ģahısların demiryolu 

inĢaatında istihdam edilmeleri ve iĢçilerin paralarının aylık değil de üç ayda bir 

verilmesiyle zor duruma düĢmeleri sonucu bu gibi eĢkıyalık olaylarına karıĢmalarının 

mümkün olacağı belirtilmiĢti. Ayrıca hattın parça parça ayrılarak farklı müteahhitlere 

inĢa ettirilmesi de sakıncalı görülüyordu
775

.  

Bu değerlendirmeler demiryolu Ģirketine iletilmiĢ ve gerekli tedbirlerin alınması 

istenmiĢti. Ancak Ģirketten, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen tezkirede, 

bahsedilen iddiaların yanlıĢ olduğunu ileri süren ayrıntılı bir rapor sunulmuĢtu. 

Raporda, inĢaatın parça parça ihale edilmek suretiyle yaptırılması, Osmanlı Devleti 

sınırları içinde yapılan demiryolu inĢaatlarının hepsinde ve Avrupa‟da geçerli olan bir 

usul olduğundan, vilayetlerin yaptığı değerlendirmenin doğru olmadığı ifade ediliyordu. 

ġirketin müteahhitlere her ay düzenli olarak, hatta çoğu kere zamanından önce para 

ödediği de ayrıca belirtilmiĢti. Bunların yanı sıra Waligorski ile Mösyö Yenidünya‟nın 

dağa kaldırılmasına dair Hükümete verilen bilgilerin doğru olmadığı da belirtilmiĢti. 

Zira Ģirkete verilen bilgiye göre eĢkıya sayısı 7 olmayıp 5 kiĢiden ibaretti. 

Yenidünya‟nın eĢkıyanın eĢkâllerine dair gerek polis idaresine ve gerek Ģirkete verdiği 

bilgiye göre, eĢkıyanın üçü Karadağlı ve ikisi BoĢnak idi.  

Sonuç olarak, eĢkıyaya talep ettikleri 3.000 Osmanlı Lirasının Ģirket tarafından 

verilmesiyle Waligorski ile Yenidünya kurtarıldı. Ancak Ģirket daha sonra bu parayı 

Hükümetten talep etti
776

. 

Sadaretten Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen tebligatta artan asayiĢ 

olayları ile ilgili farklı tedbirlerin alınması isteniyordu. Demiryolu inĢaatında 

çalıĢanların büyük çoğunluğu yabancı uyrukluydu ve bunlar hakkında ayrıntılı bilgi 

mevcut değildi. Dolayısıyla yurtdıĢından gelen iĢçilerin güvenilirlikleri konusunda 

endiĢe vardı. Bunlar çalıĢmak için geliyorlar fakat bulundukları bölge hakkında ayrıntılı 

bilgiye sahip olduktan sonra eĢkıyalık yapmaya baĢlıyorlardı. Bu durumda da hem 

Hükümeti, hem Ģirketi, hem de güvenlik güçlerini meĢgul ediyorlardı. Benzer olayları 

önlemek için, öncelikli olarak çalıĢan iĢçiler hakkında sağlam bir araĢtırma yapılmalı ve 

                                                 
775 BOA, BEO, 822/61603; BOA, T. DMĠ, 961/78. 
776 BOA, T. DMĠ, 962/71; (Hükümetten talep edilen fidye parasının Ģirkete geri verildiği hakkında bir bilgiye 

ulaĢılamamıĢtır). 
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güvenilir olmayanlar sınır dıĢı edilmeliydi. Ayrıca Ģirketin bundan sonra getireceği 

iĢçiler için daha dikkatli olması gerekiyordu. Yeni getirilecek iĢçilerin kimlikleri belli 

ve güvenilir kiĢilerden olması ve kefâletle rabt edilmeleri sağlanmalıydı. Kefâlet sistemi 

olunca belki daha iyi kontrol edilebileceklerdi. Bu uygulama için de gerekli yerlere 

tebligat yapılmıĢtı
777

. 

16 Ağustos 1896‟da, AlaĢehir Demiryolu hattının 24. kilometresi yakınlarında 

bir dere içinde Müslüman bir iĢçi, üzeri taĢ ve kumla örtülü vaziyette öldürülmüĢ olarak 

bulundu
778

. 

2 Eylül 1896 tarihinde Ġnay Köyü ahalisi tarafından verilen dilekçede ise 

müteahhit Ģikayet ediliyordu. Demiryolunun Ġnay yakınından geçmesiyle müteahhidin 

tarlalarını kazdırdığı, ziraate elvermeyecek derecede ürünlerini mahvettiği ve köy 

camisi civarındaki taĢların zorla alındığı, bunun engellenmesi için kaymakamlığa 

müracaat edildiği fakat netice alınamadığı beyan ediliyordu
779

. Bu taĢların alınması 

sırasında müteahhidin köy ahalisince uyarılmasına rağmen, müteahhidin askerlerle 

birlikte gelip ahali üzerine saldırdığı, hesapsız atılan silahlardan on kadar kiĢinin 

yaralandığı, can korkusuyla dıĢarı dahi çıkamadıkları ayrıca ifade edilmiĢti. Bu konuda 

kaymakamın da Ģirket ile birlikte hareket ettiği ileri sürülüyor ve can, mal, ırz 

güvenliğinin sağlanması talep ediliyordu
780

.  

Konunun incelenmesi ve gereğinin yapılması için Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟nden, Hüdavendigar Vilayeti‟ne tebligat gönderildi
781

. Yapılan tahkikat 

neticesinde olayın daha farklı bir Ģekilde cereyan ettiği ortaya çıktı. Hattın Ġkinci Kısım 

Mühendisliğinden gönderilen rapora göre, 2 Eylül 1896 tarihinde sabah saat 10.00 

raddelerinde Ġnay Köyü ahalisi toplanarak hattın 111. kilometresi karĢısındaki Ġnay 

Köyü taĢ ocağına gidip iĢçi ve asker üzerine saldırıda bulunmuĢtu. Saldırıya maruz 

kalanlar kaçmak zorunda kalmıĢtı. Kalabalık daha sonra 113. kilometreye gidip 

buradaki Kürtlerin çadırlarına saldırmıĢtı. Amele, civarda taĢ ve kum yerleĢtirirken, 

çadırlar da bir iĢçi ile birkaç zabıta tarafından muhafaza edilmekte idi. Kalabalık topluca 

                                                 
777 BOA, BEO, 825/61815. 
778 BOA, BEO, 826/61907. 
779 Ġnay Köyü civarının müteahhidi Mösyö Bozzolo idi. Bkz. BOA, BEO, 834/62545. 
780 BOA, T. DMĠ, 962/35, lef-1; Dilekçede isimleri bulunan kiĢiler Ģunlardı: Kethüda Mehmed, Aza Mehmed, Ġmam 

Mehmed, Muhtar-ı sani Ġbrahim, EĢme‟nin Yanay karyesinden Ahmed Ağa, Hacı Mehmed oğlu Hasan, Hacı 

Ahmed oğlu Bekir, Koca Ayanoğlu Osman, Hocazade Ġsmail, Yusuf oğlu Ahmed, Hacıların Hasan Hüseyin, Köse 

Mehmed oğlu Ömer Usta, Ala Güllüoğlu Mustafa, Cafer oğlu Hasan, Tosun Ağa, Hacı Veli‟nin Ġbrahim, 

Abdurrahman oğlu Hacı Mehmed. 
781 BOA, T. DMĠ, 962/35, lef-2. 
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çadıra hücum ederek sandıkları kırmıĢ ve amelenin elbise ve paralarını çalmıĢtı. 

Çadırların muhafızı da taĢ, sopa ve bıçakla yaralanmıĢtı. Olay sırasında yaralıların sayısı 

yirmiyi bulmuĢtu. Bunların on sekizinin yaraları hafif olup ikisininki ağırdı. Bu iki 

yaralı hastaneye nakledildi. Bunlardan biri ameleden ve Bitlis Vilayeti MuĢ 

Kazası‟ndan 34 yaĢında Ġsa oğlu Resul ve diğeri Van Vilayeti Kurtyakan Köyü‟nden 50 

yaĢında Mustafa oğlu Kasım idi. Köylülerden yirmi kadarı tutuklanabilmiĢ ancak 

diğerleri kaçmıĢtı. Yakalananlar, firari olan köy muhtarı tarafından -köye yeniden bir 

cami inĢasını vaat ettiği ama vaadini yerine getirmediği gerekçesiyle- tahrik 

edildiklerini ifade etmiĢlerdi. Halbuki cami müteahhit tarafından tamir edilmiĢti. 

Müteahhidin cami civarından alınan taĢlar için de ayrıca bedel ödemeyi teklif etmesine 

rağmen muhtarın kıĢkırtmasıyla böyle bir hadisenin meydana geldiği anlaĢılmıĢtı
782

. 

31 Ağustos 1896 gece yarısında, hattın 288. kilometresinde bulunan amele 

çadırına dokuz kiĢi tarafından martini tüfekleriyle saldırı yapılmıĢ ve saldırganlar dağa 

doğru kaçmıĢlardı
783

. 

1 Eylül 1896 günü, akĢam saat 9 sıralarında üç Ģahsın hattın 292. kilometresi 

civarında dolaĢtıkları görülmüĢtü. Bunlardan birisi o sırada orada bulunmayan Cesar 

isimli kiĢinin barakasına girmiĢti. Sezar‟ın karısına, barakalarda kalmakta olan amelenin 

miktarı, tabiiyeti gibi konularda sorular sormuĢtu. Ancak, hemen dıĢarıdan baĢka bir 

amelenin olayı ihbar etmesi üzerine iki asker olay yerine giderek Ģahsı yakalamıĢlar ve 

hapsetmiĢlerdi
784

. ġirket yetkilileri, bu gibi eĢkıyalık faaliyetlerinin hattın inĢasının 

tehirine sebep olduğu gerekçesiyle tedbir alınmasını Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden 

talep etmiĢti
785

.  

20 Eylül 1896 tarihinde, hattın 39+980. kilometresinde silahlı dört Kürt, hattın 

AlaĢehir ile Güneyköy arasında Ģirketin muhabere evrakını nakletmekte olan postacı 

Osman ÇavuĢ üzerine saldırarak para ve kıymetli eĢya bulmak amacıyla muhabere 

evrakının bulunduğu çantaları almıĢlardı. Ancak iĢlerine yarar bir Ģey olmadığından bu 

defa Osman ÇavuĢ‟un saatiyle 1 Lirasını gasp etmiĢlerdi. Kendisine baĢka bir kötülük 

yapmadan çaldıkları saat ve muhabere çantalarından baĢka müteahhitlerden Bozzolo‟ya 

ait gümüĢ çatal-bıçak takımını da gasp etmiĢlerdi. Daha önce de buna benzer hadiseler 

meydana gelmiĢti. Hatta hırsızlık ve gasp olayları planlı bir Ģekilde yapılmaya 

                                                 
782 BOA, T. DMĠ, 962/80. 
783 BOA, T. DMĠ, 962/52, lef-1; BEO, 843/63212, lef-2. 
784 BOA, T. DMĠ, 962/52, lef-2. 
785 BOA, T. DMĠ, 962/52, lef-3. 
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baĢlanmıĢtı. Güneyköy civarında dolaĢan Kürt eĢkıya çeteleri, özellikle iĢçilerin maaĢ 

günlerinde saldırı yapıyorlardı. Bu durum hattın Güneyköyü Ģubesi memuru Faray 

tarafından ilgili makamlara bildirilmiĢti. Ancak bu ihbarlara rağmen tedbir alma 

konusunda yetersiz kalındığından yakınılıyordu
786

. 

7 Eylül 1896‟da, hattın 39. kilometresinde bulunan küçük bir barakada ikamet 

eden ameleden Giuro Grazianich, Kürtler tarafından dövülerek üzerinde bulunan 

yaklaĢık 800 kuruĢ gümüĢ akçe gasp edilmiĢti
787

.  

Afyon kısmı inĢaatında görevli, Ġtalyan uyruklu iĢçibaĢılardan Françesko ile 

kızları, 27 Ekim 1896 günü, Avusturyalı bazı Ģahıslar tarafından dövülerek 

yaralanmıĢlardı. Aynı Ģekilde kavgaya karıĢan Avusturyalı Lonkin isimli Ģahıs da 

yaralanmıĢ ve olaya karıĢanlar tutuklanmıĢtı
788

.  

ĠnĢa edilmekte olan AlaĢehir Demiryolu boyunda olayların artması üzerine, 

asayiĢin temini için mevcuttan baĢka bir bölük jandarmaya daha ihtiyaç duyulduğu 

Aydın Vilayeti‟nden bildirilmiĢti. Aynı Ģekilde hattın Kütahya Sancağına ait kısmında 

ve inĢaat mahallerinin en mühim noktalarında asayiĢin temini için elli kadar atlı askere 

gerek duyulduğu da Hüdavendigar Vilayeti‟nden gelen yazı ile belirtilmiĢti. Konu ile 

ilgili Seraskerlik makamından alınan cevapta ise, iki vilayetin jandarma sayısının 

artırılmasının ek masraf demek olacağı gerekçesiyle asker sayısının değil de birliklerin 

daha çok ihtiyacı olan hayvan sayısının artırılmasının uygun olacağı ifade edilmiĢti. Bu 

görüĢ yerinde bulundu ve 27 Ekim 1896 tarihli irade ile gerekli olan 100 kadar hayvanın 

alınarak ilgili vilayetlere gönderilmesi kararlaĢtırıldı
789

. Alınan 100 hayvanın bedeli 

olan 150.000 kuruĢ daha sonra Aydın Vilayeti bütçesinden ödendi
790

.  

5 Ağustos 1897‟de, Demiryolu iĢçilerinden üç kiĢi hat üzerinde katledilerek, 

eĢyaları çalınmıĢtı.  13 Ağustos 1896‟da Ġtalyalı bir iĢçi de yaralı olarak bulundu. Olay 

sonrası yapılan tahkikatta cinayeti iĢleyenler ve Ġtalyalı iĢçiyi yaralayan kiĢilerin Kürt 

eĢkıyalar olduğu anlaĢılmıĢ ve tutuklanmıĢlardı. Ancak daha sonra delil yetersizliğinden 

serbest bırakılmıĢlardı
791

.  

                                                 
786 BOA, T. DMĠ, 963/3, lef-1. 
787 BOA, T. DMĠ, 963/3, lef-2 ve 3. 
788 BOA, T. DMĠ, 964/80. 
789 BOA, Ġ.AS.18/1314-Ca-06; BEO, 861/64511. 
790 BOA, BEO, 968/72590. 
791 BOA, T. DMĠ, 967/109. 



191 

 

Hattın UĢak Kısmı Mühendisliği‟nden alınan rapora göre, 10 Temmuz 1897 

günü, akĢam saat 09.00 raddelerinde Ġnay‟da çadırda bulunan üç asker, demiryolu 

memurlarından Dimost Kiryakidilis‟in odasına girerek kendisini darp etmiĢlerdi. Sekiz 

adet Fransız altını ile yarım Osmanlı Lirasını ve üç Mecidi ve bir adet rovölvörünü 

alarak Ģahsı haps etmiĢler ve ertesi günü bırakmıĢlardı
792

. Nezaretten, Kasaba 

Demiryolu ġirketi‟ne gönderilen yazıda bu gibi eĢkıyalık olaylarının bir daha tekrar 

etmemesi için gerekli tahkikatın yapılarak, sorumluların bulunması ve en Ģiddetli 

Ģekilde cezalandırılması hususunda gerekli her Ģeyin yapılması istenmiĢti
793

. 

24 Temmuz 1897‟de, Hattın UĢak Kazası‟nda Çarıkköy civarı kısmı müteahhidi 

Ġtalyalı Rek, iĢçiler tarafından evinin ablukaya alındığını beyan ederek, Ģikâyette 

bulunmuĢtu. Bunun üzerine güvenlik güçleri olay yerine gönderilerek iĢçiler 

tutuklanmıĢ ve sorguya çekilmiĢlerdi. ĠĢçiler müteahhide karĢı herhangi bir saldırıda 

bulunmadıklarını, sadece alacaklarını istemek için orada bulunduklarını ifade 

etmiĢlerdi. ĠĢçilerin ifadelerinden ve etraftan yapılan tahkikattan, müteahhidin iĢçi 

paralarını vermemek için birtakım dalavereler çevirdiği anlaĢıldı
794

. Bu gibi alacak 

verecek meseleleri yüzünden bazı kötü olayların çıkması ihtimali yüksek olduğundan, 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve iĢçilerin paralarının zamanında ödenmesi 

hususu, Kütahya mutasarrıflığı vasıtasıyla Ģirketin UĢak‟ta bulunan temsilciliğine 

bildirilmiĢti
795

.  

11 Ağustos 1897‟de, hattın 202. kilometresinde
796

 ahali, demiryolu inĢaat 

mahallini basarak inĢaatın durmasına sebep olmuĢlardı.  ġirket, UĢak‟taki yerel 

idarecilere baĢvurmuĢ ancak netice alamamıĢtı. Bunun üzerine durum telgrafla Ticaret 

ve Nafıa Nezareti‟ne bildirildi. Nezaretten ilgili yerlere gönderilen yazı ile de acil tedbir 

alınması istendi
797

. 

Hat güzergâhında bulunan Salıcak köyü ahalisi, Ağustos 1897‟de, meyan 

molozu döĢemekte olan amele üzerine saldırarak bazılarını yaralamıĢ ve inĢaatın 

durmasına sebep olmuĢlardr. Yine Ġranlı Esad isimli Ģahıs da hattın Oturak isimli 

mahallinde çalıĢan ameleyi tehdit etmiĢti. Bu konularla ilgili olarak Kütahya 

                                                 
792 BOA, T. DMĠ, 971/72 
793 BOA, T. DMĠ, 971/81. 
794 BOA, T. DMĠ, 971/78. 
795 BOA, T. DMĠ, 972/25. 
796 Bugünkü Kızılcaköy-Yıldırımkemal arası mahal. 
797 BOA, T. DMĠ, 972/32 
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Mutasarrıflığı‟ndan alınan bilgiye göre, UĢak‟ın Filcan, Ġkisaray ve Akkilise köyleri 

ahalilerine ait mera yakınında demiryolu için kum ihraç eden Ġranlı müteahhitlerin, 

mukavele gereği, ödemesi gereken tazminatı ödememesi yüzünden, Filcan Köyü‟nden 

birkaç kiĢinin kum ihracatını engellemek istediği baĢka da bir Ģey olmadığı anlaĢılmıĢtı.  

Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden Ģirkete gönderilen yazıda, inĢa sırasında 

meydana gelen asayiĢ olayları ile ilgili müteahhitlerin, dolayısıyla da Ģirketin sorumlu 

olduğu ifade edilmiĢ ve baĢta iĢçi ücretlerinin zamanında ödenmesi olmak üzere her 

türlü tedbirin alınması istenmiĢti
798

. 

28 Eylül 1897 tarihli UĢak Kaymakamlığı‟ndan alınan telgrafla 26 Eylül 1897 

gecesi UĢak‟a 15 kilometre mesafedeki Karakuyu Ġstasyonu‟nu eĢkıya bastığı ve üç el 

silah atıldığı ve yolcuların eĢkıya tarafından soyulduğu ihbar edilmiĢti. Olayla ilgili 

Hüdavendigar Vilayeti‟nden bilgi istenmiĢ ve vilayet yetkilileri derhal olay yerine 

gitmiĢlerdi. Kütahya Mutasarrıflığı‟ndan
799

 alınan cevapta, hemen dört atlı asker 

gönderilmiĢti. Yapılan tahkikatta, üç el silah atıldıktan sonra istasyon bekçisi tarafından 

mukabele edilmesi üzerine eĢkıyanın kaçtığı anlaĢılmıĢtır. Bundan baĢka olay 

olmamıĢtır
800

. Olaydan sonra UĢak Ġstasyonundaki iki jandarma Karakuyu Ġstasyonuna 

görevlendirilmiĢtir
801

. 

Bu gibi asayiĢ olaylarıyla ilgili olarak, daha önce telgrafla, zabtiye tedbirlerinin 

artırılması UĢak Kaymakamlığı tarafından talep edilmiĢti. Bu yeni görevlendirmelerden 

sonra kaymakamlığa gönderilen yazıda eĢkıyalık faaliyetlerine karıĢan kiĢilerin derhal 

yakalanıp Ģiddetli bir Ģekilde cezalandırılmaları istenmiĢtir
802

. Daha sonra Hüdavendigar 

Vilayeti‟nden, Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen raporda, Karakuyu 

Ġstasyonu‟nda görevlendirilen iki jandarmanın yetersiz olduğu ifade edilmiĢtir. Çünkü 

güvenlik yetersizliğinden istasyon memurları gündüz çalıĢtıktan sonra geceyi UĢak‟ta 

geçirmekteydi. Oysa istasyon memurlarının geceleri de hizmet yerlerinde bulunmaları 

gerekliydi. Bu bakımdan daha ciddi güvenlik tedbirlerinin alınması talep edilmiĢtir
803

. 

20 Ekim 1897 günü, EĢme civarındaki hattın 41 ve 44. kilometreleri arasındaki 

demir çubukları traverslere bağlayan cıvataların, çıkarılıp çalındığının Ģirket tarafından 

                                                 
798 BOA, T. DMĠ, 972/73. 
799 Bu tarihte Kütahya Mutasarrıfı Fuad PaĢa idi. 
800 BOA, T. DMĠ, 973/13, lef-1. 
801 BOA, T. DMĠ, 973/83. 
802 BOA, T. DMĠ, 973/13, lef-2. 
803 BOA, T. DMĠ, 973/75. 
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bildirilmesi üzerine tahkikat yapılmıĢtır. Yapılan tahkikatta, cıvataları söken kiĢilerin 

Çakmak ve Ürküden köyleri ahalisinden Karaibrahimoğlu Hasan oğlu Ġbrahim ile Hacı 

Süleymanoğlu Hasan oğlu Ali olduğu anlaĢılmıĢ ve Ģahıslar mahkemeye sevk 

edilmiĢlerdir
804

. 

ġirketten gönderilen rapora göre, Killik civarındaki demiryolu inĢaatında baĢ 

amele olarak görev yapan Bilivki, 7 Mart 1898 tarihinde, inĢaat mahalline giderken bir 

çobanın hattın AlaĢehir‟den itibaren 11. kilometresinde ve hat üzerinde 100 kadar 

koyun bıraktığını görmüĢtü. Amele Bilivki‟nin oraya vardığında, çoban koyunlarını 

hattan uzaklaĢtırmaya baĢlamıĢtır. Bu konudaki kurallara göre çobanın nakdi ceza 

ödemesi gerektiğinden, Bilivki‟nin çobanı tutup götürmek istemesi üzerine, çoban, eline 

taĢ alarak ve baĢka bir çobanla beraber üzerine gelerek baĢ ameleyi bir değnek ile 

vurmaya baĢlamıĢlardı. Bu sırada oradan geçmekte olan köy ahalisinden erkek-kadın 

pek çok kiĢi baĢ amele üzerine saldırmıĢ ve onu yaralamıĢlardı. Birkaç dakika sonra 

bazısı süvari ve bazısı piyade olarak güvenlik güçlerinin gelmesine rağmen, yirmi kadar 

köylü hat üzerine gelerek ameleden birini baĢından diğerini de elinden yaralamıĢlardı. 

Bu sırada oraya gelen hattın bekçisi de köylüler tarafından tutularak ellerinde silahlar 

bulunduğu halde “bir adam alınır ise bekçinin katledileceğini” söylemeleri üzerine 

köylülere bir Ģey yapılamamıĢtı
805

. 

Yukarıda bahsedilen ve daha önce meydana gelen benzer hadiselerle ilgili olarak 

emniyetin temini için olaylara karıĢanların cezalandırılması Ģirket tarafından talep 

edilmiĢti. Bunun üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden Aydın Vilayeti‟ne gönderilen 

yazı ile konunun araĢtırılması ve gereğinin yapılması istenmiĢti
806

. Yapılan tahkikat 

sonrası sorumlular yakalanmıĢ ve tutuklanmıĢtı. Ancak Ģirketten gönderilen daha 

sonraki yazılarda bu mesele ile ilgili tutuklananların kısa sürede serbest bırakıldığı ve 

iĢçilerin bundan endiĢe duyduğu ayrıca ifade edilmiĢti
807

.  

Eski hattın tamiri ile uğraĢan iĢçilere ait 230. kilometrede Ahmedli Köyü 

yakınında bulunan 28 no‟lu baraka, Nisan 1898‟de bazı Ģahıslar tarafından soyulmuĢtu. 

Olayda baĢamele yaralanarak, para, saat, evrak ve bazı eĢyaları da çalınmıĢtı. Bunun 

                                                 
804 BOA, T. DMĠ, 974/59. 
805 BOA, T. DMĠ, 978/7, lef-1 ve lef-2. 
806 BOA, T. DMĠ, 978/7, lef-3. 
807 BOA, T. DMĠ, 979/21. 



194 

 

üzerine, sorumluların biran evvel yakalanması ve Ģiddetlice cezalandırılması talep 

edilmiĢti
808

. 

17 Nisan 1898‟de, Küçükköy Ġstasyonu‟ndan beĢ kilometre ileride bazı Ģahıslar 

tarafından hattın demir çubukları üzerine taĢ ve kum atıldığı ve bundan dolayı katarların 

hattan çıkma tehlikesinde oldukları, Karahisar Ġstasyonu memuru tarafından 

bildirilmiĢti. AlaĢehir-Karahisar Hattı ĠĢletme Komiseri Margosyan da bu konuda 

gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmiĢti
809

. 

29 Nisan 1898‟de, UĢak ile Kapaklar arasında, Akkilise Köyü karĢısında ve 

hattın 290. kilometresinde katarı yoldan çıkarmak için bir teĢebbüs daha olmuĢtu. Hem 

bu olay hem de bundan önce meydana gelen diğer olaylarla ilgili Ģirket ĠĢletme Müdürü 

L. Chenut tarafından Hüdavendigar Vilayeti‟ne ayrıntılı bir rapor gönderildi. ġöyle ki;  

Kimlikleri bilinmeyen birtakım Ģahıslar tarafından, demir rayları birbirine 

bağlayan çelik traverslerden üçünün cıvataları sökülmüĢ ve 15 metre kadar mesafedeki 

demir çubukların üzerine taĢ ve kum dökülmüĢtü. Olay o gün akĢam saat 6.30‟da icra 

edilen devriye esnasında baĢ amele tarafından görülmüĢ olduğundan büyük bir tehlike 

atlatılmıĢtı. ġayet fark edilmemiĢ olsaydı tren raydan çıkacak ve neticesi çok kötü 

olacaktı.  

Ancak böyle bir teĢebbüs yalnız yukarıda bahsedilenden ibaret değildi. Mart 

baĢından beri hattın selamet ve emniyeti defalarca tehlikeye atılmak istenmiĢti. Mesela, 

8 Mart 1898‟de Karakuyu ile UĢak istasyonları arasında ve hattın 270. kilometresinde 

ve 15 Mart‟ta ise 275. kilometresinde katarı yoldan çıkarmak fikriyle yolun üzerine taĢ 

koymuĢlardı. 

9 Nisan 1898‟de UĢak Ġstasyonu‟nun Karahisar tarafındaki makasın kilidiyle 

göbeği ve bir çift rabıtası, kimlikleri belli olmayan Ģahıslar tarafından kaldırılmıĢtı. 10 

Nisan günü bazı Ģahıslar Küçükhamam Ġstasyonu makaslarının göbeğini çalmaya 

teĢebbüs etmiĢlerdi. 29 Nisan‟da da yukarıda bahsedilen olay meydana gelmiĢ ve katarı 

yoldan çıkarmaya teĢebbüs edilmiĢti. Ayrıca demir köprü döĢemelerinin kurĢunlarını 

çalmak suretiyle hırsızlık olayları da yaĢanmıĢtı.  

Bunlarla ilgili olarak, her bir olayla alakalı komiserliğe bilgi verilerek, cereyan 

eden olayların tekrarının önlenmesi ve emniyet ve selametin sağlanması hususunda 

                                                 
808 BOA, T. DMĠ, 979/21. 
809 BOA, T. DMĠ, 979/34. 
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gerekli tedbirlerin alınması talep edilmiĢ ise de hiç birinin tesiri görülmediği vilayet 

makamına bildirilen son olay ile delillendirilmiĢti. 

Raporun sonunda, Ģirket olarak üzerlerine düĢeni fazlasıyla yaptıkları, bu gibi 

asayiĢ olaylarının tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını defalarca 

istedikleri, olayların devam etmesi ve kötü bir durum olması halinde, Ģirketin mesuliyet 

kabul etmeyeceği ifade edilmiĢti. Ayrıca, hattın yapılan kısımlarında herhangi bir maddi 

hasar olduğunda, Ģirketin Hükümetten bu zararı talep etmeye hakkının olduğu da 

belirtilmiĢti. Bu vukuatların vehametine binaen, durumun ayrıca Nafıa Nezareti‟ne de 

bildirilmesi ve gerekenin yapılması da talep edilmiĢti
810

. Bunun üzerine, Ticaret ve 

Nafıa Nezareti‟nden, asayiĢ olaylarının artması ile ilgili olarak olayları tahkik etmek ve 

gerekli tedbirleri almak üzere Hüdavendigar Vilayeti‟ne yazı gönderilmiĢ ve sonucun 

bildirilmesi istenmiĢti
811

. 27 Mayıs 1898 tarihinde AlaĢehir-Karahisar ĠĢletme Komiseri 

Margosyan tarafından Demiryollar Ġdaresi‟ne gönderilen telgrafta saldırı teĢebbüslerinin 

tekrar etmesi durumunda tren seferlerinin iptal edileceği ifade edilmiĢti
812

. 

17 Mayıs 1898 tarihinde, hattın Hüdavendigar Vilayeti sınırları içindeki 

Gedikler ile Susuzköy arasında ve hattın 320. kilometresinde hat üzerine üç parça büyük 

taĢ konulduğu o tarafta bulunan Ģube mühendisi tarafından görülmüĢtü. Ancak daha 

önce olan olaylardan sonra böyle bir hadise tekrarında trenlerin iĢlemesinin tatil 

edileceği ifade edilmiĢti. Yeni ve daha etkili tedbir alınıncaya kadar trenlerin 

iĢlemesinin durdurulmasının zaruri olduğu belirtilerek, UĢak-Karahisar arası katarların 

iĢlemesinin tatili konusunda Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden Ģirkete izin verilmesi 

istendi
813

. Bunun üzerine konu, Nezaret‟te ciddiyetle ele alınarak, sıkıntılara sebep 

olanların yakalanması ve trenlerin her türlü saldırıdan korunması ve iĢlemeye devam 

etmesi için gereken her türlü tedbirin alınması hususunda Hüdavendigar Vilayeti‟ne 

telgrafla emir verildi. Ayrıca trenlerin iĢlemesinin tatil edilmesine gerek olmadığı da 

Ģirkete bildirildi
814

.  

2 Ağustos 1898 günü, Göbek Köyü ile Balmahmud Köyü arasında bazı Ģahıslar, 

hattın 382. kilometresindeki su bendi köprülerinin desteklerini teĢkil eden kurĢun 

                                                 
810 BOA, T. DMĠ, 979/65, lef-1. 
811 BOA, T. DMĠ, 979/65, lef-2. 
812 BOA, T. DMĠ, 979/65, lef-4. 
813 BOA, T. DMĠ, 979/84, lef-1. 
814 BOA, T. DMĠ, 979/84, lef-2; Konuyla ilgili ayrıca bkz. T. DMĠ, 980/1; T. DMĠ, 980/10. 
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levhaları çalmaya teĢebbüs etmiĢlerdi. Bu durum trenlerin serbestçe gidiĢ geliĢlerini 

sıkıntıya sokmuĢtu. Çünkü köprüye gelindiğinde tren durmak zorunda kalmıĢtı
815

. 

7 Eylül 1898‟de, Akkilise Köyü yakınlarında meydana gelen demir çubuk 

hırsızlığı da, Ģirketten Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne gönderilen raporda ayrıntılı olarak 

anlatılmıĢtı. Rapora göre, hattın 289. kilometresinde, demir çubukları birbirine bağlayan 

cıvatalar ile demir çubukların birleĢtiği yerdeki iki traversin raptiye cıvataları 

yerlerinden çıkarılmıĢtı. Bunun, hattın muhafazasında görevli amele Bilivki tarafından 

görülmesi üzerine trenin gelmesinden önce cıvatalar yerlerine takılmıĢtı. Eğer durum 

fark edilmemiĢ olsa idi büyük olasılıkla tren yoldan çıkacaktı.  

Olayın geçtiği mahal Akkilise civarında bir yerdi. Nezaretten verilen izinle Ģirket 

tarafından muvakkaten kullanılan bir yer olup meyan molozluğu da bu yerde idi. Bu 

gibi olaylar hattın açılıĢından beri neredeyse aralıksız devam etmekteydi. Sözkonusu 

vukuatlar, zamanında, hem mahalli idarecilere hem de Hüdavendigar Vilayeti‟ne 

bildirilmiĢti. 

Aydın Vilayeti sınırlarında Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde bu gibi olaylara 

az rastlanmaktaydı. ġirket, Aydın Vilayeti sınırları içinde alınan bu tedbirlerden son 

derece memnundu. Aynı Ģekilde Hüdavendigar Vilayeti kısmında da gerekli tedbirlerin 

alınması istirham ediliyordu
816

. 

16 Eylül 1898‟de, bu defa yine Akkilise meyan molozluğunda 300 kadar köylü 

kadın ve erkek, Ģirket amelesini katletmeye teĢebbüs etmiĢlerdi. Alet ve edevata el 

koymuĢlardı. Durum kaymakama haber verilmiĢ, fakat hiçbir Ģekilde yardım 

görülmemiĢti. Bunun üzerine, olayın ciddiyetine binaen gerekli tedbirlerin alınması ve 

buna bir çare bulunması Nafıa Nezareti‟nden talep edilmiĢti
817

. 

1898 Eylül sonlarında, Kapaklar‟da Ģirket baĢamelesi ve oğlu köylüler 

tarafından dövülmüĢ, oğlu ağır yaralanmıĢ, ayrıca saati de çalınmıĢtı. Yine hattın 208. 

kilometresinde Karakuyu ile UĢak arasında bir amele bölüğünün fertleri köylüler 

tarafından darp edilerek 4 liraları da gasp edilmiĢti
818

. 

22 Eylül 1898‟de hattın 274. kilometresinde ve yine Karakuyu ile UĢak arasında, 

arabalarıyla yoldan geçmek isteyenleri engellemeye çalıĢan, hat muhafızlarından birinin 

                                                 
815 BOA, T. DMĠ, 981/141. 
816 BOA, T. DMĠ, 983/11, lef-2. 
817 BOA, T. DMĠ, 983/11, lef-4. 
818 BOA, T. DMĠ, 983/73. 
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üzerine üç el silah atılarak öldürülmüĢtü. Hat muhafızının üstü baĢı soyulduktan sonra 

ölü halde hattın kenarına bırakılmıĢtı
819

. 

29 Eylül 1898‟de 40 numaralı amele bölüğü katarın gelmesinden bir saat evvel 

bir yarma içinde yirmi büyükbaĢ hayvanı alıkoymuĢtu. Sahibi ödemesi gereken cezadan 

kaçınmıĢ ve ertesi günün gecesi hayvanları almak fikriyle iki köylü ile birlikte Oturak 

mevkiine gelerek bekçinin üzerine silahla ateĢ etmiĢlerdi. Fakat amele Bilivki 

köylülerden birini yakalayıp güvenlik güçlerine teslim etmiĢ ise de köylü zabitlerce 

hemen salıverilmiĢti
820

.  

Bu gibi hadiselerden dolayı iĢçiler çalıĢmaya cesaret edememekteydi. Ayrıca hat 

muhafızları da yolu korumaya korkuyorlardı. Bu tür hadiselerin önlenmesi ve daha 

emniyetli bir demiryolu için gerekli önlemlerin alınması Nezaret‟ten talep edilmiĢti
821

. 

16 Ekim 1898 tarihinde, gece saat 03.00 raddelerinde ikisi süvari, ikisi yaya 

olmak üzere, dört kiĢi hırsızlık maksadıyla hattın Karahisar Ġstasyonu ambarlarına 

girmiĢler, ancak gece bekçisine yakalanmıĢlardı. Bekçi istasyon zaptiyesini uyandırmak 

üzere silahla bir el havaya ateĢ açmıĢ ve zabıta derhal olay yerine gelmiĢti. Bu esnada 

Ģahıslardan ikisi bekçiye doğru iki el ateĢ ederek atlarına binip kaçmıĢlardı. Ertesi gün 

durum, mahalli idareye haber verilmiĢti
822

.  

AlaĢehir-Afyonkarahisar arasında yapılan hattın tamamlanması ve iĢletmeye 

açılmasıyla birlikte inĢaatta çalıĢan iĢçiler yavaĢ yavaĢ bölgeyi terk etmeye 

baĢlamıĢlardı. Kesin kabul iĢlemlerinden sonra ise tamamen ayrılmıĢlardı. On binin 

üzerinde ve farklı millet ve inançlara sahip iĢçilerin bölgeden ayrılmasıyla asayiĢ 

olaylarında gözle görülür bir azalma oldu. Hat güzergâhında yaĢayan bölge insanı, 

Ģirket çalıĢanları ve devlet görevlileri adeta rahat bir nefes aldı.  

Bunlardan baĢka Kasaba Demiryolu hatları, köprü, bina gibi yapıları Ermeni 

terörünün de hedefi olmaktaydı. 21 Temmuz 1905 tarihinde, Ermeni ihtilal ve terör 

örgütlerince, II. Abdülhamid‟e karĢı düzenlenen suikastle iliĢkileri görülen teröristlerin 

aranması sırasında, Ġzmir ve çevresinde büyük bir terör eylemi gerçekleĢtirmek için 

“Ġzmir Ermeni Ġhtilal Komitesi” kurulduğu anlaĢılmıĢtı. Bu örgüt, amaçlarına ulaĢmak 

için Ġzmir‟deki bazı önemli yerleri hedef seçmiĢti. Bunlardan bir kısmı ise Kasaba 

                                                 
819 Aynı belge. 
820 Aynı belge. 
821 Aynı belge. 
822 BOA, T. DMĠ, 984/36. 
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Demiryolu‟nu ilgilendiren yerlerdi. Diğer yandan örgütün içerisinde Kasaba Demiryolu 

ġirketi‟nde çalıĢan bazı kiĢilerin olduğu da tespit edilmiĢti. Bu konuda yapılan 

tahkikatta pek çok kiĢi yakalanıp ifadeleri alındı. Anderyas Nalbantyan‟ın ifadesine 

göre, bunların çeĢitli yerlerde örgütlendiği anlaĢıldı. Mesela, Manisa komite reisinin 

Ermeni Mahallesi‟nde oturan 30 yaĢlarında Sarıyan isimli biri olduğu, Manisa‟ya bağlı 

Yukarıköy‟den komiteye girenlerin vazifesinin demiryolu köprülerini tahrip etmek 

olduğu, Basmane Ġstasyonu‟nda kantar memuru olarak görev yapan Ġstepan 

Aleksanyan‟ın da Basmane Ġstasyonu‟nu havaya uçurmayı taahhüt ettiği komiteci 

Nalbantyan‟ın ifadelerinden anlaĢılmıĢtı. Yine, Nalbantyan‟ın ikinci kez alınan 

ifadesinde UĢak‟a varmadan önceki demiryolu hattı üzerinde bulunan büyük köprünün 

havaya uçurulacağı da ortaya çıkmıĢtı. Bu bilgiler, Agop Gazarosyan ve Mardik gibi 

Ģahısların ifadeleriyle de teyit edilmiĢti
823

.  

Konu ile ilgili Ġzmir‟de bazı kiĢiler yakalanınca, komitenin varlığı ortaya 

çıkarılmıĢ ve alınan ifadelerden sonra köprü ve çeĢitli bina temellerine yerleĢtirilen 

dinamitler çıkarılmıĢtı. Böylece Ermeni teröristlerin bu teĢebbüsleri sonuçsuz kalmıĢ ve 

komite üyeleri yakalanıp muhakeme edilmiĢlerdi
824

.  

Daha sonra yapılan Soma-Bandırma demiryolu inĢaatı sırasında da çeĢitli asayiĢ 

olayları meydana geldi. Mesela, Haziran 1912 tarihinde, Soma-Bandırma Demiryolu 3. 

kısım inĢaat müteahhidinin çadırına, geceleyin bir çete saldırıda bulunuldu. Yine, 27 

Haziran 1912 tarihinde 4. kısım inĢaatına Kürtler tarafından saldırı oldu. Bunlardan 

baĢka yerli ve yabancı iĢçiler arasında sık sık kavgaların çıktığı da arĢiv belgelerinden 

anlaĢılmaktaydı
825

.  

 

5.6. Yabancı Uyruklu ÇalıĢanlar Ġçin Okul ve Kabristan Yapılması 

Osmanlı Devleti sınırlarında yapılan demiryolları inĢaatlarında çalıĢmak üzere 

çok sayıda memur, teknik eleman ve iĢçi yurtdıĢından geliyordu. Bunların bir kısmı 

ailesini de getirerek uzun süre kalıyorlardı. Bu süre arttıkça çocuklarının eğitimi, 

ölenlerin defnedilmesi gibi konular gündeme geldi. Bu gibi sosyal meselelerde devlet 

hep yardımcı olmaya çalıĢmıĢtır. Mesela, Anadolu Demiryolu ġirketi tarafından 

                                                 
823 Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Hayri Mutluçağ (Yayına Hazırlayan), İzmir Ermeni İhtilal Komitesi ve Terör, 

Ġstanbul 1986. 
824 Akyıldız, a.g.t, s. 104. 
825 BOA, DH.ĠD. 1/17; lef-90, 91, 95 ve 96.  
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demiryolu memurlarının çocukları için, EskiĢehir Ġstasyonu civarında bir okul 

yaptırılmasına izin verildi. Hatta programlarında Türkçe dersi de konuldu ve bu ders 

için Müslüman bir öğretmen tayin edildi
826

. 

AlaĢehir hattında istihdam edilen Katolik mezhebine mensup çalıĢanlar için de 

mezarlık konusunda yardımcı olundu.  AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar yapılan 

demiryolu hattı münasebetiyle Afyonkarahisar havalisinde bulunan Katolik mezhebine 

mensup Fransa, Ġtalya ve Avusturya devletleri tebaasından vefat eden memur ve iĢçiler 

için bir kabristan yapılması, EskiĢehir‟de bulunan Katolik ruhani reisi tarafından talep 

edilmiĢti. Konu ġûrây-ı Devlet‟te müzakere edilerek talep yerinde görüldü. 

Afyonkarahisar‟da Ceridkayası denilen yerde bulunan ve Museviler Mezarı denilen üç 

dönüm kadar arazinin bir dönümünün kabristan için tahsis edilebileceği ifade edildi. 12 

Ağustos 1897 tarihli irade ile de Katolikler için ayrı bir mezarlık yapılmasına izin 

verildi
827

.  

 

5.7. Memurlara ve Hayvanlarına Paso Verilmesi Meselesi 

Mukavelede hiçbir mecburiyet bulunmadığı halde bazı Hükümet memurları ve 

zabıta memurlarına paso verilerek, onların ayrıcalıklı seyahat etmeleri sağlanmıĢtı. 

Ancak zabıta memurlarının hayvanları için de paso çıkartma giriĢimleri üzerine 

hayvanlar için paso uygulamasından vazgeçilmiĢti.  

Vilayet jandarma seyyar tabur ağası Ahmed Efendi bunun için Ģirkete 

baĢvurarak pasosuna hayvan taĢımayı ilave ettirilmesini talep etmiĢti. Pasonun sadece 

insanlar için olduğu cevabı verildiyse de ikna edilemedi. Zaten mukavele gereği asker 

ve polisler üçte bir oranında bilet fiyatı ödüyorlardı. Böyle bir uygulamayı sürdürmek 

devlete de zarar demekti. Meselenin halli için konu Ticaret ve Nafıa Nezareti‟ne havale 

edildi. Nezaretten gelen cevâbî yazıda ise hayvanlar için paso verilmesi talebinin 

mukavele hükümlerine de aykırı olduğundan, uygun görülmediği ve kabul edilmemesi 

gerektiği ifade edildi
828

. 

 

                                                 
826 BOA, MF.MKT., 391/25. 
827 BOA, Ġ.DH., 1343/1315-R-2. 
828 BOA, T. DMĠ, 956/41. 
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5.8. Demiryolu Memur ve ĠĢçilerinin Askerlikten Muaf Tutulması 

Demiryolu iĢletme iĢlerinin daha kolaylıkla yapılabilmesi için demiryolu memur 

ve müstahdemlerinin askerlik hizmetinden muaf tutulması 13 Ocak 1895 tarihli tezkire 

ile Ģirket tarafından talep edilmiĢti
829

. Konu ile ilgili Seraskerlik makamından görüĢ 

istendi. Seraskerlik‟ten alınan cevapta demiryolunda çalıĢan vasıfsız iĢçilerin her zaman 

tedarikinin mümkün olabileceğinden, sadece sınırlı sayıdaki iĢletme iĢlerinde görevli 

olan memurlar ile iĢçi baĢılarının askerlikten muaf olabilecekleri ifade edildi. ĠĢletme ve 

nakliye iĢlerinin aksamaması ve hattın iyi halde muhafazası için böyle bir yola gidilmesi 

gerekli görüldü
830

.  

 

5.9. Hızlı Tren Uygulaması 

AlaĢehir-Afyon arasındaki hattın iĢlemeye baĢlamasından sonra, 15 Eylül 1897 

tarihinden itibaren, haftada bir gün olmak üzere Ġzmir‟den AlaĢehir‟e ve AlaĢehir‟den 

Ġzmir‟e hızlı tren uygulamasına geçildi. Süratli olduğundan her durakta değil sadece 

büyük istasyonlarda yolcu indirip bindiriyordu
831

.  Daha sonra bu uygulama Afyon‟a 

kadar uzatıldı. Afyonkarahisar‟a kadar Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri bununla da 

yetinmeyip doğrudan doğruya Ġzmir ile Ġstanbul arasında bir hızlı tren iĢletilmesi için 

teĢebbüste bulunarak Hükümetten izin istediler. Hızlı tren yolcuların gidiĢ-geliĢlerini 

kolaylaĢtıracağı gibi hâsılatı da artıracaktı. Üstelik Aydın, Konya ve Hüdavendigar 

vilayetleri ahalisinin de bu yönde talebi vardı
832

. 

Ticaret ve Nafıa Nezareti bu konuya sıcak bakıyordu. Ancak konunun bir baĢka 

muhatabı da Anadolu Demiryolları ġirketi idi. Çünkü Afyonkarahisar‟da iki demiryolu 

hattı vardı ve Kasaba Demiryolu hattı ile Anadolu Demiryolu hattı henüz birbirine 

bağlanmamıĢtı. Ġzmir‟den Ġstanbul‟a gidebilmek için öncelikli olarak iki hattın 

birleĢmesi gerekiyordu
833

. Ġzmir ahalisinden ticaretle uğraĢanlar da bu iki hattın 

birleĢmesini arzu ediyorlar fakat Alman Ģirketi buna yanaĢmıyordu
834

. 

                                                 
829 BOA, T. DMĠ, 954/59. 
830 BOA, T. DMĠ, 954/67. 
831 Hızlı trenin hareket saatleri de ayrıca düzenlendi. GeniĢ bilgi için bkz. İzmir Gazetesi, nr. 67-16 (15 Rebiulahir 

1315), s.2. 
832 BOA, T. DMĠ, 978/107. 
833 BOA, T. DMĠ, 982/35. 
834 BOA, Y.PRK.TNF., 5/73. 
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ĠĢin uzayacağı anlaĢılınca Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri Ġzmir-

Afyonkarahisar arasında haftada bir çalıĢan hızlı tren uygulamasını kaldırmak istediler. 

Ancak Ticaret ve Nafıa Nezareti‟nden gönderilen yazıda, Hükümetin haftada bir defa 

tertip edilen katarın her gün iĢletilmesini talep etmeye hakkı var iken, Ģirketin haftada 

bir olan uygulamayı iptal etmeye çalıĢmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi
835

.  

 

5.10. Geleneksel TaĢımacılık Sistemleri ve Diğer Demiryolu ġirketleri Ġle 

Kasaba Demiryolu ġirketi Arasındaki Rekabet 

Batı Anadolu verimli topraklara sahip bir bölgeydi. Büyük ve Küçük Menderes 

vadileri boyunca takip eden güzergâhla Anadolu‟nun diğer Ģehirlerine bağlanıyordu. 

Yine Ġzmir de ülkenin en önemli liman merkezlerinden birisi idi. Bu bölgede ticaret 

ülkenin diğer bölgelerine göre daha geliĢmiĢ durumdaydı
836

. Ġzmir, eski çağlardan beri 

Akdeniz ile Anadolu‟yu birleĢtiren kervan yollarının da baĢlangıç noktası idi
837

. Ġç 

kesimlerde toplanan ürünler Ġzmir‟e getiriliyor ve oradan yurtdıĢına ihraç ediliyordu. 

Demiryolu yapılmadan önce taĢımacılık geleneksel yöntemlerle yapılıyordu. 

BaĢta develer olmak üzere katır, beygir gibi hayvanlar bu amaç için kullanılıyordu. 250-

450- kg. arasında yük taĢıyabilen develer günde ortalama 30 km. yol katedebiliyordu. 

Develer ve katırlarla nakliyat önemli bir sektör halini almıĢtı. Pek çok ailenin geçimi 

taĢımacılık sektöründen sağlanıyordu
838

. Bölgeye demiryolunun yapılmaya 

baĢlamasından sonra sıkıntılar baĢladı. Alternatif bir ulaĢım ve nakliye sistemi ile karĢı 

karĢıya kalınmıĢtı. Üstelik böyle ileri bir teknoloji ile rekabet etme imkânları da çok 

zordu.  

Bölgede ilk demiryollarının yapılmaya baĢladığı tarihlerde yarıĢı 

kaybedeceklerini anlayan devecilerin bir kısmı iĢlerini bırakmaya baĢladılar. Ancak bir 

kısmı da bütün zorluklara rağmen direnmeye çalıĢtı. Aydın ve Kasaba demiryolları 

Ģirketleriyle kıyasıya bir mücadele baĢladı. Önce nakliye fiyatları düĢürülerek rekabet 

edilmeye çalıĢıldı ise de sonuç zaten belli idi. Yani devecilerin her hâlükarda 

kaybedeceği açıktı. Çünkü demiryolu ile teknolojik üstünlük olarak zaten 

                                                 
835 BOA, T. DMĠ, 981/78. 
836 Orhan KurmuĢ,  a.g.e., s.15. 
837 Cihan Özgün, “Batı Anadolu Limanlarına UlaĢan ġark Ticaret Yolu (Ġpek Yolu) Üzerine Gözlemler: 19. 

Yüzyıldan Cumhuriyetin Ġlk Yıllarına Büyük Menderes Havzasında Ticaret Yolları”, Dünden Bugüne İpekyolu: 

Beklentiler ve Gerçekler, (yay. haz. A. Emel Kefeli vd.), Ġstanbul 2008,  s.227. 
838 Akyıldız, Anka‟nın Sonbaharı, s. 53; 
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kıyaslanamazdı. Bunun yanında demiryolu Ģirketlerinin zarar etme diye bir derdi yoktu. 

Zarar etse bile devlet senelik belli bir oranda kârı temin ettiği için zaten bu miktarı 

alacaktı
839

. Dolayısıyla bu defa devlet zarara giriyordu. Bu yüzden devlet yetkilileri de 

devecilerin karĢısında durmuĢtu. Sonuçta kaybeden deveciler oldu. 

Deveciler demiryolunun geçtiği yerlerde kaybetmiĢlerdi. Ancak demiryolunun 

ulaĢmadığı iç kesimlerde, taĢımacılık yine geleneksel yöntemlerle yapılıyordu. Zamanla 

demiryollarının iç kesimlere doğru uzatılmasıyla baĢlangıçta yaĢanan sıkıntılar tekrar 

etti. Deveciler yine taĢıma ücretlerinde indirim yaparak rekabet etmeye çalıĢtı
840

. Ancak 

Ģirket yine karĢı atağa geçip daha fazla indirim uygulayarak devecileri köĢeye 

sıkıĢtırmaya çalıĢtı. 

Mesela, 1895 yılında Ģirketin isteği ve devletin desteği ile devecileri bertaraf 

etmek için ciddi tedbirler alındı. 1 Haziran 1895 tarihinden itibaren yürürlüğe konmak 

üzere, pamuk çekirdeği, iĢlenmiĢ ve iĢlenmemiĢ pamuk, arpa, buğday, darı, bakla, 

burçak, un, meyan kökü, bakkaliye eĢyası, petrol, tuz vesaire nakliye ücretleri indirildi. 

Bu, Ġzmir‟e eĢya götüren devecilerin Ġzmir‟den iç kısımlara nakledecek eĢya 

bulamayacakları derecede indirim yapılması demekti. ġirket, “devecilerin demiryoluna 

karĢı icra etmekte oldukları rekabeti bertaraf etmek” maksadıyla indirimli tarifenin 

uygulanması için Hükümetten izin istedi. Hükümetin onayı ile yeni tarife yürürlüğe 

girdi ve sonuçta kaybeden yine deveciler oldu
841

. 

Bu arada Aydın Demiryolu ġirketi‟ne verilen imtiyazla Aydın hattı 

Sarayköy‟den Dinar‟a kadar uzatıldı ve 18 Ekim 1889 tarihinde iĢletmeye açıldı. 

Hemen akabinde Aydın Demiryolu ġirketi hattı Çivril‟e kadar uzatma hakkını elde etti. 

Kısa sürede tamamlanan Dinar-Çivril hattı Ocak 1890‟da hizmete girdi
842

. Çivril 

Afyon‟a yakın bir yerdi. Dolayısıyla UĢak ve Afyon civarındaki emtianın taĢınmasında 

Kasaba Demiryolu‟nun sınırlarına giriyordu. Bu hattın açılması ile Afyon ve UĢak 

civarındaki nakliyatın bir kısmı Aydın Demiryolu ile yapılmaya baĢlandı. Bu yüzden 

Kasaba Demiryolu her yıl 30.000 lira zarara uğruyordu
843

.  

                                                 
839 Akyıldız, a.g.t., s. 89-90; Olcay Pullukçuoğlu, Yapucu, Modernleşme Sürecinde Bir Sancak: Aydın, Ġstanbul 2007, 

s. 157-158. 
840 Donald Quataert,  Osmanlı Devleti‟nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş 1881-1908 (Çev. Sabri Tekay), 

Ankara 1987, s. 940. 
841 BOA, T. DMĠ, 950/95. 
842 Akyıldız, a.g.t., s. 100-101. 
843 BOA, Y.EE., 82/1. 
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Kasaba Demiryolu ġirketi, Aydın Demiryolunun Çivril‟e kadar uzatılmasına 

tepki göstermiĢti. ġirket adına Waterfield tarafından gönderilen 17 Aralık 1890 tarihli 

dilekçede, Aydın Demiryolu ġirketi‟ne Çivril‟e bir Ģube inĢası imtiyazı verilmesinden 

dolayı devletin malı olan Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin zarara uğradığı belirtilerek, 

Hükümetin bu konuda Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne karĢı olan taahhütlerini yerine 

getirmediği ifade edilmiĢti
844

. Çünkü 1885 tarihli mukaveleye göre Aydın Demiryolu 

hattı ile Kasaba Demiryolu hattı arasında herhangi bir demiryolu Ģubesi inĢa edilmemesi 

gerekiyordu
845

.  

Aydın Demiryolu‟nun Çivril‟e uzatılmasıyla bu defa iki Ģirket arasında rekabet 

ortaya çıktı. Rekabetten iki Ģirket de olumsuz etkilenmeye baĢladı. Yapılan hesaplarda, 

Ģirketlerin 30.000 ile 64.000 Sterlin arasında bir zarara uğrayacağı tahmin edilmiĢti
846

. 

Ancak rekabet fazla uzun sürmedi ve iki Ģirket anlaĢtı. Çünkü bu durum iki Ģirketin de 

zararına oluyordu. Emtia normal fiyatlarıyla taĢınmaya baĢladı. ġirketler arasında 

rekabet edilmemesi ile ilgili mukavele yapıldı. Mukavelenin süresi bir yıllıktı. Ancak 

Ģirketler isterlerse bunu her yıl yenileyebileceklerdi. Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin el 

değiĢtirmesinden sonra yeni Ģirket tarafından da aynı anlaĢma devam ettirilmek 

istendi
847

. Ancak Hükümet menfaatine aykırı bazı hususlar olduğundan Nafia 

Meclisi‟nce uygun görülmedi. Konunun netleĢmesi, hattın Afyon‟a kadar 

tamamlanması tarihine bırakıldı
848

.  

Aydın ve Kasaba Ģirketleri arasında yaĢanan rekabetin önemli sebeplerinden biri 

de Anadolu Demiryolları hattının Afyon‟dan geçmesiydi. Ġki demiryolunun Afyon 

kısımları aĢağı yukarı aynı dönemlerde inĢa edilmiĢti
849

.  

Anadolu Demiryolu hattının Afyon‟dan geçerek Konya‟ya doğru ilerlemesiyle 

bölgedeki nakliye iĢlerinin bir kısmı bu hat üzerine kaydığı için Kasaba hattı zarar 

görmüĢtü. Bu durum Ġzmir piyasasında endiĢelerin doğmasına neden olmuĢtu
850

. Bu 

                                                 
844 BOA, HR. TO, 534/90. 
845 BOA, Y.EE., 82/1. 
846 Sir P. Currie, Report by Major Law on Railways in Asiatic Turkey, Londra 1896, s. 14. 
847 BOA, T. DMĠ, 951/39. 
848 BOA, T. DMĠ, 956/53. 
849 Anadolu demiryolu 1896 yılında, Kasaba Demiryolu 1897‟de Afyon‟a ulaĢmıĢtı. Hatlar, biri Fransız ve diğeri 

Alman olmak üzere iki farklı Ģirket tarafından yapıldığı için iki de farklı istasyon inĢa edilmiĢti. Bunlar Ġzmir ve 

Ġstanbul istasyonlarıydı. Bkz. Alparslan Aliağaoğlu, Afyonkarahisar Şehir Coğrafyası, Ankara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 2004, s. 190. 
850 Servet-i Fünun, nr. 240, 5 TeĢrinievvel 1311, s. 44; Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi‟nde de bunun tersi bir yorum 

yapılmıĢtı. 15 seneden beri Aydın Vilayetinde demiryolu yapımının artmasından dolayı Ġstanbul‟un ticari önemini 
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endiĢeleri gidermek için, Kasaba Demiryolu yetkilileri iĢletmiĢ oldukları hattı, 

Afyon‟dan geçen Anadolu Demiryolu ile birleĢtirmek istedi. Kamuoyunun da böyle bir 

beklentisi vardı. 1 Kasım 1898‟de Ġzmir adlı gazetede çıkan bir haberde iki hattın 

birleĢmesine karar verildiği ve yakında rayların döĢeneceği ifade edilmiĢti. Ayrıca bu 

birleĢme ile ticarette büyük kolaylıklar olacağı ifade ediliyor ve Ģirket yetkililerine 

teĢekkür ediliyordu
851

. 

Benzer Ģekilde Avrupa gazetelerinde, Almanların yaptığı Anadolu Demiryolu ile 

Kasaba hattının birleĢtirileceğine ve EskiĢehir-Konya hattının Bağdat‟a kadar 

uzatılacağına dair haberler çıkıyordu. Bu haberlere göre, Bağdat‟a kadar yapılacak 

hattın inĢa iĢini Deutsche Bank yüklenecekti. Kasaba hattıyla birleĢme konusu da 

Osmanlı Bankası yetkilileriyle Deutsche Bank yetkililerinin Berlin‟de yaptıkları 

görüĢmeler neticesinde kararlaĢtırılmıĢtı. Yapılan değerlendirmelere göre hatların 

birleĢtirilmesi halinde Almanlar, Kasaba hattını mahvedecekler ve dolayısıyla Kasaba 

Demiryolu ġirketi bundan zararlı çıkacaktı
852

.  

Ancak Anadolu Demiryolu ġirketi‟nin buna yanaĢmaması yüzünden uzun süre 

bu iki hat birleĢtirilemedi
853

. Bunun üzerine iki Ģirket arasında rekabet baĢladı
854

. Bu 

rekabetten etkilenen Aydın Demiryolu ġirketi oldu. Nakliyat ve gelirlerin azalmasıyla 

borçlarını bile ödeyemeyecek duruma geldi. Gelirlerden mahrum kalınca, hattın ya 

Antalya üzerinden denize ya da Çay istasyonu yakınından Anadolu hattına bağlanması 

veya bu hat yakınlarına kadar uzatılması için pek çok giriĢimde bulunuldu. Ancak 

imtiyaz alma giriĢimleri sonuçsuz kaldı
855

.  

Anadolu hattıyla Kasaba hattının birleĢmesini Anadolu Demiryolu ġirketi kadar 

Hükümet de istemiyordu. Bunun sebebi, kısmen Ġstanbul ticaretinin Ġzmir‟e kayması 

endiĢesi ve kısmen de Anadolu Demiryolu ġirketi‟nin Ġzmir‟e yaptığı tesir idi
856

. 

Kasaba hattının tamamlanıp iĢletmeye açılmasından sonra, Anadolu Demiryolu ġirketi 

Kasım 1897‟de, Anadolu‟da yetiĢen ürünlerin büyük bir kısmının Kasaba hattıyla 

                                                                                                                                               
kaybettiği ve kaybetmeye devam ettiği ifade edilmiĢti. Bkz. “Memâlik-i ġahânede Demiryolları”, Dersaadet 

Ticaret Odası Gazetesi, nr. 21 (3 Muharrem 1303). 
851 İzmir Gazetesi, (16 Cemaziyelahir 1316), s. 1. 
852 BOA, Y.PRK.TNF. 6/39. 
853 Ahmet Onur, a.g.e., Ġstanbul 1953, s.20. 
854 Mehmet Ferit, a.g.m., s. 539. 
855 Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s.15; Erdal As, Anadolu Demiryolu hattıyla birleĢme konusunda Aydın Demiryolu‟nun 

baĢarısız olmasının sebepleri arasında Kasaba Demiryolu ġirketinin istememesinin yanında Almanların da 

baskısının etkisi olduğunu ifade etmiĢtir. Bkz. Erdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları 1923-1960, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ġzmir 2006, s. 53. 
856 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 910; IĢıksaçan, a.g.e., s. 15. 
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Ġzmir‟e nakledileceğini düĢündüğünden nakliye ücretlerinde önemli bir indirim 

yapmıĢtı
857

. 

Ancak kısa süreliğine de olsa 1900 yılı sonlarında geçici olarak bu iki hat 

birleĢtirildi. ġöyle ki: 

Kasaba Demiryolu‟nun, AlaĢehir-Karahisar kısmının kesin kabul iĢlemlerinin 

yapıldığı sırada, mevcut lokomotiflerin yetersiz olduğu görülmüĢ ve takviye edilmesi 

karara bağlanmıĢtı. Bunun üzerine Kasaba Demiryolu ġirketi Avrupa‟da üç lokomotif 

yaptırdı. Bu lokomotifler Rumeli Demiryolları ile Sirkeci‟ye kadar getirildi. Buradan 

HaydarpaĢa‟ya geçirilip oradan da Anadolu hattıyla Afyon‟a kadar getirilecekti. 

Afyon‟a geldikten sonra da Kasaba hattına geçirileceklerdi
858

. Bu konuda Hükümetten 

izin istendi ve mesele Meclis-i Vükela‟da görüĢülerek iki hattın geçici olarak 

birleĢtirilmesine izin verildi
859

. Kasaba hattının Afyon‟daki son durağı ile Anadolu hattı 

arasında 1.250 metre kadar bir mesafe vardı. Daha önce Kasaba Ģirketi hatların 

birleĢeceğini ümit ettiğinden bu mesafeyi 1.200 metre kadar uzatmıĢ ve geriye 50 metre 

kadar bir mesafe kalmıĢtı. Avrupa‟dan getirtilecek üç lokomotif için 50 metrelik 

mesafeye lokomotiflerin geçirilmesinden sonra kaldırılmak Ģartıyla ġubat 1901‟de 

raylar döĢendi ve buna böyle bir çözüm bulunmuĢ oldu
860

. Bundan sonraki dönemlerde 

Kasaba Ģirketi iki hattın birleĢtirilmesi ile ilgili çeĢitli çabalarda bulundu. Mesela, Nisan 

1903‟te yapılan baĢvuruyu Hükümet reddettiği gibi bir daha böyle bir teĢebbüste 

bulunulmaması istenmiĢti
861

. 

Anadolu Demiryolu ġirketi pek haklı sayılamayacak nedenlerle iki hattın 

bağlanmasına karĢı direnmeye devam ediyordu. HaydarpaĢa Limanı‟nın imtiyazını 

elinde bulunduran bu Ģirket, doğal bir akıĢla Ġzmir‟e giden malları Ġstanbul‟a çekmek 

istiyordu
862

. Kasaba Demiryolu ġirketi ile olan rekabetten istifade edenler olduğu gibi 

sıkıntı çekenler de vardı. Bu sıkıntı gazete sayfalarında bile sık sık dile getiriliyordu. 

Rekabet o kadar ileri boyuta varmıĢtı ki, iki hat üzerinde iĢleyen trenlerin Afyon 

Ġstasyonu‟nda birbirleriyle karĢılaĢmamak üzere program ve hareket saatleri düzenlenir 

olmuĢtu. Mesela Ġzmir‟den Konya‟ya gelmek üzere Afyon‟a giden bir yolcu kısa süre 

                                                 
857 Servet-i Fünun, nr.345 (9 TeĢrinievvel 1313), s. 54. 
858 BOA, YA.RES., 110/56, lef-1. 
859 BOA, MV., 101/33. 
860 BOA, YA.RES., 110/95. 
861 BOA, Ġ.HUS., 105/1321.S/4. 
862 Paul Ġmbert, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Yenileşme Hareketleri (Türkiye‟nin Meseleleri), Trc. Adnan Cemgil, 

Ġstanbul 1981,  s. 29. 
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önce hareket ettirilmiĢ olan Konya trenine yetiĢemediği için fuzuli olarak bir gece 

Afyon‟da kalmaya mecbur oluyordu. Hem de yükü ve eĢyasıyla birlikte. Bu durum 

memleketin ticaretine fevkalade sekte vurmakta idi. Yollar ve bilhassa demiryolları bir 

memleketin nakliyatının kolaylığı için inĢa edildiği halde halk ve ticaret erbabı bu 

kolaylıktan adeta faydalanamıyordu
863

.  

Her iki hat üzerinde seyahat edenlerin yaĢadıkları sıkıntıları gazete sayfalarına 

taĢıması bir müddet daha devam etti
864

. Gazetelerde bu konuya iliĢkin eleĢtiriler sürünce 

etkisi de görülmeye baĢladı. 11 Ekim 1908 tarihli bir gazetede, iki hattın birleĢtirilmesi 

hususunda gerekli çalıĢmaları yapmak ve neticelendirmek üzere Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟nden iki Ģirketin yetkililerine emir verildiği ifade ediliyordu
865

. Sonuçta 

Anadolu Demiryolu ġirketi daha fazla direnemedi ve 1909‟un ilk aylarında iki hat 

birbirine bağlandı
866

. Nitekim 1910 senesi zarfında Kasaba Demiryolu‟nu Anadolu 

Demiryolu‟na bağlayan bağlantı hattı üzerinden 7.490 yolcu geçmiĢ ve bunlardan 1.829 

                                                 
863 Anadolu, nr.10 (28 Eylül 1324). 
864 Gazete muharrirlerinden birisinin böyle bir seyahati ve bu seyahate iliĢkin “24 Saatte Ġzmir‟e Dersaâdet‟e 

muvâsalet Ġzmir-Karahisar, Dersaâdet-Konya ġimendifer Hatları” baĢlıklı yazısı Ģöyleydi: “Konya‟dan Dersaâdet‟e 

gitmek üzere istasyondan şimendifere bindiğim zaman bulunduğum kompartımanda İzmir‟e giden birkaç yolcuyla 

birlikte bulunuyorduk. Yolcular esasen tüccar oldukları için İzmirle olan münasebetlerinden bahsederek şimendifer 

tarifelerinin fahişliğinden menâfi-i ahaliye külliyen mugâyir olduğundan bahisle yana yakıla konuşuyorlardı. 

Yolculuğun bahşeylediği âşinâ-i seri‟a icabı ben de konuşmaya katıldım. Karahisar‟da geçirilen bir gece ile 

Uşak‟ta izâa edilen zaman söyleye söyleye bitiremiyorlardı. İstanbul‟dan avdette İzmir tarikini hasbel-maslaha 

ihtiyâr eylediğimden bu hususta düçar olduğum müşkülatı bi‟t-tecrübe ben de anladım. İzmir‟den Alafranga 7‟de 

yani saat 1 buçukta şimendifer hareket etti. İstasyonlarda gördüğüm o yoğunsuzluk Konya-Dersaâdet hattına 

rahmet okuttu. Şimendifer saatte 25 km. bir hızla gidiyordu ki bunu görüpte bi‟l-ihtiyar Bağdat hattına rekabet-i 

mün‟akise icra eylemek gibi nâ-faide bir hareketi iltizam eylediğine hükmetmemek kabil değildir… İki aydan beri 

Karahisar-İzmir hattıyla Konya-Dersaâdet hattının birleşmesi ve yolcuların bilâ ifâte-i zaman aktarmaya muvâfık 

olacakları hakkındaki gazetelerin yazdığı bendlerin fevaidi kendini gösteriyordu. Saat 1 buçukta Uşak‟a gelipte 

şimendiferin tevkifi ertesi günde saat 6‟da yolcuları getirip Karahisar‟a atması hakikaten hem yolcuların menafine 

mugayir hem de seyr-i serî‟ matlube gayr-i muvafıktır. Kumpanya idaresi şu hususu nazar-ı dikkate alıpta 

İzmir‟den daha 2 saat evvel şimendiferin hareketini tanzim ve yollarda hiç olmazsa saatte 35 km. süratle hareketini 

tasvib etmiş olsa bilâ ifâte-i zaman o gece saat 4‟te Karahisar‟a şimendifer varır. Konya‟dan Dersaâdet‟e hareket 

eden tren ise Dersaâdet‟ten Selanik‟e hareket eden katar misillü akşam Alaturka 12‟de hareket etse gece 5‟te 

Karahisar‟a varır ki İzmir‟den Dersaâdet‟e giden yolcuları bekletmeksizin buradan almış olur. Katarın 

Eskişehir‟de de tevkifine lüzum yoktur. Şu hal hiç olmazsa haftada iki güne tahsis edilmelidir. Gerçi Eskişehir‟den 

ötede yollara hüsn-i emniyet olunamazsa da buraları gündüz geçileceğinden hiçbir mahzur dermeyan edilemez. 

Kezalik Dersaâdet‟ten Konya‟ya hareket eden tren de sabahleyin saat 12‟de hareket ederse sürat-i mutedile ile 

akşam 1‟de Eskişehir‟e, 5‟te Karahisar‟a varır. Orda da üç katar yolcularını aktarma etmek suretiyle birleşirler. 

Tarifeler hakkındaki musalaat ile bu yüzden hâsıl olacak faydayı ayrıca yazacağım. Yalnız kumpanya idarelerinin 

geçe işleteceği memurlara verecekleri birkaç kuruş fazla maaş ile yakacakları birkaç ton kömürü takdir 

edeceklerine emin olduğumuz bu fevâide feda eylemelerini rica ederiz.  bkz. Anadolu, nr. 17 (22 TeĢrinisani 1324). 
865 Anadolu, nr 10 (28 Eylül 1324). 
866 “Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, s. 912; Ġmbert, a.g.e., s. 29; Çınar Atay, 

Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e İzmir Planları, Ġzmir 1998, s. 87; Çınar Atay,”Ġzmir‟e ĠliĢkin Demiryolu Önerileri ve 

GerçekleĢen Hatların Kent Yapısına Etkileri” II.Uluslararası İzmir Sempozyumu, Haz: Necmi Ülker, Ġzmir 1998, s. 

174; Akyıldız, a.g.t., s. 6; Ġki hattın birbirine kesin olarak bağlandığı tarih 1909‟dur. Ancak hatların birleĢtirilmesi 

konusunda bazı kaynaklarda farklı bilgiler verilmiĢtir. Örneğin, Tevfik Çavdar, Esin Kahya ve Ġsmail Yıldırım 

1899, Bülent Varlık kitabının bir yerinde 1901, baĢka yerinde de 1899 tarihini verirken Nedim Atilla 1936 tarihinde 

birleĢtirildiğini belirtmektedir. Bkz. Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, Ant Yayınları, Ġstanbul 

1970, s. 130; Esin Kahya, “Türkiye‟de Ġlk Demiryolları”, Belleten C.LII, Sayı 208, Nisan 1998, s. 213; Ġsmail 

Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları 1923-1950, ATAM yay. Ankara 2001, s. 14; Bülent Varlık, a.g.e., 

s. 34 ve 48; Atilla, a.g.e., s. 115.  
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Frank hâsılat alınmıĢtı. Aynı Ģekilde bu kısım üzerinde hızlı geçiĢle nakledilen emtia ve 

eĢyadan 139 Frank, muhtelif hâsılat olarak 2 Frank ve seyr-i hafif ile nakledilen eĢyadan 

da 29.427 Frank hâsılat elde edilmiĢti
867

. Yine aynı dönemde Aydın Demiryolu ġirketi 

ile Kasaba Demiryolu ġirketi arasındaki gerginlik de ortadan kalkmıĢ ve her iki Ģirketin 

müĢtereken faydalanacakları Halkapınar Limanı inĢa edilmiĢti. Halkapınar Limanı‟nın 

inĢa edilmesiyle Kasaba hattının denize bağlantısı sağlanmıĢ oldu
868

. 

Netice olarak bakıldığında, XIX. yüzyılın son ve XX. yüzyılın ilk yılları Batı 

Anadolu‟da üç demiryolunun rekabetine ve birbirleriyle mücadelesine sahne oldu. Bu 

durum, bir nevi Ģirket mücadelesinden çıkıp adeta devletlerarası mücadeleye 

dönüĢmüĢtü
869

. Çünkü üç demiryolu da farklı ülkelerin sermayedarları elindeydi. 

Kasaba hattı Fransızlar, Aydın hattı Ġngilizler ve Anadolu hattı da Almanlar tarafından 

iĢletiliyordu. Kasaba hattının son durağının Afyon‟da olması, Anadolu hattının 

Afyon‟dan geçmesi ve Aydın hattının da Afyon yakınlarına kadar uzatılması, Afyon 

merkezli bir mücadeleye neden olmuĢtu. 

Demiryolları, hiçbir ülkede, Osmanlı Devleti‟nde olduğu gibi, siyasi bir biçime 

bürünmemiĢti. Demiryollarının siyasallaĢma sürecinde devletlerarası rekabet de çok 

önemli rol oynamıĢtı. Devletler, daima Osmanlı Devleti‟nin bölüneceği veya hiç değilse 

bağımsız bölümlere ayrılacağı zamanı gözetlemiĢlerdi. Bu sonuca varmak için ortam 

hazırlamaktan da geri durmamıĢlardı. Bir bölgede daha çok ekonomik çıkarı bulunan 

devlet, politikasının tüm ağırlığını o noktaya yöneltmiĢti. Bu bakımdan her devlet, 

ilgilendiği bölgede, kendi yurttaĢlarından gelmeyen giriĢimi engellemeye çalıĢmaktaydı. 

Bu amaçla Babıâli‟ye yabancı devlet elçilerinin sık sık ziyareti oluyordu. Avrupalı 

elçilerin bu konuda birbirlerini kösteklemeye çalıĢması, sadece kıskançlık ve ticari 

rekabetten ileri gelmiyordu. Onlar, demiryolları aracılığı ile Osmanlı Devleti‟nin 

güçlenmesinden de çekiniyorlardı. Çünkü demiryollarının yapılmasıyla bütün ülkenin 

güvenliği Ġstanbul‟dan yönetilmek suretiyle kolaylaĢacak, bu ise ekonomik yaĢamın 

geliĢmesine ve devletin güçlenmesine yol açacaktı
870

. 

                                                 
867 BOA, HH.d. nr. 27742, s. 11. 
868 Mustafa IĢıksaçan, a.g.e., s. 34. 
869 Devletler arası rekabet demiryolu taĢıma fiyatlarına da yansımaktaydı. Alman demiryolu kendi vatandaĢlarına 

tercihli fiyat uygularken, Fransız ve Ġngiliz Ģirketleri de kendi vatandaĢlarına tercihli fiyat uygulamaktaydı. 

Ġngilizler, Almanlar ve Fransızlar arasında, bölge trafiğini kendi hatlarına çekmek için yaptıkları tarife savaĢları 

sadece demiryolları ile sınırlı kalmadı. Bu nüfuz mücadeleleri Ģirketlerin demiryolu haricindeki liman vs. gibi farklı 

tesislerinde de devam ediyordu. Bkz. MuhteĢem Kaynak, “Osmanlı Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Eklenme 

Sürecinde Osmanlı Demiryollarına Bir BakıĢ”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, Sayı I, Ġzmir 2000, s. 145. 
870 Parvus Efendi, Türkiye‟nin Mali Tutsaklığı, (haz. Muammer Sencer), (tarihsiz), s. 252. 
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5.11. Nagelmackers’in Aydın Demiryolunu Alma GiriĢimi 

Nagelmackers, Kasaba Demiryolu‟nu AlaĢehir‟den Afyon‟a kadar uzatma 

hakkını elde ettikten sonra henüz inĢaata baĢlamadan bu defa Aydın Demiryolunu alma 

giriĢiminde bulundu. Her iki Ģirketi birleĢtirerek büyük bir Ģirket haline getirmek 

istiyordu. Aydın Demiryolu ġirketi yetkilileri ile yapılan görüĢmelerden sonra 

Hükümete teklif sundu
871

. Naggelmackers‟in 17 ġubat 1895 tarihli teklifi özetle Ģu 

hususları içeriyordu: 

Hükümet, Aydın Demiryolu ġirketi tarafından iĢletilmekte olan mevcut hatların 

kendi hesabına satın alınması için Ģirket ile müzakere yapmaya izin verecekti. Hâsılatın 

% 50‟si iĢletme masrafına mukabil kendisine ve diğer % 50‟si Hazineye ait olmak 

Ģartıyla ve 99 sene müddetle bütün hatların iĢletilmesi imtiyazı Nagelmackers‟e 

verilecekti. 

Nagelmackers, Aydın Demiryolu hatlarının kendisine tesliminde Hükümete bir 

ibra senedi verecekti. Buna mukabil Hükümet de kendisine ait olan % 50 hisse ile hattın 

güzergâhında bulunan sancakların aĢarını teminat göstererek tedavüle çıkaracağı % 4 

faizli tahvilattan Nagelmackers‟e 165.000 tahvilat verecekti. 

Afyonkarahisar‟dan Konya‟ya kadar inĢa edilmekte olan Anadolu Demiryolu 

hattı ile birleĢmek üzere Dinar‟dan Çay‟a kadar bir hat inĢa ve iĢletmesi için Hükümet 

tarafından Nagelmackers‟e 99 sene müddetle imtiyaz verilecekti. Bahsedilen hatlar için 

kilometre baĢına gayrisâfi hâsılat itibariyle 15.000 Frank teminat verilecek ve bu 

teminata, hattın gelirleri ile güzergâhında bulunan sancaklar aĢarı karĢılık gösterilecekti. 

Hatların kendisine tesliminde Nagelmackers Hazineye % 5 faizli ve 300.000 

Osmanlı altını miktarı bir avans verecekti. Gerek imtiyaz ve gerek iĢtira suretiyle ihale 

edilecek olan hatları iĢletmek ve imtiyaz sahibi makamına kaim olmak üzere 

Nagelmackers bir Osmanlı Ģirketi teĢkil edecekti. 

Nagelmackers‟e göre, böyle bir teklif kabul edilirse, demiryollarına yabancı 

devletlerin müdahalesi engellenmiĢ olacaktı. AlaĢehir-UĢak arası hattın inĢaatından 

vazgeçilerek AlaĢehir münasip bir noktadan Aydın hattı ile birleĢtirilecekti. Ayrıca 

Aydın hattı ile Kasaba hattı arasındaki rekabet bitecek ve hem Ģirket hem de Hükümet 

                                                 
871 Servet-i Fünûn, nr. 226 (29 Haziran 1311), s. 5. 
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bundan kazanç sağlayacaktı
872

. Fakat bu giriĢim Nagelmackers‟in istediği Ģekilde 

sonuçlanmadı. 

 

5.12. Soma-Bandırma Hattının Yapılması 

Bandırma‟dan
873

 baĢlayacak bir demiryolu ile ilgili daha önce çeĢitli giriĢimler 

olmuĢtu. Örneğin 1888 yılı Ekim ayında Fransız sermayedarlarından olan Ernest 

Lafvan, Bandırma‟dan Balıkesir‟e kadar bir demiryolu hattı inĢa etmek için imtiyaz 

talep etmiĢti. Ancak, baĢta güzergâhın beğenilmemesi gibi çeĢitli sebeplerden dolayı bu 

giriĢime onay verilmemiĢti
874

.  

BaĢka bir teklif de Bellet de Lobel
875

 tarafından 1899 yılı içerisinde yapılmıĢtı. 

Bellet, Bandırma‟dan veya Mihaliç Nehri yakınlarından veya bu iki mevki arasında 

uygun bir yerden baĢlamak ve herhangi bir teminat talep etmeksizin Soma‟ya kadar dar 

bir demiryolu inĢa etmek için imtiyaz talep etti. Osmanlı Devleti‟nde inĢa edilen 

demiryollarının büyük çoğunluğu geniĢ hat olarak yapıldığından, bu hattın da geniĢ 

yapılması gerektiği görüĢü Seraskerlik makamından bildirildi. Ancak buna rağmen 

Ticaret ve Nafıa Nezareti, teklifin cazip olması ve Bandırma hattının ticari gayelerle 

yapılacak olmasından dolayı izin verilmesinde herhangi bir mahzur olmadığı 

düĢüncesiyle sıcak bakmıĢtı
876

. 

Bu konuda görüĢmeler devam ederken baĢka bir teklif daha geldi. Daha sonra 

Bandırma veya Bandırma‟ya yakın münasip bir yerden baĢlayarak Manisa-Soma 

hattıyla birleĢtirilmek üzere bir demiryolu inĢası için Belçikalı mühendis Edwar 

Zoligofer imtiyaz talep etti. Ancak Zoligofer iĢi biraz yavaĢtan alıyordu. Bu iĢ için 

gerekli olan Ģartname ve mukavele layihalarını zamanında teslim etmedi
877

.  

                                                 
872 BOA, Ġ.HUS. 35/1312-N-16. 
873 Bandırma‟nın coğrafi konumundan dolayı buradan baĢlamak suretiyle bir demiryolu yapılması gerekliliği zaman 

zaman dile getirilmiĢti. Mesela, Serasker Rıza PaĢa hatıratında Soma-Bandırma arasında yapılack bir demiryolu 

hattının gerek askeri gerkse iktisadi yönden çok faydaları olacağını ifade etmiĢti. Bkz. Serasker-i Sâbık Rıza PaĢa, 

Hatırat, cilt I, Ġstanbul 1324, s. 49-51; (Kitaptan haberdar eden KürĢad Karacagil‟e teĢekkür ederim) 
874 BOA, Ġ.DH. 1156/90382; Sabah Gazetesi‟nde bu isim Lökok olarak geçmektedir. Gazete haberine göre Lukok, 

imtiyazın reddedilmesinden dolayı Nafıa Nezareti‟ne bir protestonâme göndermiĢti. Bkz. Sabah, nr. 111 (25 

Rebiulahir 1307), s. 2. 
875 Bellet de Lobel isminin doğru yazılıĢı Ġzmir Fransız Kültür Merkezi‟nden Bayan Agnes Meriç‟in gönderdiği, 

Jacques Thobie tarafından bir toplantıda tebliğ olarak sunulmuĢ ancak henüz basılmamıĢ olan “Smyrne Dans Sa 

Region: Le Chemin De Fer Smyrne-Cassaba Et Prolongement” isimli makaleden tespit edilmiĢtir. Bu vesile ile 

Bayan Agnes Meriç‟e teĢekkür ederim. 
876 BOA, YA.HUS. 401/74. 
877 BOA, YA.HUS. 401/74. 
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Hem Bellet de Lobel, hem de Zoligofer‟in teklifleri ilgili kurullarda 

değerlendirildi. Bellet de Lobel‟in önceki tekliflerine nisbeten Zoligofer‟in teklifleri 

daha yararlı görülmüĢ ve nasıl yapacağı konusunda mali konularda da ayrıntılı rapor 

ibraz etmesiyle öne çıkmıĢtı. Ancak Zoligofer‟in, ġûrây-ı Devlet‟ten talep edilen bazı 

hususları kabul etmemesiyle iĢ ertelenmiĢti. Daha sonra Bellet yeni tekliflerle sürece 

tekrar dâhil oldu. Ancak ġûrây-ı Devlet tarafından istenen değiĢiklikleri 

yapamayacağını ifade etmesi üzerine 1900 yılındaki bu teĢebbüs de gerçekleĢmedi
878

. 

Fakat bu konu ile ilgili görüĢmeler kesilmedi. Daha sonraki dönemlerde de 

mesele tekrar gündeme geldi. 1905 ve 1906 yıllarında yapılan değerlendirmelerden de 

sonuç alınamadı
879

.  

Bellet de Lobel‟in son teklifi, 1909 yılında oldu ve konu tekrar Meclis-i 

Vükela‟da ele alındı. Zikredilen hattın teminatsız inĢasıyla iĢletileceği ve bu konuda 

hazırlanan mukavele ve Ģartnameler uygun ve yerinde görülmüĢ ise de II. MeĢrutiyet‟in 

ilanını müteakip devletçe kararlaĢtırılıp ilan ettirilen usul ve kaideye göre daha uygun 

Ģartların ortaya çıkacağı ümit edildiğinden Ģimdilik Bellet de Lobel‟e verilecek 

imtiyazın durdurulması kararlaĢtırıldı. Ġstanbul ve Avrupa gazetelerine ilan verilerek 

Bandırma hattı için yeni baĢvuruların sağlanması ve bu yeni müracaatlar içinden daha 

uygun olanlarla anlaĢma yapılması fikri benimsendi. Böylelikle son yapılan görüĢmeler 

neticesinde Soma-Bandırma hattı imtiyazının Bellet de Lobel‟e verilmesinden 

vazgeçildi
880

. 

Bu defa 1910 yılında Ġzmir Kasaba Demiryolu Temdidi Osmanlı ġirketi, Soma-

Bandırma arasında yapılacak demiryolu hattıyla igilenmeye baĢladı
881

. Yapılan 

görüĢmeler sonunda, Temmuz 1910‟da, Soma ile Bandırma arasında bir temdit hattının 

inĢa ve iĢletilmesine dair 17 ġubat 1893 tarihli mukaveleye bazı ek hükümlerin ilave 

edilmesiyle, Meclis-i Âyan ve Meclis-i Mebusan‟da da kabul edilen ve Hükümet adına 

Ticaret ve Nafıa Nazırı Hallacyan Efendi ile Ġzmir Kasaba Demiryolu Temdidi Osmanlı 

ġirketi adına M. Sallandrouze de Lamornaix arasında yeni bir mukavele imzalandı. Bu 

                                                 
878 BOA, YA.RES. 110/55; Ayrıca bu konu ile ilgili bkz. ġD. 2691/18. 
879 BOA, Y.MTV. 279/126; Ġ.HUS.134/1323-ġ-64; MV.114/65. 
880 BOA, MV. 129/27. 
881 BOA, MV. 137/100. 
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mukavelenin iradesi de 17 Temmuz 1910 (4 Temmuz 1326) tarihinde Mehmed ReĢad 

imzasıyla çıktı
882

.  

Mukaveleye göre, yani hattın imtiyaz müddeti, Kasaba hattının diğer Ģubelerinin 

imtiyaz müddeti sonuna kadar olacaktı. ġirket, imtiyazı aldıktan sonra bir yıl içinde 

hattın kati keĢiflerini tamamlayarak harita ve layihalarını tanzim edip Ticaret ve Nafıa 

Nezareti‟ne takdim edecekti. Harita ve layıhaların tasdikinden sonra bir yıl içinde 

inĢaata baĢlanması zorunlu idi. ġirket, layiha ve haritaların tasdiki tarihinden itibaren 

nihayet üç sene zarfında demiryolu inĢaatını tamamlayacaktı. Bunların yanısıra, inĢaat 

sırasında, demiryolu yapımında kullanılmak üzere, yurtdıĢından getirilecek her türlü 

araç ve gereçten dolayı Ģirket gümrük vergisi ödemeyecekti
883

. 

Yapılan anlaĢmanın 7. maddesine dayanarak Hükümet, Ģirkete her biri 22 

Osmanlı Lirası kıymetinde 77.832 tahvil vermiĢ ve bunula ilgili istikraz mukavelesi 3 

Aralık 1910‟da imzalanmıĢtı
884

. Ġstikraz mukavelesinin baĢlıca Ģartları Ģunlardı: 

Ġstikrazın resülmali 1.712.304 liraydı
885

. Faiz % 4 olup, istikraz 82 yılda imha 

edilecekti. Tahvillerin her biri 22 Lira veya 500 Frank kıymetinde olup 77.832 adetti. 

Tahviller Türkçe ve Fransızca ibareli olacaktı. Mürettebat her sene 1 Nisan ve 1 Ekim 

tarihlerinde tesviye edilecekti. Mürettebatı Hükümet tediye edecekti. Fakat bunun için 

gereken parayı Ģirket, gayrisâfi hâsılatından Hükümete verecekti. Bu hâsılat yeterli 

olmazsa noksanı tütün emvalinden karĢılanacaktı. Mürettebatın hamillere tevzî‟ 

muamelesini Ģirket yapacak ve buna mukâbil % 0.25 (1/4 oranında)  komisyon 

alacaktı
886

.  

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra baĢlayan inĢaat kısa sürede 

bitirildi
887

. Soma-Balıkesir arası 14 Mayıs 1912, Balıkesir-Susurluk arası 16 Ekim 1912, 

Susurluk-Bandırma arası da 11 Aralık 1912‟de iĢletmeye açıldı
888

. 

                                                 
882 BOA, Ġ.MLU. 3/1328-B-1. 
883 Mukavele ile ilgili diğer ayrıntılar için bkz. BOA, Ġ.MLU. 3/1328-B-1. 
884 BOA, Ġ. MVL, 88/1328-Z-9; Ġ.MMS. 137/1329-S-38; Süheyla ÜçıĢık, Bandırma Şehir Coğrafyası, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 1998, s. 116. 
885 1.712.304 Lira 38.916.000 Franka tekabül ediyordu. 
886 Düstur, II. Tetrip, cilt III, Matbaa-i Osmanî, Dersaadet 1330, s. 9-13 ve 151-152; BOA, Ġ. MVL, 88/1328-Z-9; 

Ġ.MMS. 137/1329-S-38; Ayrıca bu konu ile ilgili bkz. Ġ. Hakkı Yeniay, Osmanlı Borçları Tarihi, Ankara 1936, s. 

102; Bülent Varlık, a.g.e., s. 33-34; Kirkor Kömürciyan, Türkiye İmparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihçesi, 

Ġstanbul 1948, s. 107. 
887 Arazi istimlakı bile yapılmadan inĢaat çalıĢmaları baĢlanmıĢtı. Birçok yerde önce toprak tesviye çalıĢmaları 

tamamlanıyor sonra istimlâk muameleri yapılıyordu. Ġstimlakla ilgili memurlar adeta inĢaatın hızına yetiĢemiyordu.  

Bu durum çeĢitli Ģikâyetlere de sebep olmuĢtu. Örnek için bkz. BOA, HD.ĠD.1/9. 
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5.13. Hatların ĠĢletilmesi 

Kasaba Demiryolu hatları, Nagelmackers‟in kurduğu Ģirkete devredildikten 

sonra, iĢletme iĢi Ġzmir ve Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi üzerine geçti. 

Yeni Ģirket bir taraftan AlaĢehir-Afyon arasındaki demiryolu hatlarını yaparken diğer 

taraftan eski hatları da iĢletiyordu. Buna göre hatların yeni Ģirkete devrinden sonra 

ortaya çıkan iĢletme bilgileri Ģöyleydi: 

ġirketin 25 Mart 1893-24 Mart 1894 arası bir yıllık hâsılatı toplam 18.069.793 

kuruĢ idi. Bunun 3.780.317 kuruĢu yolculardan, 14.289.476 kuruĢu eĢya naklinden elde 

edilmiĢti. TaĢınan yolcu sayısı 1.254.617 olup, 2.863.824 kantar da eĢya taĢınmıĢtı. Her 

bir kilometreye düĢen hâsılat 67.174 kuruĢtu
889

. 

1 Ocak-31 Aralık 1894 tarihleri arası, hattın bir yıllık hâsılatı toplam 15.069.087 

kuruĢtu. Her bir kilometreye 56.650 kuruĢ hâsılat isabet ediyordu. Toplam hâsılatın 

3.814.347 kuruĢu yolculardan, 11.254.739 kuruĢu eĢyadan elde edildi. Bir sene içinde 

1.466.008 adet yolcu taĢınırken, 2.537.698 kantar eĢya nakledilmiĢti
890

. 

1895 yılının hâsılatı, 3.638.348 kuruĢu yolculardan ve 10.313.127 kuruĢu da 

eĢya naklinden olmak üzere toplam 13.950.475 kuruĢ idi. Bu yıl içerisinde 157.365 ton 

eĢya taĢınırken, yolcu adedi de 1.536.032 olmuĢtu. Böylece, kilometreye düĢen hâsılat 

da 52.445 kuruĢ oluyordu
891

. 

1897 senesi gayrisâfi hâsılatı toplam 3.976.760 kuruĢ olmuĢtu. Bunun 3.976.760 

kuruĢu yolculardan, 11.901.541 kuruĢu eĢya nakliyatından sağlanmıĢtı. Bir yıl boyunca 

taĢınan yolcu sayısı 1.393.516 idi ve kilometre baĢına 59.692 kuruĢ hâsılat isabet 

ediyordu
892

. 

1898 yılında gayrisâfi hâsılatı toplam 20.379.839 kuruĢa ulaĢtı. Bunun 5.208.580 

kuruĢu yolcu taĢımacılığından, 15.171.259 kuruĢu eĢya naklinden elde edildi. Buna göre 

her bir kilometreye 38.078 kuruĢ gelir düĢüyordu
893

. 

                                                                                                                                               
888Jacques Thobie, “Smyrne Dans Sa Region: Le Chemin De Fer Smyrne-Cassaba Et Prolongement” 

(YayımlanmamıĢ makale) Ġzmir Fransız Kültür Merkezi‟nden Bayan Agnes Meriç tarafından 2009‟da 

gönderilmiĢtir. 
889 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1312, s.137. 
890 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1313, s. 112. 
891 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1314, s. 113-114. 
892 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1316, s. 86-87. 
893 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1317, s. 87. 
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Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin 1895 ile 1907 yılları arasında elde ettiği gelirler, 

harcamalar, taĢınan yolcu ve eĢya miktarları, Hükümetin garanti ettiği miktar ve 

personel giderleri gibi bilgiler aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir. 

 

TABLO 5.1.  

1895-1907 Arası Eski Hattın Trafik Durumu
894

 (Ġzmir -AlaĢehir) 

Yıllar Km. BaĢına Brüt 

Gelir (Frank) 

TaĢınan Yolcu 

Sayısı 

TaĢınan EĢya 

(Ton) 

1895 11.942 1.536.033 157.365 

1896 12.251 1.471.601 158.707 

1897 13.592 1.394.391 184.534 

1898 13.858 1.465.135 169.476 

1899 13.775 1.513.144 175.617 

1900 13.728 1.648.490 189.091 

1901 15.465 1.629.677 224.958 

1902 15.756 1.625.785 226.616 

1903 16.810 1.742.947 238.224 

1904 17.571 1.794.376 241.126 

1905 16.311 1.788.925 229.460 

1906 15.938 1.837.196 210.745 

1907 14.815 1.813.341 198.908 

Toplam (ortalama) 14.755 21.261.041 2.447.462 

 

TABLO 5.2.  

1898-1907 Arası Yeni Hattın Trafik Durumu
895

 (AlaĢehir-Afyon) 

Yıllar 
Km. baĢına Brüt 

Gelir (Frank) 

TaĢınan Yolcu 

Sayısı 

TaĢınan EĢya 

(Ton) 

1898 3.163 36.422 38.649 

1899 2.762 41.487 32.966 

1900 3.564 33.801 56.057 

1901 4.780 44.664 78.186 

1902 4.865 52.671 80.056 

1903 4.627 67.993 69.267 

1904 4.668 55.487 78.837 

1905 5.193 73.828 77.544 

1906 5.639 107.602 72.704 

1907 5.064 93.318 69.997 

Toplam (ortalama) 4.432 607.273 654.263 

 

                                                 
894 E. Pech, Manuel des Societes Anonymes Fonctionnant en Turquie, Ġstanbul 1908, s. 75. 
895 E. Pech, a.g.e., s. 75. 
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TABLO 5.3.  

1895-1907 Arası Devletin Ödediği Kilometre Garantisi
896

  

(Osmanlı Lirası olarak) 

Yıllar Eski Hat 

(Ġzmir-AlaĢehir) 

Yeni Hat 

(AlaĢehir-Afyon) 

Toplam 

1895 31.763 -- 31.763 

1896 29.810 -- 29.810 

1897 21.678 36.563 58.241 

1898 20.098 173.821 193.919 

1899 20.727 178.106 198.833 

1900 21.091 169.238 190.329 

1901 10.898 155.804 166.702 

1902 9.136 154.892 164.028 

1903 2.454 157.541 159.995 

1904 -- 155.111 155.111 

1905 5.455 151.296 156.751 

1906 7.616 146.364 153.980 

1907 14.205 152.711 166.916 

Toplam 194.931 1.631.447 1.826.378 

 

TABLO 5.4.  

1894-1907 Arası Eski Ve Yeni Hatların Gelir-Gider Hesapları
897

 (Frank) 

Yıllar 

Brüt Gelirler Giderler 

Net Gelir 

Hükümetin 

Garanti 

Ettiği 

Miktar 

Net Gelir 

+ Garanti 

Edilen 

Miktar 
Toplam 

Km. 

baĢına 
Toplam 

Km. 

baĢına 

1894 1.627.372 14.151 682.306 5.933 945.066 183.981 1.129.047 

1895 3.170.563 11.942 1.274.942 4.802 1.895.621 721.893 2.617.514 

1896 3.252.673 12.251 1.241.299 4.675 2.011.374 675.379 2.686.753 

1897 3.770.296 11.894 1.410.615 4.450 2.359.681 1.324.718 3.684.399 

1898 4.474.212 8.657 2.084.486 4.033 2.389.726 4.408.409 6.798.135 

1899 4.351.484 8.420 1.889.831 3.657 2.461.653 4.555.952 7.017.605 

1900 4.540.305 8.785 1.873.530 3.625 2.666.775 4.325.672 6.992.447 

1901 5.308.510 10.272 1.920.875 3.717 3.387.635 3.788.685 7.176.320 

1902 5.405.397 10.459 1.887.367 3.652 3.518.030 3.727.911 7.245.941 

1903 5.632.932 10.895 1.830.614 3.541 3.802.318 3.636.257 7.438.575 

1904 5.845.844 11.307 1.864.556 3.606 3.981.288 3.525.262 7.506.550 

1905 5.642.129 10.913 1.869.119 3.615 3.773.010 3.562.523 7.335.533 

1906 5.654.925 10.938 1.783.193 3.449 3.871.732 3.499.538 7.371.270 

1907 5.212.229 10.082 1.761.450 3.407 3.450.779 3.793.541 7.244.320 

Toplam 63.888.871 
(ort) 

10.783 
23.374.183 

(ort) 

4.011 
40.514.688 41.729.721 82.244.409 

 

                                                 
896 E. Pech, a.g.e., s. 76. 
897 E. Pech, a.g.e., s. 76. 
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TABLO 5.5.  

1894-1907 Arası Net Kâr ve Dağılımı
898

  

(Frank olarak) 

Yıllar 
Net 

Gelir 
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1894 1.129.047 73.972 1.203.019 999.945 203.074 -- -- 203.074 -- 

1895 2.617.514 -- 2.617.514 2.447.068 170.446 -- -- 170.446 -- 

1896 2.686.753 -- 2.686.753 2.403.005 283.748 -- -- 283.748 -- 

1897 3.684.399 -- 3.684.399 3.246.102 438.297 320.000 2 92.410 25.887 

1898 6.798.135 25.887 6.824.022 6.117.377 706.645 640.000 4 34.038 32.607 

1899 7.017.605 32.608 7.050.213 6.342.583 707.630 640.000 4 33.758 33.872 

1900 6.992.447 33.872 7.026.319 6.217.057 809.262 720.000 4 ½  53.118 36.144 

1901 7.176.320 36.144 7.212.464 6.400.337 812.127 720.000 4 ½ 53.118 39.009 

1902 7.245.941 39.009 7.284.950 6.460.270 824.680 720.000 4 ½ 54.118 50.562 

1903 7.438.575 50.563 7.489.138 6.667.061 822.077 720.000 4 ½ 54.118 47.959 

1904 7.506.550 47.959 7.554.509 6.631.918 922.591 800.000 5 72.235 50.356 

1905 7.335.533 50.356 7.385.889 6.473.939 911.950 800.000 5 72.235 39.715 

1906 7.371.270 39.715 7.410.985 6.498.000 912.985 800.000 5 72.235 40.750 

1907 7.244.320 40.750 7.285.070 6.361.429 923.641 800.000 5 72.235 50.406 

Topl. 82.244.409 470.835 82.715.244 73.266.091 9.449.153 7.680.000 -- 1.320.886 447.267 

 

 

                                                 
898 E. Pech, a.g.e., s. 77. 
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5.13.1. Ücret Tarifelerinde Ġndirim 

Aydın Demiryolu Ģirketi ilke olan rekabetten dolayı Kasaba hattı bilet 

ücretlerinde indirime gitmiĢti. 25 Mart 1893 ile 24 Mart 1894 tarihleri arasında geçerli 

olan yeni yolcu fiyat tarifesi Ģöyleydi
899

. 

TABLO 5.6. 

Yolcu Fiyat Tarifesi (KuruĢ) 

Durak Ġsmi Birinci Mevki Ġkinci Mevki Üçüncü Mevki 

Ġzmir‟den Çiğli 7 (1/2) 5 4 

Ġzmir‟den Ulucak 10 8 6 

Ġzmir‟den Menemen 14 11 8 

Ġzmir‟den Emiralem 17 (1/2) 13 10 

Ġzmir‟den Hamidiye 29 23 17 

Ġzmir‟den Horozköy 34 27 20 

Ġzmir‟den Manisa 34 27 20 

Ġzmir‟den Çobanisa 34 27 20 

Ġzmir‟den Kasaba 34 27 20 

Ġzmir‟den Urganlı 43 34 25 

Ġzmir‟den Ahmedli 48 38 28 

Ġzmir‟den Sart 55 ½ 43 32 

Ġzmir‟den Salihli 60 ½ 47 35 

Ġzmir‟den Munvak 68 54 40 

Ġzmir‟den Dereköy 75 ½ 59 44 

Ġzmir‟den Alka 80 ½ 63 47 

Ġzmir‟den AlaĢehir 85 ½ 67 50 

Ġzmir‟den Karaağaç 39 31 23 

Ġzmir‟den Saruhanlı 43 34 25 

Ġzmir‟den Mihailli 46 ½ 36 27 

Ġzmir‟den KayıĢlar 51 ½ 40 30 

Ġzmir‟den Kapaklı ½ 53 ½ 42 ½ 31 

Ġzmir‟den Akhisar 58 46 34 

Ġzmir‟den Selmanlı 63 50 37 

Ġzmir‟den Harta ½ 68 ½ 54 ½ 40 

Ġzmir‟den Kırkağaç 75 ½ 59 44 

Ġzmir‟den Boğazkahve 78 62 46 

Ġzmir‟den Soma 82 65 48 

NOT: GidiĢ-geliĢ bilet fiyatlarına % 25 indirim uygulanır. 

                                                 
899 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1312, s.137-138. 
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1898 yılında yolcu tarifesinde tekrar indirim yapılmıĢtır. Yeni tarifeye göre 

yolcu ücretleri Ģöyleydi
900

. 

 

TABLO 5.7.  

1898 Yılı Yolcu Tarifesi (KuruĢ) 

Durak Ġsmi 
Birinci 

Mevki 

Ġkinci  

Mevki 

Üçüncü  

Mevki 

Ġzmir‟den Çiğli 6.50 5.25 3.75 

Ġzmir‟den Ulucak 9.50 7.50 5.75 

Ġzmir‟den Menemen 13.00 10.25 7.50 

Ġzmir‟den Emirâlem 15.75 12.50 9.50 

Ġzmir‟den Hamidiye 27.00 21.50 15.75 

Ġzmir‟den Horozköy 31.50 25.00 18.75 

Ġzmir‟den Manisa 31.50 25.00 18.75 

Ġzmir‟den Çobanisa 31.50 25.00 18.75 

Ġzmir‟den Kasaba 31.50 25.00 18.75 

Ġzmir‟den Urganlı 40.00 31.50 23.25 

Ġzmir‟den Ahmedli 44.50 35.25 26.00 

Ġzmir‟den Sart 51.00 40.50 29.75 

Ġzmir‟den Salihli 55.75 44.00 32.50 

Ġzmir‟den Munvak 63.00 50.00 37.25 

Ġzmir‟den Dereköy 69.50 55.25 40.75 

Ġzmir‟den Alkan 74.25 59.00 43.75 

Ġzmir‟den AlaĢehir 78.75 62.50 46.50 

Ġzmir‟den Karaağaç 36.25 28.75 21.50 

Ġzmir‟den Saruhanlı 40.00 31.50 32.25 

Ġzmir‟den Mihailli 42.75 34.00 25.00 

Ġzmir‟den KayıĢlar 47.75 37.50 28.00 

Ġzmir‟den Kapaklı 49.75 40.50 29.25 

Ġzmir‟den Akhisar 53.75 42.75 31.50 

Ġzmir‟den Süleymanlı 58.50 46.50 34.50 

Ġzmir‟den Harta 63.50 50.50 37.50 

Ġzmir‟den Kırkağaç 69.50 55.25 40.75 

Ġzmir‟den Boğazkahve 72.25 57.00 42.75 

Ġzmir‟den Soma 76.00 60.25 44.50 

 

                                                 
900 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1316, s. 86-88. 
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5.13.2. Özel Ücret Tarifeleri Uygulamaları 

Bazı özel gün ve aylarda hususi tarifeler de uygulanmıĢtı. Mesela, üç aylar 

münasebetiyle talebelerden ücret alınmamıĢtı
901

. Talebe bilet ücretleri -yarım bilet fiyatı 

üzerinden- Hükümet emriyle Aydın Vilayeti tarafından karĢılanarak Ģirkete 

ödenmiĢti
902

. Yine hac mevsimlerinde Mekke-i Mükerreme ve Kudüs‟e gidenler için de 

özel indirimler yapılmıĢtı
903

. Bunların yanında bazı kampanyalar da gerçekleĢtirildi. 

Örneğin, kaplıca mevsimlerinde, AlaĢehir-Salihli arasındaki Sart civarında bulunan 

ılıcalara gidecek ve en azından beĢ gün kalacaklardan, gidiĢ-geliĢ fiyatının yarısı 

alınmıĢtı
904

. Yine Kurban Bayramı‟nda hususi tarife uygulanmıĢ ve ek seferler 

düzenlenmiĢti
905

.  

 

5.14. Kasaba Demiryolunun Bölgeye Etkileri 

Batı Anadolu Bölgesi, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun tarım ürünleri ve yer altı 

kaynakları bakımından zengin bölgelerinden biridir. Ġç ve dıĢ ticaretin eski tarihlerden 

beri daha canlı olması nedeniyle, ulaĢım sistemindeki geliĢmeler diğer bölgelere göre 

daha erken ortaya çıkmıĢtı. Bölgede Büyük Menderes ve Gediz olmak üzere iki önemli 

vadi vardı. Ülkenin doğu-batı arasındaki ulaĢımı bu vadiler boyunca sağlanıyordu. 

Buraları aynı zamanda eskiden beri kullanılan ticaret yolları idi. Bu yollar üzerinde 

devam edegelen uzun mesafe ticaretinin yanı sıra bölgenin kendi iç ihtiyacına cevap 

verecek bir kısa mesafe ticareti de, hem bu yollar hem de bu yolları birbirine bağlayan 

tali yollar üzerinden yapılmaktaydı. Yolların tekerlekli taĢıtlar için çok elveriĢli 

olmaması nedeniyle uzun mesafe ticaretinde develer, kısa mesafe ticaretinde de katır ve 

eĢekler kullanılmaktaydı
906

.  

                                                 
901 BOA, T. DMĠ, 954/84; BEO, 541/40527; 548/41784; 722/54113. 
902 “Üç aylar münasebetiyle Ġzmir ve Kasaba demiryollarıyla meccanen nakl ve ağram olunacak talebe-i ulûmun 

hükümet tarafından tesviyesi kararlaĢtırılmıĢ olan nısf azimet nakliye ücretleri hakkında vukubulan iĢ‟arât devletleri 

üzerine bil-muhabere Maliye Nezaretinden alınan tezkire-i cevâbiyede mezkur ücretlerin tahsisât-ı ilmiyeye 

mahsûben emvâl-i vilayetten tesviyesi zımnında Aydın Vilayeti Defterdarlığı‟na telgrafla tebligat-ı lâzıme icra 

olunduğu gösterilmiĢ olmağla …”, BOA, T. DMĠ, 956/62; BEO, 737/55235; 744/55742. 
903 BOA, T. DMĠ, 977/82; Ayrıca Kasaba demiryolu ile seyahat edecek hacıların hususi eĢyalarından ücret 

alınmayacağı belirtilmiĢti. Bkz. BOA, DH. MKT., 2115/38. 
904 İzmir Gazetesi, (16 Muharrem 1316), s. 3. 
905 Kasaba Demiryolu ġirketi‟nden verilen ilana göre, Kurban bayramına mahsus olmak üzere, hususi katar 

sabahleyin Ġzmir‟den 07.40‟da hareket edecektir. Trenlerin geliĢ-gidiĢ saatleri ile bilet fiyatları hakkında bilgi için 

duraklara asılan hususi ilanlara bakılması istenmektedir. Ayrıca ilanda bilet fiyatları da belirtilmiĢtir. Bkz. Ahenk 

Gazetesi, nr. 229 (27 Nisan 1313). 
906 Vildan Okyay, a.g.m., s. 650-651. 
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XVII. yüzyıla kadar Batı Anadolu‟da dıĢ ticaret çok önemli boyutlarda değildi. 

Bölge daha çok kendi içinde bütünleĢmiĢti. Urla, Efes, Milet gibi yerler bölgenin öne 

çıkan yerleĢim yerleriydi. Ġzmir çok fazla geliĢmemiĢti. Sakız Adası‟nın Osmanlılar 

tarafından fethedilmesiyle Akdeniz daha güvenli bir konuma geldi. Gerek Kanuni 

Sultan Süleyman ve gerek III. Murad dönemlerinde Avrupa‟daki çeĢitli devletlerle 

yapılan ticari anlaĢmalar sonucunda Ġzmir önem kazanmaya baĢladı ve XVII. yüzyıldan 

itibaren yabancı devlet konsolosluklarının da açılmaya baĢlamasıyla Ġzmir‟in ticari 

hayatı değiĢmeye baĢladı
907

. 

Ġzmir‟in yükseliĢini baĢlatan ilk hareket, XVI. yüzyılın sonunda Halep‟in, 

Avrupa ile Asya arasındaki ticaretteki önemini yitirmeye baĢlamasıyla olmuĢtu. 

YaklaĢık aynı dönemde, ilkin Erzurum ve Bursa‟dan geçip Balkanlara doğru devam 

eden ve Venedik‟e kadar uzanan yol kullanılmaya baĢladı. Ardından, bu yolun batı 

kesimi güneye doğru, yani Bursa‟dan Ġzmir‟e doğru kaymaya baĢladı. Böylelikle Halep 

ve Bursa‟nın önem kaybetmeye baĢlamasıyla Ġzmir, Avrupa‟nın Asya ile yaptığı 

ticarette önemli bir transit noktasına dönüĢtü
908

. 

Ġzmir‟in dıĢ ticarette yaĢadığı bu dönüĢümün yanında iç ticareti de oldukça iĢlek 

bir konuma gelmiĢti. Ġstanbul‟un gereksinimi olan meyve, sebze, kuru yemiĢ büyük 

ölçüde Ġzmir Limanı‟ndan yükleniyordu. Bu ürünler içinde üzüm, badem, incir ilk 

sırada yer almaktaydı. Ġzmir‟den Ġstanbul‟a sevk edilen ürünlerin büyük bölümü 

Saray‟ın tüketimine ayrılıyordu. XIX. Yüzyılda Ġngiltere‟nin geliĢmesi, Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nin hammadde ihtiyacı ve Endüstri Devrimi‟nin ortaya çıkardığı 

hammadde ihtiyaçlarını karĢılamak üzere Ġzmir Limanı büyük bir yük üstlenmiĢti. Zaten 

Ġzmir‟in Anadolu‟nun en önemli ihraç limanı olması dolayısıyla rıhtıma kavuĢması da 

diğer limanlara nazaran erken olmuĢtu. Bunda Ģüphesiz 1866‟da tamamlanan Ġzmir-

Aydın ve Ġzmir-Kasaba demiryollarının da rolü vardı
909

.  

Sanayi devrimini yaĢayan Avrupa‟da XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde, demiryolları 

gibi insanlığın kaderini değiĢtiren buluĢlar ortaya çıktı. Yüzyılın ortalarından itibaren 

Osmanlı Devleti‟nde de demiryolları yapılmaya baĢlandı. Osmanlı‟nın Asya toprakları 

üzerinde yapılan ilk iki demiryolu için Batı Anadolu seçilmiĢti. Ġlk imtiyaz Ġzmir-Aydın, 

ikinci imtiyaz da Ġzmir-Kasaba demiryolu için verilmiĢti. Her iki demiryolunun çıkıĢ 

                                                 
907 Vildan Okyay, a.g.m., s. 650-651. 
908 Filiz Çolak, II. Meşrutiyet`ten Cumhuriyete Batı Anadolu`da Üretim ve Dış Ticaret (1908-1923), Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 2005, s. 32-33. 
909 Filiz Çolak, a.g.t., s. 34-36. 
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noktası da Ġzmir‟di. 1863 yılında imtiyazı verilen Kasaba hattı, 1866 yılında 

tamamlanarak hizmete açıldı. Daha sonra peyderpey uzatılarak 1897 yılında Afyon‟a 

kadar ulaĢtı. Diğer demiryollarında olduğu gibi Kasaba Demiryolu‟nun da bölgeye çok 

önemli etkileri oldu. 

XIX. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda yaĢanan köklü değiĢiklikler ve Batı 

ile bütünleĢme giriĢimleri sonucu üretim ve ticaret desteklenmiĢ, uluslar arası ticarete 

katılım sağlanmaya baĢlamıĢtı. Bu süreçle birlikte, Osmanlıların ticaret iliĢkileri Yakın 

Doğu ve Asya‟dan Batı Avrupa ve BirleĢik Devletlere kaydı. Batı Anadolu‟nun fiziki 

coğrafyasının da etkisiyle, 100 bine yaklaĢan nüfusuyla bölgedeki hinterlandın 

toplanma merkezindeki Ġzmir, bu süreçte ön plana çıktı. Bu yüzyılda Ġzmir, Doğu 

Akdeniz ticaretinin odaklandığı yeni ve önemli bir ithalat-ihracat merkezine dönüĢtü. 

Bunun sonucunda iç bölgelerden Batı Anadolu kıyı kentlerine ve Ġzmir‟e nüfus 

kaymalarıyla birlikte, ticaret için buralara gelen yabancı sayısında büyük artıĢ oldu
910

.  

Yabancı tüccarlar, aracılarla birlikte çalıĢmalarının yanı sıra, Batı Anadolu 

ticaretine doğrudan girmeye çalıĢtılar. Gümrük indirimleri, Hükümetin denetimi 

azaltması ve Hükümetin dıĢındaki korumacılık ile yargı alanının geliĢmesi ve bölgenin 

demografik yapısı Batı Anadolu‟yu yabancı ticaret çıkarları açısından dünyanın en 

çekici ve en umut veren bölgelerinden biri haline getirdi. 1847 ile 1880‟ler arasında, 

Ġzmir‟deki yabancıların sayısı 15.000‟den 50.000‟in üzerine çıktı. Kentin toplam nüfusa 

oranları ise % 15‟ten % 25‟e çıktı. Avrupalılar beraberlerinde sermaye, uzmanlık, 

üretim araçları ve yatırım planları da getirdiler. Böylelikle Ġzmir ve hinterlandı XIX. 

yüzyıl boyunca dünyanın en seçkin kültürel ve ticari merkezlerinden biri haline geldi. 

XIX. yüzyılın sonlarında (1889) bütün Batı Anadolu‟daki 55.000 civarındaki 

yabancının 50.000‟i Ġzmir‟in içinde ya da hemen yakın çevresinde yaĢıyordu. Ġç 

bölgelerdeyse yabancılar, ekonomik faaliyetin önceden varolan kanallarını ve bunları 

denetleyenleri yani yerel aracıları kabullenmek zorunda kalmıĢlardı. Ticaret artık büyük 

ölçüde iç kesimlerden kaynaklanıyor olsa da, kıyı kesimi ve özellikle Ġzmir, bu 

etkinliğin odağında ve merkezi olmayı sürdürdü. Çoğunlukla mal sınıflandırmak, 

tartılmak, paketlenmek ve sigorta edilmek üzere kıyıya naklediliyordu
911

.  

1842 yılında Ġngiltere‟ye yaklaĢık 60.000 ton meĢe palamudu, 15.000 ton kuru 

üzüm, 7.500 ton afyon ve sadece 955 ton pamuk ihraç edilirken 1876‟da bu rakamlar 

                                                 
910 Ersal Yavi, Manisa, Ġzmir 1995, s. 39. 
911 Filiz Çolak, a.g.t., s. 33. 
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ürün sırasıyla 601.000, 362.000, 222.000 ve 125.000 ton gibi oldukça yüksek rakamlara 

ulaĢtı. Bu süre içinde Osmanlı ticaret hacmi dört kat arttı. Bunun büyük bir bölümü 

Ġzmir Limanı‟ndan gerçekleĢtirilmekteydi
912

.  

Demiryollarının Batı Anadolu‟ya giriĢinden sonra ticaret hacminde çok belirgin 

bir artıĢ oldu. Bu artıĢ, aĢağıdaki tabloda açık bir Ģekilde görülmektedir.  

 

TABLO 5.8.  

1839-1900 Yılları Arasında Ġzmir Limanı’ndaki Ticaret Hacmi 

(1000 Sterlin). 

Yıl Ġhracat Ġthalat  Yıl Ġhracat Ġthalat 

1839 1.434.240 681.160 1870 -- -- 

1840 -- -- 1871 4.024.400 -- 

1841 1.242.880 722.280 1872 4.866.840 3.473.840 

1842 1.323.400 734.000 1873 4.158.860 4.668.400 

1843 1.298.280 1.103.600 1874 3.939.560 4.495.300 

1844 -- -- 1875 3.896.063 3.483.404 

1845 -- -- 1876 4.629.590 2.859.934 

1846 800.000 500.000 1877 4.687.491 3.082.400 

1847 -- -- 1878 3.542.944 4.139.907 

1848 -- -- 1879 4.406.699 4.755.609 

1849 -- -- 1880 3.852.479 3.980.411 

1850 1.449.080 1.241.240 1881 3.803.639 4.656.134 

1851 1.467.280 1.138.920 1882 3.841.862 3.215.921 

1852 1.458.000 1.114.000 1883 4.710.756 3.238.064 

1853 -- -- 1884 4.820.383 2.928.591 

1854 1.120.000 1.200.000 1885 4.315.340 2.692.947 

1855 2.520.000 2.280.000 1886 4.331.536 2.706.736 

1856 2.888.000 2.874.000 1887 4.099.310 -- 

1857 2.517.000 2.447.480 1888 3.867.083 2.710.445 

1858 2.230.920 2.367.280 1889 4.535.975 3.236.139 

                                                 
912 Ersal Yavi, a.g.e., s. 39. 
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1859 2.124.680 2.227.600 1890 3.708.149 3.030.559 

1860 1.846.360 2.386.520 1891 3.927.182 2.985.851 

1861 -- -- 1892 3.647.512 3.010.472 

1862 4.518.680 2.726.320 1893 3.282.761 -- 

1863 4.955.240 3.738.520 1894 4.323.839 3.158.263 

1864 3.842.286 2.538.200 1895 4.334.097 2.880.727 

1865 5.130.760 1.869.826 1896 3.334.000 2.220.000 

1866 4.156.480 2.210.988 1897 3.100.000 2.250.000 

1867 4.011.850 2.129.774 1898 3.294.529 2.678.000 

1868 -- -- 1899 3.782.781 2.563.000 

1869 -- -- 1900 4.157.405 2.538.000 

 

Tabloda görüldüğü üzere, 1840‟lı yıllarda ortalama bir düzeyde olan ticaret 

hacmi, 1860‟lı yıllara gelindiğinde önemli bir artıĢ göstermiĢtir. Bu tarihten sonra bazı 

dalgalanmalar olmuĢtur. Ancak rakamlar hiçbir zaman 1840‟lı yıllardaki seviyeye 

düĢmemiĢtir. XIX. Yüzyılın geri kalan döneminde de Ġzmir, Osmanlı Devleti‟nde en 

fazla ihracat yapılan ve Ġstanbul‟dan sonra en fazla ithalat yapılan liman olma özelliğini 

korumuĢtur
913

.  

1890 yılında Ġzmir-Kasaba Demiryolu‟nda taĢınan yük 134.826 tondu. Bunun 

46.423 tonu zahire, 26.432 tonu palamut, 6.775 tonu üzüm, 4.633 tonu çeĢitli bitkisel 

tohum, 4.131 tonu pamuk ve 31.867 tonu çeĢitli eĢya idi
914

. Ġzmir-Kasaba hattı ile 

1895‟te 115.000 ton mal ve 1,5 milyon yolcu taĢınırken, 1913‟te 430.000 ton mal ve 3 

milyon yolcu taĢınmıĢtı
915

. Demiryollarının bölge ekonomisine getirdiği hareket ve 

canlılık, devletin vergi gelirlerinin yükselmesinde de rol oynadı
916

. 

Yine bu dönemde Ġzmir‟den sonra Batı Anadolu‟da nüfusu 10 binin üzerinde 

olan beĢ yerleĢim yeri vardı. Bunlar Aydın, Manisa, Muğla, Akhisar ve Isparta idi. 

Ġzmir sahip olduğu konum itibariyle bu Ģehirlerden farklı durumda olup bölgenin 

hinterlant merkezi idi. Bu Ģehirlerin özellikleri birbirine benziyordu. UlaĢım imkânları 

                                                 
913 Tablodaki veriler ve değerlendirme için bkz. Leyla ġen, “Merkez-Çevre ĠliĢkilerinin Önemli Bir Dinamiği Olarak 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda UlaĢtırma Sistemleri”, Kebikeç, sayı 11, Ankara 2001, s. 110-111. 
914 Abdullah Martal, a.g.e., s. 80-81. 
915 MuhteĢem Kaynak, a.g.e., s. 146. 
916 Abdullah Martal, a.g.e., s. 80-81. 
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yerinde idi ve ana kervan yollarının kesiĢme noktalarında bulunuyorlardı. Ayrıca 

buraları zengin tarım alanlarına sahip önemli yerleĢim merkezleri idi. Bu hususların 

haricinde 5.000-10.000 arası nüfusa sahip on iki
917

 ve nüfusu 2.000 ile 5.000 arasında 

bulunan kırk yerleĢim birimi vardı. Nüfusu 5-10 bin arasında olan yerlerin çoğu kaza, 

bir kısmı sancak merkeziydi. Ayrıca tarıma elveriĢli arazilere sahiptiler ve önemli yollar 

üzerinde bulunuyorlardı. Nüfusu 2 ile 5 bin arasında olanlar da daha çok önemli kervan 

konaklamalarının olduğu yerlerdi. Bunların altında da, yani nüfusu 2 binden az olan köy 

veya mezra durumunda olan yerleĢim yerleri de bulunmaktaydı. 

Demiryollarının yapılmasıyla bu yerleĢim yerlerinin kademelenmesinde önemli 

değiĢiklikler oldu. Dikkati çeken en önemli husus, nüfusu 10.000‟i geçen merkezlerin 

sayısındaki artıĢtı. 1844 yılında Ġzmir‟le birlikte sayısı 6 olan bu merkezler, 1914 yılına 

gelindiğinde 26‟ya çıkmıĢtı. Kasaba Demiryolu‟nun etkisiyle nüfusu artan yerleĢim 

yerleri Ģunlardı: 

1844 yılında nüfusu 5 bin ile 10 bin arasında olan AlaĢehir, Kula, UĢak ve 

Afyon, 2 ile 5 bin arasında olan Menemen, Kasaba (Turgutlu) ile Gördes ve nüfusu 2 

binden az olan Salihli ile EĢme idi
918

. 1896‟da AlaĢehir 9.424, Turgutlu da 13.557 

nüfusa ulaĢmıĢtı
919

. 1914 yılına gelindiğinde diğerlerinin de nüfusu 10 binin üzerine 

                                                 
917 Nüfusu 5-10 bin arasında olan yerler Tire, AlaĢehir, UĢak, Afyon, Eğridir, Burdur, Davas, Milas, Urla ve 

Karayukpazar idi. 
918 Vildan Okyay, a.g.m., s.653-680. 
919 BOA, Y.EE.KP. 86-7/604; 1896‟da AlaĢehir ve Turgutlu‟nun yanında diğer yerlerin nüfuslarıda aĢağıdaki tabloda 

gösterildiği Ģekildeydi: Kaynak: BOA, Y.EE.KP. 86-7/604. 

YerleĢim Birimi Gayrimüslim Müslüman  

K E K E Toplam 

Manisa kasabası 5.002 4.760 12.879 12.489 35.130 

Kırkağaç kasabası  1.569 1.527 4.345 4.296 11.737 

Salihli kasabası  189 361 678 788 2.016 

Soma kasabası  681 688 1.587 1.381 4.337 

AlaĢehir kasabası  1.416 1.345 3.156 3.507 9.424 

Akhisar kasabası  2.523 2.387 2.746 2.848 10.504 

Gördes kasabası 300 295 1.680 1.710 3.985 

EĢme kasabası -- -- 330 401 731 

Kula kasabası 1.258 1.224 4.026 4.075 10.583 

Demirci kasabası 15 28 3.613 3.462 7.118 

Kasaba kasabası 1.753 1.802 4.964 5.038 13.557 

Yekün 14.706 14.417 40.004 39.995 99.698 
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çıkmıĢtı. Bunların hepsi demiryolu ile doğrudan bağlantılı yerlerdi. Dolayısıyla nüfus 

kademelenmesi ile ilgili değiĢikliklerde en önemli rolü demiryolları üstlenmiĢti
920

. 

Tarih boyunca önemli güzergâhların kavĢak noktasında bulunması sebebiyle 

birçok yerleĢime sahne olan Turgutlu,
921

 Ġzmir‟e gerek demiryolu, gerekse kestirme bir 

kara yolu bağlantısının kurulmasıyla önemli bir ticaret merkezi haline geldi. 1882 

yılında Turgutlu‟da 27 değirmen, 4 çırçır fabrikası, bir üzüm paketleme ve bir de iplik 

atölyesi bulunuyordu
922

. Aynı tarihte 36.000 nüfuslu Manisa‟da dört adet buharla 

çalıĢan çırçır fabrikası kurulmuĢken, bu sayının 6.500 nüfuslu Turgutlu‟da üç adet 

olması oldukça dikkat çekiciydi. Bu bağlamda Turgutlu‟da pamuk üretiminin yüksek 

seviyede olduğu ve endüstrileĢmeye ayrı bir önem verildiği söylenebilir. Diğer 

Ģehirlerle bağlantı kuran Turgutlu, verimli tarım arazilerinin avantajını kullanarak 

büyük ölçüde ihracat yapmıĢtı. Bu durum Turgutlu‟da endüstrileĢmeyi desteklemiĢ ve 

yapılaĢmayı hızlandırmıĢtı
923

.  

Gediz ve Menderes vadilerini kontrol eden bir konumda olması dolayısıyla 

eskiden beri önemli bir yerleĢim yeri olan AlaĢehir, demiryolunun 1875‟te buraya 

gelmesiyle daha çok önem kazanmıĢ ve UĢak dâhil olmak üzere çevre bölgelerin 

ürünlerinin Ġzmir‟e yollanmak üzere toplandığı bir merkez olmuĢtu
924

. AlaĢehir hattı, 

eski önemli ticaret yollarının yerini almasıyla, AlaĢehir‟in geliĢmesini büyük ölçüde 

hızlandırmıĢ ve Ģehirde özellikle ticari alanda büyük bir canlılığa neden olmuĢtu
925

. 

Üzüm, susam, tahıl, pamuk ve meyan kökü gibi ürünlerin kısa zamanda Ġzmir‟e 

taĢınması, halkın zenginleĢmesine de katkıda bulunmuĢtu. Buna karĢılık demiryolundan 

olumsuz yönde etkilenenler de olmuĢtu. Mesela kervancıların çoğu iĢsiz kalmıĢtı
926

. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren AlaĢehir‟de bazı Ģirketlerin acentesi 

açılmıĢtı. Bunların baĢında, meyan kökü alan Amerikan Forbes ġirketi‟nin 1859‟da 

AlaĢehir‟de açtığı Ģube gelmekteydi. Bu Ģirket, AlaĢehir‟den bazı yıllarda 4500 ton 

                                                 
920 Demiryolunun Ģehir kademelenmesine olan etkileri hakkında daha geniĢ bilgi için bkz. Vildan Okyay, a.g.m., s. 

653-680. 
921 Kübra IĢıl MeĢe, Turgutlu Tarihi Kent Dokusunun İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir 2005.Sh. 350-351. 
922 Vildan Okyay, a.g.m., s. 653-680. 
923 Kübra IĢıl MeĢe, a.g.t., s. 350-351 
924 Vildan Okyay, a.g.m., s. 670. 
925 Arzu Altun Ceylan, Alaşehir'in Şehir Coğrafyası, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, Ġstanbul 2001, s. 17. 
926 M. Akif Ceylan, Alaşehir, Ġstanbul 2004, s. 62: 
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kadar meyan kökü alıp ihraç ediyordu. Bundan baĢka Ziraat Bankası Ģubesi 1889‟da, 

Duyûn-ı Umûmiye Ġdaresinin AlaĢehir bürosu da 1890 baĢında açılmıĢtı
927

.  

Menemen, 1866 yılından beri Ġzmir ile bir demiryolu bağlantısına sahip 

olmasına rağmen 1882‟de çok fazla geliĢmiĢ değildi. Menemen‟in Ġzmir‟e çok yakın 

olması nedeniyle uzun süre birçok fonksiyonlar (toplama-dağıtma, imalat, idari, sosyal-

kültürel fonksiyonlar) açısından Ġzmir‟e bağımlı kalmıĢ olmasından dolayı geliĢmemesi 

doğaldı
928

.   

Salihli de 1875 yılında demiryoluna sahip olduğu halde, 1882‟de 7.000 nüfuslu 

bir yerleĢim yeriydi. Ġzmir ile önemli bir ticari faaliyeti bulunan Salihli‟de bu tarihte 10 

değirmen, bir Pazar ve bir kapalı çarĢı bulunmaktaydı
929

. Demiryolu antik çağın Lidya 

bölgesini geçerken, Lidya‟nın baĢkenti Sardes‟te bir istasyon kurulmuĢ ve adına Sart 

denmiĢti. Demiryolu, o dönem için asıl hedef olarak, antik çağın Philedelphia‟sı, daha 

sonraları Hıristiyanlığın dünyaya yayıldığı 7 kiliseden birine sahip olan AlaĢehir‟i 

seçtiği için, Salihli Ġstasyonu o dönem kasabanın bir kilometre kadar güneyine 

kurulmuĢtu. Ancak bugün demiryolu Salihli‟nin tam ortasında kalmıĢtır
930

.  

1882 yılında küçük bir yerleĢim yeri olan EĢme‟nin nüfusu 1914‟e gelindiğinde 

10 binin üzerine çıkmıĢtı. Bu nüfus artıĢının en önemli sebebi de kuĢkusuz 

demiryolunun EĢme‟den geçmesiydi
931

.  

Bunlardan baĢka mahalle, köy veya diğer yerleĢim yerleri gibi pek çok yer 

demiryolları sayesinde öne çıktı. Demiryolu, insanların dar bir coğrafyaya sıkıĢmıĢ 

mekânını geniĢletti ve onlara büyük bir hareketlilik sağladı. Bölgeye demiryollarının 

giriĢiyle yerleĢim birimleri arasındaki mesafeler kısaldı, taĢıma hızı arttı ve buna bağlı 

olarak üretim ve ticaret geliĢti. Bunların sonucu olarak da daha büyük ve kalabalık 

yerleĢim birimleri ortaya çıkmaya baĢladı.  

Basmane Garı, bugün Oteller Sokağı olarak bilinen, Çorakkapı‟ya doğru uzanan, 

1860‟lı yıllarda Ġzmir‟in anayolu konumunda olan ve Keçeciler Caddesi‟ne bağlanan 

yerde kurulmuĢtu. Bu yol, kervanların kente giriĢ yolu olup önce Ermeni ve Türk sonra 

da Yahudi mahallelerinden geçerdi. Tüm kervanlar, Türk tüccarların kumaĢ ve iplik 

                                                 
927 Arzu Altun Ceylan, a.g.t., s. 18. 
928 Vildan Okyay, a.g.m., s.672 
929 Vildan Okyay, a.g.m., s.672 
930 Atilla, a.g.e., s. 114: 
931 Vildan Okyay, a.g.m., s.673. 
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ticareti yaptığı Demirhan‟da birleĢirdi. Demirhan‟a ulaĢan Osmaniye Caddesi, Basmane 

Garı inĢasıyla önem kazanmıĢtı
932

.  

Hem KarĢıyaka hem de Bornova‟ya ulaĢabilmek için zor bir güzergâh seçildi. 

Bugünkü itfaiye binasının yerinde Kervanlar Köprüsü vardı. Hat, Punta‟dan gelen 

Aydın Demiryolu‟yla kesiĢecekti. Ġki hat birbirini haç yani artı biçiminde kestiği için 

mahalleye Ġstavroz adı verildi. Cumhuriyetten sonra Hilal olarak değiĢtirildi
933

. 

Ġzmir-Kasaba Demiryolu hattı Ġzmir'in kentsel geliĢiminde de etkili olmuĢtu. 

Ġmtiyaz mukavelesi gereği Ģirket Bornova'ya ek hat açmak zorundaydı. Bunun üzerine 

Ģirket Halkapınar Ġstasyonu‟ndan açılan ek bir hat ile Bornova‟yı 1865 yılında Ġzmir'e 

bağladı. Ġzmir'deki Ġngiliz kolonisinin görkemli köĢkler kurarak yaĢamaya baĢladıkları 

bu önemli yerleĢim birimi demiryoluna sahip olunca, kısa bir sürede değiĢim ve 

geliĢime sahne oldu
934

. Özellikle Ġngiliz kolonisi için döĢenmiĢ olan Bornova hattında 

Ġzmir-Bornova seferleri oldukça sık yapılıyordu
935

. Seferler sabah 05.00‟dan gece 

09.00‟a kadar devam ediyordu. Basmane-Bornova arasında günde ortalama 10-11 sefer 

yapılıyordu. Tatil ve bayram günlerinde bu sayı artarken kıĢ aylarında ve savaĢ 

dönemlerinde azalıyordu. Ramazan aylarında ise geç saatlere kadar seferlere devam 

ediliyordu
936

. 

ĠĢletmeye açılan demiryolu, Körfezin kuzeyinin geliĢmesine de zemin hazırladı. 

1865 yılında iĢlemeye baĢlayan Ġzmir-Manisa postası, Bayraklı'yı bir yerleĢim birimi 

haline getirirken, küçük bir köy konumunda olan KarĢıyaka'nın büyüyüp geliĢmesini 

sağlayarak, burada kentsel bir yaĢantının kurulmasına vesile oldu
937

. Demiryolunun 

KarĢıyaka‟ya ulaĢmasıyla gözle görülür bir canlanma meydana geldi
938

. Banliyö 

trenlerinin de iĢlemeye baĢlamasıyla burası aynı zamanda bir gezi yerine dönüĢtü. Halk, 

                                                 
932 Raziye Oban Çakıcıoğlu, İzmir'deki Eski Kentsel Dokusunun Korunması ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ġzmir 2006 s. 104; Erkan Serçe, “Bir ġirket 

Komedisi ve Bir Bulvarın Öyküsü”, http://www.izmirkitap.com/erkan_serce.htm 
933 Sadık Kurt, İzmir‟de Kamu Hizmeti Gören Kuruluşlar, 1850-1950, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve 

Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, Ġzmir 1996, s. 65; Atilla, a.g.e., s. 109: 
934 Sabri Yetkin, “Ġzmir'in Demiryolları-3”, Milliyet (15.08.2004). 
935 XVII. yüzyıldan itibaren Ġzmir‟de varlığını sürdürmüĢ olan Levanten toplum özellikle 19. yüzyılda kent 

merkezinden dıĢ bölgelere yönelen yerleĢim üzerine birçok yer etkilenmiĢtir. Levantenlerin tercih ettiği en önemli 

yerlerin baĢında Bornova gelmekteydi. Özellikle bölgeye demiryollarının gelmesi ve buralara banliyö hatlarının 

kurulması ile ulaĢım sıkıntıları da ortadan kalkmıĢtı. Ġzmir Aydın hattından dolayı Buca, Kasaba hattından dolayı 

Bornova önem kazandı. Bornova‟da yaĢayan Levanten ailelerin büyük bir kısmı Ġzmir‟in ekonomik ve politik 

hayatında önemli rol oynamıĢtı. Bkz. Hümeyra Birol Akkurt, 19. Yüzyıl Batılılaşma Kesitinde, Bornova ve Buca 

Levanten Köşkleri Mekânsal Kimliğinin İrdelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 2004, 28, 39, 60, 69. 
936 Atilla, a.g.e., s. 110: 
937 Sabri Yetkin, “Ġzmir'in Demiryolları-3”, Milliyet (15.08.2004). 
938 Ahenk, nr. 72 (27 TeĢrinievvel 1311/9 Kasım 1895), s. 3. 
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KarĢıyaka‟ya çok rağbet gösteriyordu.  Burada bulunan sazlık ve bataklıklar 

kurutularak, kısa süre içinde bağlar dikilmeye, tarlalar açılmaya ve köĢkler, yalılar, 

sahilhaneler ve gazinolar yapılmaya baĢlandı
939

.  

1890‟lı yıllara gelindiğinde KarĢıyaka önemli bir geliĢme sağlamıĢtı ancak 

mahalli idare açısından hâlâ Bornova‟ya bağlı bir köy statüsündeydi. Yapılan 

çalıĢmalarla, Ġzmir‟e yakınlığı da göz önüne alınarak, ġûrây-ı Devlet ve Meclis-i Vükela 

kararı ve Sultan II. Abdülhamid‟in iradesiyle, 1892 yılında KarĢıyaka, doğrudan Ġzmir‟e 

bağlandı
940

. 1892 yılında yapılan bir sayımda KarĢıyaka‟da 966 hane mevcuttu ve 

burada 1.778 Müslüman, 1.002 Rum ve 219 Ermeni olmak üzere 3.000 civarında nüfus 

yaĢıyordu. Nüfus artıĢıyla birlikte sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için gerekli bina ve 

yapılar da inĢa edilmeye baĢlandı. XX. yüzyıl baĢlarına gelindiğinde KarĢıyaka‟da beĢ 

Ortodoks, iki Ermeni ve bir Katolik olmak üzere sekiz kilise, iki camii ve iki mescit 

bulunurken, iki Rum, iki Katolik, bir Ermeni ve iki de Türk okulu faaliyet 

göstermekteydi
941

. 

Manisa‟ya demiryolunun ulaĢması ile birlikte özellikle kervanlarla yapılan 

taĢımacılık azaldı. Deveciliğin önemli bir meslek olduğu Menemen‟de ekonomik yaĢam 

yeniden Ģekillenirken, o zamana kadar diğer küçük köylerden farkı olmayan Emirâlem‟e 

bir istasyon kurulması bu köyü de ön plana çıkardı. Emirâlem hızla büyümeye baĢladı 

ve civar köylerin iskelesi haline geldi
942

. 

Demiryolu hattının UĢak‟tan geçmesiyle Ģehir sosyo-kültürel alanda 

değiĢikliklere uğramıĢtı. Bu değiĢikliklerde özellikle Fransızların etkili olduğu 

görülmekteydi. Demiryolunun yapıldığı tarihlerde UĢak Ģehrinde çeĢitli Fransız sosyal 

ve kültürel müesseseleri açılmıĢtı. Fransız Katolik misyonerleri buraya gelerek çeĢitli 

faaliyetlerde bulunmuĢlardı. Bunların sonucunda Fransız misyonerler tarafından 

UĢak‟ta, iki kilise, bir mabet, bir manastır ve bir mektep tesis edildi. Ayrıca bu dönemde 

UĢak‟ta gayrimüslim nüfusunda da artıĢ gözleniyordu
943

. 

Demiryolu UĢak‟a ulaĢırken çok önemli bir Roma yerleĢim yeri olan Blaundos 

yakınlarındaki Ġnay‟a bir istasyon yapıldı. O zamana kadar 4-5 hanelik bir mezra iken 

                                                 
939 BOA, T. DMĠ, 921/62; Sabri Yetkin, "Niçin Kent Tarihi", http://www.1912karsiyaka.org/karsiyaka.php 
940 BOA, DH.MKT., 1954/12. 
941 Sabri Yetkin, aynı makale. 
942 Atilla, a.g.e., s. 110. 
943Adnan ġiĢman vd., “XX. Yüzyıl BaĢlarında UĢak'taki Fransız Müesseseleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı: 1, Haziran 2002, s. 95. 
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demiryolunun geçmesinden sonra önemli bir yerleĢim yeri haline geldi. O günlerden 

kalan bir alıĢkanlıkla, bugün hâlâ halk arasında Ġnay‟a “Ġnay istasyonu” denmektedir
944

. 

Bunların yanında hem Kasaba hattına hem de Anadolu hattına ev sahipliği yapan 

Afyonkarahisar, demiryollarının gelmesinden sonra önemli değiĢikliklere uğradı. 

Afyon‟dan iki farklı demiryolu hattı geçtiği için iki istasyonlu Ģehir olmuĢtu. Bunlar 

Ġzmir ve Ġstanbul istasyonlarıydı. Bu istasyonlar Ģehrin yerleĢiminde de etkili oldu. 

Demiryolu sayesinde Afyon Ģehrinin nüfusu artt ve ticareti de canlandı
945

. 

XIX. yüzyıla gelene kadar Afyon bir uç Ģehri olarak iĢlev görmüĢ, burada nüfus 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda belirgin bir artıĢ göstermeden ve yaklaĢık 15.000 kiĢi 

seviyesinde kalmıĢtı. 19. yüzyıla gelindiginde ise nüfus artmaya baĢlamıĢ ve 1890-91 

yıllarında kentin nüfusu 12.606 Müslüman, 4612 Ermeni ve 218 Rum olmak üzere 

toplam 17.436 kiĢiye ulaĢmıĢtı. Demiryolunun 1897‟de kente gelmesinden sonra, 

nüfusta büyük bir artıĢ yaĢanmıĢ ve 1898 yılında Afyon‟un nüfusu 25.194 Müslüman ve 

6055 Ermeni olmak üzere toplam 31.249 kisi olmuĢtur. Elbette demiryollları Afyon 

nüfusunun artıĢının en önemli sebeplerinden biriydi. Ancak bu geliĢmeyle birlikte kente 

büyük oranda göçmenin de yerleĢtirilmesinin bu artıĢta payı vardı. Demiryolunun 

Afyon‟a gelmesiyle, Konya ve Ġzmir istasyonlarına çıkan yollar üzerinde düzenli 

oteller, mağazalar ve gazino ve kahvehaneler yapıldı. Kentin geleneksel ticaret merkezi 

ile Konya Ġstasyonu arasında yer alan cadde üzerinde yeni ticaret merkezi olan 

Uzunçarsı ortaya çıkmıĢtı
946

.  

Demiryolları, Batı Anadolu‟da tarım, sanayi ve madenciliğe de tesir etti. Batı 

Anadolu Bölgesi, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun tarım ürünleri ve yer altı kaynakları 

bakımından zengin bölgelerinden biriydi. Ġç ve dıĢ ticaretin eski tarihlerden beri daha 

canlı olması nedeniyle, ulaĢım sistemindeki geliĢmeler diğer bölgelere göre daha erken 

ortaya çıkmıĢtı
947

.  

XIX. yüzyılda Ġzmir limanının hemen ardındaki hinterlandı olan Gediz Vadisi, 

demiryolu ile ilgili geliĢmelerden en fazla payı alan bölge oldu. Ġhracatın önemli bir 

bölümünü oluĢturan ürünlerin çoğunun Manisa ve çevresinden sağlanması sonucu XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Gediz havzasının tarımsal ürün tablosu büyük 

                                                 
944 Atilla, a.g.e., s. 115. 
945 Alparslan Aliağaoğlu, a.g.t., s. 190. 
946 Yonca Kösebay Erkan, Anadolu Demiryolu Çevresinde Gelisen Mimari ve Korunması, Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 2007, s. 97-98. 
947 Vildan Okyay, a.g.m., s. 650. 
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değiĢikliğe uğradı. Daha önceleri ovalarda yetiĢtirilen ürünler, geçimlik düzeyde 

buğday, baklagiller gibi bitkilerdi. DıĢa açılmayla birlikte yabancı pazarların talep ettiği 

sanayi ürünleri, pamuk, palamut, tütün, kök boya, kuru üzüm gibi ürünler ön plana çıktı. 

Bu geliĢme Gediz Ovasına bir dinamizm getirmiĢti. Yeni iĢ imkânları ortaya çıkmıĢ ve 

refah seviyesi de artmıĢtı
948

.  

Ekonomik açıdan bakıldığında demiryolları, Osmanlının tarımsal ekonomisini 

birçok yönden geliĢtirmiĢti. Demiryollarının sağladığı ucuz ve kolay taĢımacılık 

Osmanlı Devleti‟nde yeni ve geniĢ alanların tarıma açılmasını sağlamıĢtı. Bu durumdan 

özellikle tahıl üretimi etkilendi. Çünkü büyük yer tutmasına karĢın fiyatı düĢük olan 

tahılın hayvan sırtında taĢınması çok daha pahalıya mâl oluyor, bu da tahıl 

taĢımacılığını kısıtlı bir mesafeyle sınırlıyordu. Demiryolları Anadolu‟da yapılmaya 

baĢlayınca, Ġç Anadolu hem Ġstanbul‟un hem de Avrupa‟nın tahıl ihtiyacını karĢılamaya 

baĢladı. Demiryollarının tarıma etkisi bu kadarla da kalmamıĢ, demiryolunun geçtiği 

bölgelerdeki mevcut çiftçi ailelere hızla yenisi eklenmiĢti. Hükümet de bu fırsatı 

değerlendirerek Balkanlardan gelen Müslüman göçmenleri demiryolu boylarında açılan 

yeni tarım alanlarında iskân etmiĢti. Hatların geçtiği tarım bölgelerinde gözlenen çarpıcı 

ekonomik geliĢmenin biri ucuz taĢımacılık, diğeri de ek insan gücü olmak üzere iki 

nedeni vardı
949

.  

Batı Anadolu‟da Gediz ve Küçük Menderes Havzası‟nda üretilen üzüm, incir, 

pamuk, tütün, fındık, meĢe palamudu, zeytinyağı, tiftik, afyon, meyan kökü gibi tarım 

ürünleri develerle limana getirilerek buradan dıĢ ülkelere gönderilmekteydi. DıĢarıdan 

da yünlü kumaĢ ve cam eĢya gibi ürünler kente gelmekteydi. Bu ticari canlılık ulaĢım 

olanaklarının kolay sağlanabiliyor olmasından kaynaklanıyordu
950

. Kasaba hattının 

yapılmaya baĢlamasından sonra Batı Anadolu o zamana kadar pek bilinmeyen bir tarım 

aracı olan pullukla tanıĢtı. O zamana kadar demiryolcuların yol açmada kullandığı 

pulluğu halk tarımın hizmetinde kullanmaya baĢladı. Bu da üretimin artmasında etkili 

oldu
951

.  

Daha önce sınırlı miktarda olan pamuk üretiminin 1862-1870 arasında oldukça 

fazla arttığı görülmekteydi. Özellikle demiryolunun geçtiği güzergâhlara yakın 

                                                 
948 Ersal Yavi, Manisa, Ġzmir 1995, s. 39. 
949 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Demiryolları”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye 

Ansiklopedisi VI, Ġstanbul 1985, s. 1631. 
950 Raziye Oban Çakıcıoğlu, İzmir'deki Eski Kentsel Dokusunun Korunması ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ġzmir 2006, s.101. 
951 Atilla, a.g.e., s. 110. 
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bölgelerde pamuk ekimi yoğunlaĢmıĢtı. Fazla pamuk üretiminin dıĢ taleple de ilgisi 

vardı. Çünkü Amerika‟daki kuzey ve güney vilayetleri arasındaki savaĢlar
952

 yüzünden 

pamuk ihtiyacını karĢılayamayan Ġngilizler, bu ihtiyacı Batı Anadolu bölgesinden 

karĢılamayı düĢündüler ve pamuk üretimini teĢvik ettiler
953

. Bu teĢvikler demiryolu inĢa 

edilinceye kadar pek baĢarılı olmadı. Zaten bunu fark eden tekstil sanayicileri de 

demiryolu yapımını desteklediler. 

Pamuk üretimine Osmanlı Hükümeti de destek vermiĢti. 1862‟de çıkarılan bir 

fermanla, pamuk ekmek isteyenler, ekili olmayan devlet arazilerine bedava sahip 

olabilecekler ve bu araziler ile pamuk üretiminde kullanılan araç-gereçlerden beĢ yıl 

vergi alınmayacaktı. Yine 1863 senesinde Hükümet 142 ton pamuk tohumunu çiftçilere 

ücretsiz olarak dağıttı. Hem Hükümetin hem de Ġngilizlerin desteğiyle demiryolları 

yapıldıktan sonra pamuk üretiminde ciddi artıĢlar oldu
954

. Ancak 1865 yılında Amerikan 

iç savaĢı bitince pamuk tekrar Amerika‟dan elde edilmeye baĢladı ve 1870‟den sonra 

Batı Anadolu‟da pamuk üretimi hızla düĢmeye baĢladı
955

. 1862‟den itibaren bölgenin 

çeĢitli yerlerinde çırçır fabrikaları ve pamuk iĢlemesi ile ilgili bazı tesisler yapılmaya 

baĢlamıĢtı. 1870‟li yıllara gelindiğinde demiryolu güzergâhında pek çok çırçır fabrikası 

iĢler durumda idi. 

1880 yılına kadar pamuğun % 40‟ı Ġngiltere‟ye, geri kalanı da Fransa, Avusturya 

ve Almanya‟ya ihraç edilmekteydi. Bu dönem içerisinde Ġzmir‟den ihraç edilen pamuk 

miktarı Ģöyleydi
956

. 

TABLO 5.9.  

Ġzmir’den Ġhraç Edilen Pamuk Miktarı (1863-1877 arası) 

Yıl Ġhracat (Sterlin)  Yıl Ġhracat (Sterlin) 

1863 1.674.536 1871 216.800 

1864 2.076.086 1872 770.000 

1865 1.267.920 1873 81.000 

1866 521.600 1874 631.730 

1867 1.187.358 1875 521.000 

1868 321.270 1876 655.751 

1869 461.320 1877 423.754 

1870 431.750 -------- ------- 

 

                                                 
952 Hüseyin Avni ġanda, İşçi Hareketleri/Yarı Müstemleke Oluş Tarihi, Ġstanbul (tarihsiz), s. 68. 
953 Pamuk üretimini teĢvik amacıyla ilk etapta Liverpool‟den 60 torba Amerikan tohumu getirilerek çiftçilere bedava 

dağıtıldı. Bkz. Akyıldız, a.g.t., s. 113. 
954 Akyıldız, a.g.t., s. 113; Okyay, a.g.m., s. 662. 
955 Vildan Okyay, a.g.m., s. 662. 
956 Bülent Varlık, a.g.e., s. 51. 
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Avrupalılar bu dönemde en çok pamukla ilgilenmiĢler fakat yabancı sermayenin 

giriĢi diğer tarım ürünlerini de etkilemiĢti. Pamuktan sonra en çok ihraç edilen 

ürünlerden biri de tütündü. Tütün üretimi de Amerikan iç savaĢının baĢlaması ile Batı 

Anadolu‟da geliĢmeye baĢladı. Pamukta olduğu gibi Ġngilizler değil, Fransızlar tütün 

ekimini desteklediler. Tütün üretiminin çoğu Kasaba hattı çevresinde idi. Üretim en 

fazla Manisa, Kırkağaç, Bergama, Akhisar, Turgutlu, AlaĢehir, Demirci, Salihli ve 

civarında yapılmaktaydı. En fazla tütün ihracı Fransa‟ya yapılıyordu.  Tütün alım-satım 

ve üretiminin hızla arttığı 1871 yılında devlet müdahale ederek tütün üretimini devlet 

tekeline aldı
957

.  

Avrupalıların ilgilendiği diğer bir tarım ürünü de afyondu. Afyon Kırkağaç, 

Afyonkarahisar ve Akhisar civarında yetiĢtiriliyor ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere 

Ġngiliz ve Fransız tüccarlar tarafından ithal ediliyordu. Fransa‟ya 1840‟da 48.000, 

1858‟de 314.000 ve 1876‟da 504.000 Franklık afyon ihraç edilmiĢti. 1890 yılında 

Ġngiltere‟ye 1.052.000 frank değerinde afyon satılmıĢtı. Bunun yanında, üzüm, incir, 

susam, meĢe palamutu, meyan kökü, tiftik ve yapağı da yabancıların ilgisini çeken diğer 

ürünlerdi
958

.  

Demiryollarının yapılmaya baĢlamasıyla yabancılar toprak satın almaya baĢladı. 

Ġngilizlerin Batı Anadolu‟da toprak satın almaları 1867 yılında çıkarılan yasadan sonra 

iyice hızlandı. 1868 yılında Ġzmir yakınlarında tarıma elveriĢli bütün toprakların en az 

üçte biri Ġngilizlerin tapulu malı haline gelmiĢti
959

.  

Demiryollarının inĢa edilmesinden sonra yabancılar tarımda olduğu gibi maden 

konusuna da el atmĢlardı. Batı Anadolu maden bakımından da zengin bir bölge idi. 

Bölgedeki madenleri çıkarmak ve iĢletmek için baĢvurularda bulundular. Önce 1861 

yılında hazırlanan Maden Nizamnamesi ile Osmanlı vatandaĢlarının kurduğu maden 

Ģirketlerine yabancılar ortak olmaya baĢladılar. Ardından 1869‟da çıkarılan baĢka bir 

yönetmelikle yabancılar, Osmanlı vatandaĢlarıyla aynı haklara sahip oldular ve pek çok 

                                                 
957 Bülent Varlık, a.g.e., s. 53. 
958 Bülent Varlık, a.g.e., s. 55-56. 
959 Bu dönemde, Ġngilizlerin yanı sıra Rum, Ermeni ve Yahudilerin eline geçen toprak miktarı 5-6 milyon dönüm 

kadardı. Bkz. Akyıldız, a.g.t., s. 114; Ancak, toprağın görece bol ve emeğin görece kıt olduğu Batı Anadolu 

koĢullarında, Ġngiliz sermayedarları büyük iĢletmeleri için gerekli olan ücretli iĢçileri kolayca sağlayamadılar. 

Kendi topraklarını iĢleyen ya da ortakçılık yapan köylüleri topraklarından koparamadılar. Yabancıların elinde bu 

kadar çok toprak birikmesini kuĢkuyla karĢılayan Hükümetin yabancılara ait topraklardan özel bir vergi almak için 

bir yasa çıkartmak için çalıĢmalar yapıldığı duyulduysa da bu yasanın çıktığı veya uygulandığı hakkında bir bilgi 

bulunmamaktadır. Bkz. Filiz Çolak, II. Meşrutiyet`ten Cumhuriyete Batı Anadolu`da Üretim ve Dış Ticaret (1908-

1923), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 

2005, s. 38. 
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maden çıkarma iĢini üstlendiler
960

. Avrupa sanayisi için gerekli olan madenler 

iĢletilerek demiryolları vasıtasıyla Ġzmir‟e, oradan da Avrupa‟nın çeĢitli ülkelerine 

gönderiliyordu. Madenlerin iĢletilmesi, tarım ve sanayinin aksine bölgeye hiçbir fayda 

sağlamadı. Çünkü maden ocaklarında yerli iĢçiler değil de Yunanlı ve Ġtalyalı iĢçiler 

istihdam edilmiĢti
961

.  

Ġngiliz ve Fransız sermaye sahipleri bölgenin iç taraflarına kadar uzayan iki 

demiryolunun yapımından sonra sanayi alanında da yatırımlara giriĢtiler. Bölgede yerli 

sanayinin zayıf olması onların hem teĢkilatlanmasını, hem de çalıĢmalarını kolaylaĢtırdı. 

Hatta kısa sürede bazı alanlarda tekel bile oluĢturdular. Sözgelimi halıcılık bunlardandı. 

Halıcılık Osmanlı halkı tarafından bilinen bir sanat olmakla beraber, belli bölgelerde 

üretim yoğunlaĢmıĢtı. Batı Anadolu‟da halıcılık genellikle, Kula, Demirci, Gördes, 

Simav ve UĢak‟ta geliĢmiĢti. Ġngiliz sermayesi halıcılığa 1864‟te el attı. Merkezi 

Ġzmir‟de olan bu sermaye, kısa sürede tekelleĢti ve ipin eğirilmesinden, boyanmasına ve 

ihracata kadar her Ģeyi kontrolüne aldı. Ancak halıcılık konusunda yerli halktan çok 

istifade edildi. Tüccarların getirdiği ham yün, buralardaki evlere dağıtılır, bunlar eğirilip 

boyandıktan sonra dokunur ve ihraç edilirdi. Daha sonraki yıllarda fabrikasyona geçildi. 

Fabrikaların artıĢına paralel olarak talep de arttı. Talebin artarak devam etmesi üretimin 

daha örgütlü olarak yapılmasını gerektirdi. 1908 yılında altı yabancı Ģirket birleĢerek 

“The Oriental Carpet Manufacturers Ltd.” Ģirketini kurdular. Bunlar Batı Anadolu 

dıĢında da Ģubeler açarak ülkede tekel durumuna geldi. Dokunan halılar genellikle 

Ġngiltere, Fransa ve Amerika‟ya ihraç ediliyordu
962

. 

Demiryollarının toplumsal etkileri de olmuĢtu. Demiryolunun Batı Anadolu‟ya 

geliĢi heyecan uyandırmıĢtı. Bölge halkı bu yeniliği çabuk benimsedi. Hatta o kadar 

ileri gittiler ki, demiryolu inĢaatlarında bedava çalıĢmak için giriĢimlerde bulundular. 

Zaman ve mekân kavramları değiĢti. Sabah evden iĢe gitme, akĢam iĢten eve dönme 

biçiminde yeni bir alt kültür oluĢtu
963

.  

Demiryolu hatlarının döĢenmesi, istasyon binalarının yapılması, iĢletilmesi 

sırasında yeni istihdam alanları da ortaya çıktı. ÇalıĢanlar ve yolcular için iskân imkânı 

sağlanmıĢ, taĢınan mallar için de depo, silo, antrepo gibi tesisler inĢa edilmiĢti964. Bu 

                                                 
960 Bülent Varlık, a.g.e., s. 58-63. 
961 Akyıldız, a.g.t., s. 116. 
962 Bülent Varlık, a.g.e., s. 65-68. 
963 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı ...”,  s. 1634. 
964 Talip Yücel, Demiryollarımızın İstasyon Nüfuslarına Etkisi, Ġstanbul 1960: s.143. 
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durum mevcut yerleĢmelerin geliĢmesine ve yeni yerleĢim yerlerinin kurulmasına sebep 

oldu. Ġstasyonların yapılması sırasında demiryolu çalıĢanları genellikle çalıĢtıkları 

çevrede ikamet ettirilmiĢlerdi965.  

Demiryolları aynı zamanda çeĢitli bölgeler arasında iĢçi akımını da hızlandırmıĢ, 

genel olarak Ġmparatorluğun çeĢitli bölgelerinde oturan ahali arasındaki iliĢkileri önceki 

dönemlerden daha yakın ve sık hale getirmiĢti. Bir zamanlar dıĢ dünyadan alâkası 

kesilmiĢ, kendi içine kapanmıĢ olan küçük yerleĢim yerleri bile demiryolu sayesinde 

büyük taĢra yerleĢim merkezleriyle yakın iliĢki içine girmiĢlerdi
966

.  

Demiryollarının bütün bu olumlu etkileri yanında bazı olumsuz tesirleri de oldu. 

Öncelikle, demiryollarının geçtiği yollarda daha önce taĢımacılık iĢi yapan kervancıların 

birçoğu iĢlerini kaybederek açıkta kaldı. Ġç bölgelerdeki Osmanlı esnaf ve zanaatkârları 

bu iĢten zararlı çıktı. Çünkü el iĢçiliğine dayanan Osmanlı üretimi zaten uzun zamandır 

daha iyi durumda olan Avrupa‟nın tehdidi altındaydı. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan 

makine yapısı mamuller hızla küçük atölye yapısı mamullerin yerini almaya baĢladı. 

Avrupa‟daki Sanayi Devrimi‟nden ilk etkilenenler kıyı kentlerde oturan Osmanlı küçük 

esnafı oldu. Demiryollarının iç bölgelere girmesiyle iç kesimlerdeki küçük esnaf da 

Avrupa endüstri ürünlerinin rekabetiyle karĢılaĢtı. Sonuçta demiryolları yüzünden, esnaf 

ve zanaatkâr önce müĢterilerinin çoğunu, sonra da iĢlerini kaybetti
967

. DıĢ ticarette 

geniĢlemenin Osmanlı sanayisinde yarattığı en büyük yıkıntı kumaĢ üretiminde görüldü. 

Ġthal malların ucuzluğu karĢısında binlerce pamuk tezgâhı terk edildi. Ġpekli ve yünlü 

dokuma sanayisinde de büyük gerilemeler oldu
968

.  

Demiryolu Ģirketleri yöneticilerinin uyguladığı istihdam politikaları sıkıntılara 

sebep oldu. ġirketlerin üst yönetim makamlarıyla idari kademelerinde Avrupalılar 

çalıĢtırılırken, Osmanlı tebası Rum ve Ermeniler orta kademedeki konumları 

yabancılarla birlikte eĢit olarak paylaĢıyordu. Buna karĢılık en alt düzeyde ise büyük 

çoğunlukla Müslüman Türkler yer alıyordu. Onlar da yol yapım, bakım ve onarımı ile 

atölye hizmetleri ve trenlerdeki iĢleri yapıyorlardı
969

. 

Demiryolunun olumsuz etkilerinden biri de Batı Anadolu bölgesindeki 

arkeolojik kazılar vesilesiyle ortaya çıktı. Demiryollarının döĢendiği bölgeler genellikle 

                                                 
965 Y. Nasif Karkar, Railway Development in the Ottoman Empire, Ġndiana Univeritesi Doktora Tezi, 1963, s. 147. 
966 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı …”, s. 1634. 
967 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı …”, s. 1632-1633. 
968 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, Ġstanbul 2002,  s.72. 
969 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı …”, s. 1635. 
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eski yerleĢim yerlerinin bulunduğu alanlardı. ÇeĢitli milletlerden pek çok arkeolog bu 

dönemde kazı çalıĢmaları yaptı. Yapılan kazılar sonunda pek çok tarihi eser trenlerle 

Ġzmir‟e getirilip oradan da yurtdıĢına kaçırıldı
970

. 

II. MeĢrutiyet‟e kadar diğer iĢ kollarında çalıĢanlar gibi demiryolu iĢçilerinin de 

sosyal hakları yoktu. ĠĢçilerin örgütlü olarak hareket etmeye baĢlamaları 1908‟den sonra 

oldu. 1908 yılında ülkenin dört bir tarafında peĢ peĢe grevler baĢladı
971

. 1908 

grevlerinin temel özelliklerinden en önemlileri ücret artıĢı, çalıĢma süresinin 

kısaltılması ve çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi talepleri idi
972

. Bu grevlerden birisi de 

Ġzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryolu ġirketi iĢçilerinin yaptığı grevdi. Grev, 15 Eylül 

1908‟de baĢladı
973

. Kasaba Demiryolu çalıĢanları 1910 yılında “Ġzmir-Kasaba ve 

Temdîdi ġimendüfer Kumpanyası Müstahdemîn Cemiyeti”ni kurdular
974

. Kasaba 

Demiryolu iĢçilerinin ikinci grevi 1911 yılında oldu. 22 Temmuz‟da baĢlayan greve 

Turgutlu, Afyon ve demiryolunun geçtiği diğer Ģehirlerden 1.500 iĢçi katıldı
975

. 

ÇalıĢanlar, bu yılda yaptıkları grev sonucunda % 20-30 ücret artıĢının yanı sıra bazı 

sosyal haklar da elde ettiler
976

. 

 

5.15. Kasaba Demiryolu Hatlarının MillileĢtirilmesi 

Milli Mücadele döneminde demiryollarının denetim altında tutulması ve 

iĢletilmesi çok kritik bir öneme sahipti. Heyet-i Temsiliye Ġstanbul‟un iĢgalinin hemen 

sonrasında daha Büyük Millet Meclisi açılmadan demiryollarının denetim altına 

alınması politikasını izlemeye baĢladı. Bu amaçla 23 Mart 1920 tarihihinde 20. Kolordu 

Komutanlığı ġimendüfer Hututu Askeri MüfettiĢliği‟ne emir gönderilerek, Anadolu 

hatının bazı kesimleriyle Bağdat hattının askeri makamlarca iĢletileceği bildirilmiĢ ve 

19 Temmuz 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi Ġcrâ Heyeti kararıyla da bu hatlar fiilen 

                                                 
970 Bu dönemde yapılan arkeolojik kazılarla ilgili daha geniĢ bilgi için bkz. Burcu Kutlu, Batı Anadolu‟daki 

Arkeolojik Kazılar 1860-1910, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi, Ġstanbul 2007, s. 

39-40. 
971 23 Temmuz‟dan 1908‟in sonuna kadar yani yaklaĢık beĢ ay kadar süre içinde ülkede çeĢitli iĢ kollarında 111 grev 

düzenlenmiĢti. Bu grev patlaması çok önemli bir ekonomik, toplumsal ve siyasi bir olaydı. Bu denli kısa bir dönem 

içinde yaĢananlar ülkemizde bir daha yaĢanmayacaktı. Bkz. ġehmus Güzel, “Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e ĠĢçi 

Hareketi ve Grevler”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi III, Ġstanbul 1985, s. 803. 
972 Mesut Gülmez, “Tanzimat‟tan Sonra ĠĢçi Örgütlenmesi ve ÇalıĢma KoĢulları (1839-1919)”, Tanzimattan 

Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi III, Ġstanbul 1985, s. 796-797. 
973 ġehmus Güzel, a.g.m., s. 814; Mesut Gülmez, a.g.m., s. 797. 
974 Atilla, a.g.e., s. 142. 
975 ġehmus Güzel, a.g.m., s. 818. 
976 BOA, DH.ĠD. 107/34; Atilla, a.g.e., s. 142. 
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iĢletilmeye baĢlamıĢtı. Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdür-i Umûmiliği Anadolu, 

Bağdat ve Ġzmir-Kasaba hattının iĢgal altında olmayan kısımlarını iĢletmeye baĢladı. 

Aynı Ģekilde memleketin diğer bölgelerindeki iĢgal altında olmayan demiryolları da 

Heyet-i Temsiliye tarafından idare edilmeye baĢladı. Milli Mücadele‟nin kazanılmasıyla 

da tüm hatlar fiilen Büyük Millet Meclisi Ġcrâ Vekilleri Heyeti‟nin yönetimine geçmiĢ 

oldu
977

.  

Milli Mücadele sıarsında tahrip edilen hatlar, imkanlar dahilinde onarıldı ve 

düĢük kapasite ile de olsa iĢletilmesi sağlandı. Bu haliyle bile demiryolları Milli 

mücadelenin kazanılmasında önemli bir görev üstlendi. Mudanya Mütarekesi‟nden 

hemen sonra da bu demiryolları yabancı Ģirketlere devredilmeye baĢladı. Önce Ģirket 

yetkililerinin talebi üzerine Aydın Demiryolu 1 Kasım 1922‟de Ġngiliz Ģirketine, bir süre 

sonra 19 Eylül 1923‟te de Kasaba Demiryolu hatları Fransız Ģirketine devredildi
978

.  

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkenin kalkınmasını hedefleyen idareciler, Ġzmir 

Ġktisat Kongresi‟nde alınan karalar doğrultusunda, ulaĢım imkânlarının geliĢtirilmesi 

için çalıĢmalara baĢladılar. Bunların baĢında demiryolları geliyordu
979

. Bir taraftan yerli 

kaynaklarla demiryolları yapılırken, diğer taraftan yabancıların elinde olan demiryolu 

hatlarının millileĢtirilmesi için çalıĢmalara baĢlandı. Bu amaçla, Cumhuriyet‟in onuncu 

yılı kutlamalarını takip eden günlerde baĢlayan ve altı ay süren millileĢtirme çalıĢmaları 

sonuç verdi. Fransızların elinde bulunan ve Ġzmir ve Batı Anadolu‟nun sosyo ekonomik 

geliĢmesinde büyük rol oynayan Kasaba Demiryolu hatları, devletin “satın alma 

hakkını” kullanmasıyla millileĢtirildi.  

Kasaba Demiryolları, Hükümetle Ģirket arasında 26 Mayıs 1934 tarihinde 

Ankara‟da imzalanan mukavelename ile 31 Mayıs 1934 tarih ve 2487 sayılı kanunla
980

, 

bedeli % 5 olarak tahvillerle 50 senede ödenmek üzere 162.468.000 Franka satın alındı. 

Faiziyle beraber Türk Lirası olarak ödenecek para miktarı 14.957.000 Lira olacaktı
981

. 

Günümüzde Kasaba Demiryolu hatlarının büyük bir bölümü hala 

kullanılmaktadır. Bornova hattı metro yapılması nedeniyle iptal edilmiĢtir. Ġzmir‟den 

                                                 
977 Ġlhan Tekeli-Selim Ġlkin, “Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının OluĢumu ve Uygulaması”, Kebikeç XI, Ankara 

2001, s. 126-127. 
978 Ġlhan Tekeli-Selim Ġlkin, a.g.m., s. 128. 
979 Dilaver Dinç, Behiç Erkin ve Devlet Demiryollarının Kuruluşu, Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi Ankara 2009, s. 139. 
980 “Ġzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryollarının Satın Alınmasına Dair Olan Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında 

Kanun”, Nafıa İşleri Mecmuası, Haziran 1934, s. 37 vd. 
981 “Demiryolları ĠnĢaatı”, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1948, s. 60-61; Firdevs Temizgüney, Erzurum‟a Demiryolunun 

Gelişi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2008, s.41. 
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Bandırma‟ya ve Afyonkarahisar‟a kadar olan hatlarda trenler iĢlemeye devam 

etmektedir. Yalnız Afyonkarahisar kısmında yolcu trenleri Ġzmir-UĢak ve UĢak-Ġzmir 

arasında çalıĢmaktadır. UĢak-Afyonkarahisar arasında yolcu taĢımacılığı bakımından 

krlı olmadığından sadece yük taĢımacılığı yapılmaktadır.  
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SONUÇ 

Demiryolunun Avrupa‟da yapılmaya baĢlandığı ilk yıllardan kısa bir süre sonra 

Osmanlı Devleti‟nde de demiryolu yapımı gündeme geldi. Albay Chesney‟in 

öncülüğünde gerçekleĢtirilen ve Ġngiliz kaynaklı olan bu teĢebbüsten sonuç alınamadı. 

Osmanlı padiĢahları ve devlet adamları da demiryoluna büyük ilgi gösterdiler. 

Demiryolundan beklentiler fazla olduğundan yöneticiler bu konuda hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmadı. Böyle bir ortamda Mısır‟daki demiryolu giriĢimleri sonuç verdi ve 

Ġskenderiye-Kahire hattı 1851-1856 yılları arasında yapıldı. Bu Osmanlı topraklarında 

yapılan ilk demiryolu hattıydı. 

Kırım SavaĢı‟nda oluĢan Osmanlı-Ġngiliz-Fransız ittifakı ve hem devlet 

idarecileri hem de kamuoyunun bu ittifaktan olumlu yönde etkilenmesi sonucu, 1856 

yılından itibaren Osmanlı Devleti‟nde demiryolu yapmak için müracaatlar olmaya 

baĢladı. Öncelikle, Ġngiliz sermayedarlarının Batı Anadolu ve Balkanlar‟ın tarım ve 

ticarete uygun yerlerinde demiryolu yapmak için imtiyaz taleplerine olumlu cevap 

verildi.  

Ġmtiyazı Ağustos 1856‟da Trevar Barkley isimli bir Ġngiliz‟e verilen Köstence-

Çernovado hattı, aynı zamanda Osmanlı Devleti‟nin Avrupa topraklarında inĢa edilen 

ilk demiryolu hattıydı. ĠnĢası Eylül 1860‟ta tamamlanan hat, 4 Ekim 1860 tarihinde 

iĢletmeye açıldı.  

Arazisi verimli, yer altı ve yerüstü kaynakları bakımından da zengin olan Batı 

Anadolu, ticaret için önemli bir yerdi. Bu verimli topraklardan faydalanmak isteyen 

Ġngiliz tüccarların giriĢimleri sonucu bölgenin en önemli iki Ģehri olan Aydın ve Ġzmir 

arasında bir demiryolu inĢası imtiyazı, 23 Eylül 1856 tarihinde bir Ġngiliz Ģirketine 

verildi. Ancak bu hat 1866 yılında Aydın‟a ulaĢabildi. Devletten hiçbir mali yardım 

almadan yapılan hat, aynı zamanda Anadolu topraklarında imtiyazı verilen ilk 

demiryolu hattı idi. 

Köstence-Çernavoda hattından sonra, Karadeniz kıyısındaki Varna Limanı ile 

Tuna üzerindeki Rusçuk Ģehri arasında bir demiryolunun imtiyazı yine Ġngiliz 

giriĢimcilere verildi. Ġngilizlerin gerek Batı Anadolu gerekse Balkanların bu 

bölgelerinde demiryolu yapımına ağırlık vermesi, buralardaki tarımsal potansiyelin 
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değerlendirilmeye müsait olmasındandı. 1861‟de imytiyazı verilen Rusçuk-Varna hattı 

7 Kasım 1866 tarihinde iĢletmeye açıldı.  

Osmanlı Devleti‟nde beĢinci olarak verilen demiryolu imtiyazı da Ġzmir-Kasaba 

hattıydı. Her ne kadar 1856 yılından itibaren çeĢitli kiĢi ve gruplar tarafından giriĢimler 

olmuĢsa da imtiyazı, 4 Temmuz 1863‟te yine bir Ġngiliz olan Edward Price aldı.  

Hattın inĢa imtiyazının elde edilmesinden sonra, ikamet yeri Ġzmir‟de olmak 

üzere, Ġzmir-Kasaba arasında bir demiryolu inĢa ve iĢletmesi için “Smyrna & Cassaba 

Railway Company” (Ġzmir‟den Kasaba‟ya Kadar Olan Demiryolu ġirketi) isimli bir 

Ģirket kuruldu. Edward Price imtiyazı ve demiryoluyla ilgili tüm haklarını kurulan bu 

Ģirkete devretti. Kısa sürede gerekli hazırlıkların yapılmasıyla inĢaata baĢlandı. 

Özellikle bölge halkının demiryolu yapımına çok büyük katkısı oldu. Birçok kiĢi 

demiryolu inĢaatlarında ücretsiz çalıĢmak için baĢvurdu.  

19 Nisan 1864'te yapım çalıĢmalarına baĢlanan demiryolu inĢaatı çok hızlı bir 

Ģekilde devam etti ve 1865 yılı Haziran ayında Ġzmir-Bornova arası ile Ġzmir-Menemen 

arası demiryolu inĢası tamamlandı ve 20 Temmuz 1865 tarihinde iki hat geçici olarak 

iĢletmeye açıldı. Ġzmir-Menemen arasındaki demiryolunun tamamlanmasından sonra 

yaklaĢık 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde Menemen-Manisa arası demiryolu inĢası da 

bitirilerek 23 Ekim 1865 tarihinde iĢletmeye açıldı. 

Bir taraftan Manisa‟ya kadar olan hatların açılıĢı yapılırken diğer taraftan 

Turgutlu‟ya kadar olan kısmın çalıĢmaları da hızla devam ediyordu. Kısa sürede bu 

kısımlar da tamamlanarak 23 Ocak 1866 tarihinde görkemli bir törenle resmi açılıĢ 

yapıldı. Böylelikle 19 Nisan 1864 tarihinde yapımına baĢlanan ve dört yılda bitirilmesi 

için müddet verilen Ġzmir-Turgutlu arasındaki demiryolu hattı, belirtilen süreden çok 

daha evvel tamamlanmıĢ oldu. Bu aynı zamanda Osmanlı Devleti‟nin Anadolu 

topraklarında iĢletmeye açılan ilk demiryolu hattı idi. Bundan çok daha önce, yani 1856 

yılında imtiyazı verilen Ġzmir-Aydın hattı bu tarihte henüz iĢletmeye açılamamıĢtı. 

Bu belki de alıĢılmadık bir durumdu. Zira o dönemde Osmanlı Devleti sınırları 

içinde baĢka demiryolları da yapılıyordu ve bunların hemen hemen hepsinde sıkıntılar 

yaĢanıyordu. ġirketler taahhütlerini yerine getiremiyor ve inĢaatları zamanında 

tamamlayamıyorlardı. Kasaba Demiryolu ġirketi‟nin piyasaya sürdüğü hisseleri bile 

tam olarak satamadan, Ģartnamede belirtilen süreden çok daha önce hattı tamamlaması 

hem Hükümet yetkilileri hem de kamuoyu tarafından takdirle karĢılanmıĢtı.  
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Price, 1865 yılı sonlarında, Kasaba Demiryolu inĢaatı devam ederken, demiryolu 

hattını Turgutlu‟dan AlaĢehir‟e kadar uzatmak ve Bornova‟dan Hacılar ve PınarbaĢı‟na 

kadar küçük bir Ģube inĢası için yeni bir imtiyaz talep etmiĢti. Ancak demiryolunu 

uzatma hakkı Kasaba Demiryolu ġirketinde olduğundan bazı problemlerin halledilmesi 

gerekiyordu. Problemlerin halledilmesinden sonra hattı AlaĢehir‟e uzatması için Price‟a 

tekrar imtiyaz verildi. Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra 8 Haziran 1867 

tarihinde demiryolu inĢaatına baĢlandı. Bu arada inĢaat baĢladıktan sonra sermaye 

oluĢturmak için piyasaya hisse senedi çıkarıldı. Ancak beklenen hisse satıĢı 

gerçekleĢmediğinden sermaye temin edilemedi. Bu da inĢaatın uzun bir süre 

ertelenmesine sebep oldu. Bu sırada yapılan görüĢmelerden de olumlu sonuç alınamadı. 

8 Haziran 1867‟de inĢasına baĢlanan ancak mali yetersizlikler sonucu ara verilen 

ve 2 Mayıs 1869‟da Price‟ın yeni bir takım öneriler getirmesiyle baĢlayan süreç Aralık 

1872‟de neticelendirildi. Yeni hattı devlet namına müteahhit Bayliss yapacaktı. 20 Ekim 

1872‟de çıkan irade ile hattın yapılması için Bayliss‟e izin verildi ve inĢaata kaldığı 

yerden tekrar baĢlandı. Kısa sürede bitirilen Kasaba-AlaĢehir arasındaki 76 kilometrelik 

demiryolu hattı 1875 yılı Mart baĢında hizmete açıldı. Daha sonra demiryolu, hattı inĢa 

eden müteahhit Samuel Bayliss‟ten alınıp Kasaba Demiryolu ġirketi‟ne devredildi. 

Ġzmir-Kasaba demiryolu ile birlikte 175 kilometreye ulaĢan bu hat o zamana kadar 

Anadolu‟da yapılan demiryolları içerisinde en uzun demiryolu olma unvanını da elde 

ediyordu. 

26 Ekim 1885 tarihinde Kasaba Demiryolu ġirketi ile Osmanlı Hükümeti 

arasında bir istikraz mukavelesi yapıldı. Bu mukavelenin 10. maddesine göre Hükümet 

Kasaba Demiryolu hattı ile Aydın Demiryolu hattı arasında ve bir de Kasaba 

Demiryolu‟nun kuzey cihetindeki 40 kilometre mesafe dâhilinde demiryolu inĢası için 

baĢka hiçbir Ģirkete ve Ģahsa imtiyaz vermeyecekti. 

Bu maddeye dayanarak Kasaba Demiryolu ġirketi yetkilileri Nisan 1888‟de, 

Manisa-Soma arasında bir demiryolu inĢa etmek için imtiyaz talep ettiler ve 9 Mayıs 

1888 tarihli irade ile de imtiyazı elde ettiler. 

Mukavele gereği Manisa-Soma arasındaki hat üç kısımda inĢa edilecekti. Bu 

kısımlardan ilki Manisa‟dan Akhisar‟a, ikincisi Akhisar‟dan Kırkağaç‟a ve üçüncüsü de 

Kırkağaç‟tan Soma‟ya kadar olacaktı. 23 Kasım 1888 tarihinde kurbanlar kesilerek, 

dualarla temeli atılan ve yaklaĢık 17 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 92 kilometrelik 
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Manisa-Soma Ģubesi, 1890 Mart‟ında tamamen bitirildi ve 1 Mayıs 1890 tarihinden 

itibaren de iĢletmeye açıldı. 

1890‟lı yıllara gelindiğinde Osmanlı Devleti‟nde inĢa edilen demiryolları yeni 

bir boyut kazanıyordu. Osmanlı demiryollarındaki Ġngiliz ağırlığı yavaĢ yavaĢ azalmaya 

baĢlamıĢtı. Bunda Ġngilizlerin -Mısır‟ı işgal etmek gibi- Osmanlı Devleti aleyhinde 

izlediği politikaların da rolü büyüktü. Bu dönemde Almanlar ve Fransızlar da Osmanlı 

Devleti‟nde demiryolu inĢa etmek için giriĢimlerde bulundular. Almanlar Anadolu 

Demiryolu hattının imtiyazını elde ettiler. Bu sırada Fransızlar da Kasaba Demiryolu 

hattıyla ilgilenmeye baĢladı.  

Osmanlı Hükümeti daha önce yapılan anlaĢmalara göre, Kasaba Demiryolu 

hatlarını 13 Mart 1891 tarihinden itibaren, borçlarını Ģirkete ödemek kaydıyla satın 

alabilecekti. Bunun için yapılan giriĢimler, Ģirketin süreci uzatmak için çeĢitli çarelere 

baĢvurmasıyla bir müddet gerçekleĢtirilemedi. 

Bu süreç içerisine Belçikalı bir banker olan George Nagelmackers‟in dâhil 

olmasıyla mesele çözüme kavuĢturuldu. 17 ġubat 1893 tarihinde verilen imtiyazla 

Nagelmackers, Kasaba Demiryolu hattını AlaĢehir‟den Afyonkarahisar‟a kadar uzatma 

ve mevcut Ģirketi de iĢletme hakkını elde ediyordu. Nagelmackers imtiyazı aldıktan 

sonra bütün hukukunu bir Fransız Ģirketine devretti. Böylelikle Kasaba Demiryolu 

hatları Ġngilizlerden Fransızlara geçiyordu.  

Bütün prosedürlerin tamamlanmasından sonra 18 Ekim 1895 tarihinde 

AlaĢehir‟den demiryolu inĢaatına baĢlandı. Hattın, tesviye ve inĢa çalıĢmaları için 

güzergâh kısımlara ayrıldı ve her kısım farklı müteahhide ihale edildi. AlaĢehir-Afyon 

arası daha önce inĢa edilen hatların güzergâhlarına göre oldukça zordu. Arazi düz 

değildi. Özellikle UĢak‟a kadar olan kısımda arazi Ģartları çok kötü idi, meyil ve yokuĢ 

devamlı artıyordu. Ġrili ufaklı birçok tepe ya yarılarak ya da kesilerek düzlendi. Killik-

EĢme arsında 20 tünel ve üçü büyük olmak üzere çok sayıda köprü yapıldı. Yirminin 

üzerinde müteahhidin iĢi yüklenmesi ve onbinin üzerinde iĢçi çalıĢtırılmasıyla oldukça 

kısa sayılabilecek bir sürede inĢaat tamamlandı. Önce Eylül 1897‟de AlaĢehir-Elvanlar, 

Elvanlar-UĢak arası daha sonra da 20 Ekim 1897 tarihinde Afyon‟a kadar olan kısım 

iĢletmeye açıldı. 

Daha sonra Ġzmir Kasaba Demiryolu Temdidi Osmanlı ġirketi 1910 yılında, 

Soma-Bandırma arasında yapılacak demiryoluyla igilenmeye baĢladı ve Temmuz 1910 
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tarihinde istediği izni aldı. Kısa sürede inĢaatın bitirlmesiyle Soma-Bandırma hattı da 

1912‟de iĢletmeye baĢladı. 

Kasaba Demiryolu hatlarının genel olarak yapılıĢlarına bakıldığında bir husus 

dikkati çekmektedir. O da inĢaatı yapan Ģirketlerin doğru bir Ģekilde çalıĢmasıydı. 

Bundan dolayı Kasaba hatlarının inĢa sürecinde diğer demiryollarında meydana gelen 

olumsuzluklar yaĢanmamıĢtı. Hatların yapımı normal sürelerinden çok daha önce 

tamamlanıp iĢletmeye açıldı. Elbette burada Osmanlı Devleti idarecileri ve bu iĢlerle 

ilgili görevlendirilen memurların tutumu ve iĢlerini iyi takip etmesi de önemli bir 

etkendi. 

Hattın Afyon‟a kadar uzatılması pek çok olumlu geliĢmeye sebep oldu. Bilhassa 

demiryolu güzergâhında bulunan veya düzenli yollarla demiryoluna bağlanan yerleĢim 

yerlerinde hem nüfus hem de ticari açıdan önemli geliĢmeler oldu. Birkaç hanelik mezra 

gibi küçük yerleĢim yerleri demiryolu sayesinde etraftaki yerleĢim yerlerinin istasyonu 

durumuna geldi. 

Hattın Afyon‟a kadar uzatılması, daha evvel geleneksel sistemle taĢımacılık 

yapan sektörün karĢı karĢıya gelmesine sebep oldu. Önce devecilerle rekabet baĢladı. 

Ardından bu rekabete bölgede etkisi olan Aydın Demiryolu ve Anadolu Demiryolu 

Ģirketleri katıldı. Afyon üç demiryolu açısından da önemli bir yerdi. Çünkü Anadolu 

Demiryolu hattı Afyon‟dan geçiyordu. Kasaba hattı da Afyon‟a kadar gelmiĢti. Aynı 

Ģekilde Aydın Demiryolu da en son verilen uzatma imtiyazlarıyla Dinar ve Çivril‟e 

kadar ulaĢmıĢtı. Her üç demiryolu da farlı devletlere mensup Ģirketlerce idare 

edildiğinden, rekabet Ģirketlerarası rekabetten öteye giderek adeta devletlerarası 

mücadeleye dönüĢtü. Bu rekabet o kadar devam etti ki Kasaba hattı ile Anadolu hattının 

birleĢmesi ancak uzun yıllar sonra gerçekleĢebildi. 

Demiryolunun geliĢinden olumsuz etkilenenler de oldu. Devecilerin çoğu iĢlerini 

kaybederken iç bölgelerdeki zanaatkâr ve küçük esnaf da sanayi mamullerinin iç 

kesimlere kadar girmesiyle onlarla rekabet edemez hale geldi. Ancak farklı iĢ 

sahalarının ortaya çıkmasıyla yeni istihdam imkânları oluĢtu. Demiryolları aynı 

zamanda çeĢitli bölgeler arasında iĢçi akımını da hızlandırmıĢ, genel olarak 

Ġmparatorluğun çeĢitli bölgelerinde oturan ahali arasındaki iliĢkileri önceki 

dönemlerden daha yakın ve sık hale getirmiĢti. DıĢ dünya ile fazla alakası olmayan, 
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kendi içine kapanmıĢ olan küçük yerleĢim yerleri bile demiryolu sayesinde büyük taĢra 

yerleĢim merkezleriyle yakın iliĢki içine girmiĢlerdi. 

Sonuç olarak bakıldığında bazı olumsuzluklar bir kenara bırakılırsa, demiryolları 

bölgede çok önemli değiĢim ve dönüĢüme neden oldu. Zaman ve mekân kavramları 

değiĢti. Demiryolları, adeta can damarı olarak, geçtiği yerlere hayat verdi.  
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EK:1/a 

Kasaba Demiryolu’nda 1893-1905 Arasında Görev Yapan Ġdareciler  

Yıllar Ġdareciler ve Görevleri 

Temmuz 1894-

Haziran 1895 

Genel Müdür H. R. Bins, Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, Komiser muavini 

Simon Dadyan Efendi, Nakliyat memuru Biliotti, Muhasebeci Vud, 

BaĢmühendis Miliphavzen, Makineler Dairesi memuru Pikok, Vagonlar 

Dairesi memuru Perin ve Sanduk-kâr Alfred Biliotti. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1312, s.136. 

Haziran 1895-

Haziran 1896 

Genel Müdür ve ġirket Vekili L. Chenu, Genel Müdür Vekili H. R. Bins, 

Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, Komiser muavini Dadyan Simon Efendi, 

Genel Müdür Vekili Muavini P. Goden, Nakliyat memuru Biliotti, Muhasebeci 

E. Karporzen, Kontrol memurları Vayd ve Kegam Margosyan Efendi, Tamirat 

Mühendisi E. Iskala, Makineler ve Vagonlar Dairesi memuru Pikok, Sanduk-

kâr Alfred Biliotti, AlaĢehir-Karahisar Hattı ĠnĢaat Müdür-i Umumisi 

Limauge, AlaĢehir-Karahisar Hattı ĠnĢaat mühendisi Penel ve AlaĢehir-

Karahisar Hattı ĠnĢaat muhasebecisi Gona. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1313, s. 110-11. 

Haziran 1896-

Haziran 1897 

Genel Müdür ve ġirket Vekili L. Chenu, Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, 

Komiser muavini Dadyan Simon Efendi, Genel Müdür Vekili Muavini: P. 

Goden, Nakliyat Memuru E. Karporzen, Kontrol Memuru Kegam Margosyan 

Efendi, Tamirat Mühendisi David ve Sanduk-kâr E. Iskala. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1314, s. 112. 

Mayıs 1898-

Mayıs 1899 

Genel Müdür ve ġirket Vekili L. Chenu, Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, 

Komiser muavini Ahmed Hamdi Bey, Müdür Muavini P. Goden, Muhasebe 

memuru E. Karporzen, Nakliyat memuru ġ. Biliotti, Tamirat mühendisi E. 

Iskala, Fabrikalar memuru David ve Kontrol memuru Kegam Margosyan 

Efendi. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1316, s. 85-86. 

Mayıs 1899-

Mayıs 1900 

Genel Müdür ve ġirket Vekili L. Chenu, Ġzmir-AlaĢehir Kısmı Hükümet 

Komiseri ġem‟î Efendi, Komiser muavini Ahmed Hamdi Bey, AlaĢehir-

Karahisar Kısmı Komiseri Margosyan Efendi, Müdür Muavini P. Goden, 

Muhasebe memuru E. Karporzen, Nakliyat memuru ġ. Biliotti, Tamirat 

mühendisi E. Iskala, Fabrikalar memuru David ve Kontrol memuru Kegam 

Margosyan Efendi. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1317, s. 86. 

Nisan-1902-

Mart 1903 

Direktör Goden, Ġkinci Direktör ve BaĢmüfettiĢ Burken, Ġzmir-AlaĢehir Kısmı 

Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, Komiser muavini Ahmed Hamdi Bey, 

AlaĢehir-Karahisar Kısmı Komiseri Margosyan Efendi, BaĢmühendis E. 

Iskala, Fabrikalar memuru David, Kontrol memuru Kegam Margosyan Efendi 

ve Tercüman Süleyman Mihri Bey. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1320, s. 80-81. 

Mart-1905-

ġubat 1906. 

Direktör Goden, Ġkinci Direktör ve Ser MüfettiĢ Burken, Ġzmir-AlaĢehir Kısmı 

Hükümet Komiseri ġem‟î Efendi, Komiser muavini Ahmed Hamdi Bey, 

AlaĢehir-Karahisar Kısmı Komiseri Ġrfan Bey, BaĢmühendis E. Iskala, 

Fabrikalar memuru David, Kontrol memuru Kegam Margosyan Efendi ve 

Tercüman Süleyman Mihri Bey. 

Kaynak: Salname-i Vilayet-i Aydın, sene 1323, s. 78. 
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EK: 1/b  

AlaĢehir-UĢak arası demiryolunun açılıĢı ile ilgili izmir gazetesi’nin çeĢitli 

nüshalarında yayımlanan “Kasaba Demiryolu Yâhut Nûr Ġçinde Bir Cevelân” baĢlıklı 

yazı dizisi. 

Yolculuğumuz 12 Eylül 1897 Pazar gecesi baĢladı. UĢak Demiryolunun resmi açılıĢı 

için davet edilmiĢ olan bir takım zevât önce saat 04.30‟da Kasaba Demiryolu Ġstasyonuna 

arabalarla geldiler. Gelen davetliler birinci sınıf vagonlardan mürekkeb olarak hazırlanmıĢ olan 

bir vagona bindiriliyordu. 

Vagona dâhil olan davetliler, Ģimendifer heyetiyle bazı muteber tacirler, gazete muharrir 

ve imtiyaz sahiplerinden ibaret idi. Tren muntazam surette tertip edilmiĢ ve lambalarını yakmıĢ 

ve hemen hareket edecek olduğundan tren memurları davetlileri bir vagona dört kiĢiden baĢka 

girilmemek üzere yerleĢtirdiler. 

Saat tam 05.00‟a gelmiĢ idi. Tren düdüğünü çaldı, vagonların kapıları kapandı, yavaĢ 

yavaĢ hareket etmeye baĢladı. Trene bindirilmiĢ olan Rum Yetimhanesi Mektebi Musikisi güzel 

bir hava çalarak dikkatleri üzerine çekti. Herkes onları dinlerken ağır ağır giden tren birden 

hızlanarak uçmaya baĢladı. Arada bir öttürülen trenin düdüğü dağları ovaları çın çın inletiyordu. 

Kamer akĢamdan bedr-i kemâl halinde tulû‟ etmiĢ olduğundan rûy-ı zemine döktüğü nurlar 

dağları, ovaları ziyâlara gark etmiĢ, her taraf, nûr, afâk bir âlem mecale gelmiĢ ve Ġzmir‟in 

Halkapınar‟dan KarĢıyaka‟nın müntehâ-yı hududuna, Çiğli önlerine kadar temaĢa olunan o latif 

körfezi bir gümüĢ-i âyineye benzemiĢ idi. 

Menemen Ġstasyonu‟nu geçtik. Yanımdakilerin üçü de gazete muharrirleri idi. Biraz 

sohbet ettik. Yanımdakiler seyahat sırasında gözlemlerini not etmek için kalem ve kâğıtlarını 

çıkardılar. Fakat uykusuzluk müsaade etmediğinden ikisi uykuya daldı. Ben diğer arkadaĢ ile 

hem görüĢüyor hem de notlar alıyordum.  

O mehtap, o hâlet-i latif, o ruhânî manzara yazı yazmak için arayıp da bulamadığım bir 

zaman, bir zemin idi. Tren bir nur tarlasından diğer bir nûr tarlasına geçe geçe giderken, fikrim 

de ulviyetten ulviyete intikal ediyordu. O nûr mehtaba bürünmüĢ olan ovalar, kıta kıta birer 

cennet-i zemin tasvir ediyorlardı. O ovalarda trenin husule getirdiği hafif bir gürültü ile ara sıra 

çıkardığı düdük sesinden baĢka hiçbir ses yok idi. 

Trenin güzergâhında bulunan istasyonlar mersin dalları ve Osmanlı sancaklarıyla tezyîn 

edilmiĢ idi. Sabah yaklaĢmıĢtı. Kamer kaybolmaya baĢladı. Çok geçmeden sabah, tatlı, latif 

nurunu gösterdi ve trenimiz durdu. Burası AlaĢehir Ġstasyonu idi. Ġstasyon AlaĢehir merkezine 

biraz uzak idi. Birçok konuda ahalimizi memnun etmek için çalıĢan Ģirket yöneticileri AlaĢehir 

Ġstasyonunda davetlilere kahvaltı ikram ettiler. Trenin hareket saati yaklaĢınca davetliler trene 

binmeye baĢladı. 

Bu istasyona gelindiği zaman Aydın Vilayeti Valisi Kamil PaĢa‟nın maiyetiyle birlikte 

geceyi AlaĢehir‟de geçirdiklerini haber aldık. Çünkü vali gündüzden bazı vilayet erkânı ve 

memurları ile birlikte hususi trene binmiĢler, Manisa ve Kasaba‟ya da uğrayıp Salihli‟ye 

gelmiĢlerdi. YaklaĢık bir saat kadar kaldıktan sonra tren AlaĢehir‟den hareket etti. (Kaynak: 

İzmir Gazetesi, nr. 67-16, (15 Rebiulahir 1315), s. 1-2). 

 Tren geceyi mehtabın ziyây-ı ruhanisi içinde geçirip de seherin ibtisâm-ı nûrânisine 

AlaĢehir Ġstasyonunda telakki ettikten bir buçuk saat sonra kendisini oraya kadar sürüklemiĢ 

olan lokomotifi bıraktı. Bu sefer trene daha büyük lokomotif takıldı. Lokomotifin böyle büyük 

ve daha kuvvetlisinin trene takılması bize yolun ehemmiyetini anlatmıĢ idi.  

Tren düdüklerini öttürerek tekrar hareket etmeye baĢladı. Bundan sonra yeni UĢak hattı 

üzerinde gidiyordu. Bu arada güneĢ de yavaĢ yavaĢ yükselmeye baĢlamıĢtı. GüneĢin ziyâsı 
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âlemi parıl parıl parlatıyordu. Gecenin serinliği henüz bâki olduğundan bu trende geçirdiğimiz 

sabah âlemi de bizim için unutulmayacak bir âlem-i nurâni idi. 

Tren bir saat kadar hareketten sonra durdu. Muazzam bir mevkif görüldü. Üzerinde Celî 

bir hat ile “Killik” yazılmıĢ idi. Bu mevkifte birkaç zabtiye görüldü. Mevkif Osmanlı 

sancaklarıyla donatılmıĢtı. Tren burada çok durmadı ve harekete devam etti. Bu UĢak hattı 

üzerindeki inĢaatın pek büyük ve Ģayân-ı ehemmiyet olduğu zaten haber verilmiĢ ve yol 

üzerinde 20 kadar tünel ve birkaç büyük köprü olduğu söylenmiĢ olduğundan trende bulunan 

davetliler buraları görmek için sabırsızlanıyorlardı.  

Tren hızını bir kat daha artırdı ve düdüklerini sık ve daha kuvvetli öttürmeye baĢladı. O 

zaman trenin bir “tünel”e girdiğini gördük. Biz artık yer altında gidiyorduk. Bu yer altı seyahati 

bir dakika kadar sürdü. Tünel 180 arĢın uzunluğunda idi. Bu da oldukça uzun bir mesafedir. Bu 

çalıĢmalar bir maarif eseridir. Maarif olmadan insanlar bunları yapamaz. 

Tünelden tren çıkar çıkmaz geriye baktığımızda ne görelim? Koca bir dağ oyulmuĢ, 

delinmiĢ, bir taraftan öbür tarafa çıkılmıĢ. Dağ gayet büyük ve üzeri palamut gibi çeĢitli 

ağaçlarla ve büyük kayalarla doluydu.  

Tren birinci tüneli müteakip pek az fâsılalar ile böyle birkaç tünele daha girip çıktı. 

Tünellerin hepsi de özenle yapılmıĢtı. Ġçleri, giriĢ ve çıkıĢları o kadar metin, o kadar müstahkem 

bir suretle yapılmıĢ ki hayretle seyrediyorduk. 

Üzerinde Ģu seyahati icrâ etmekte olduğumuz UĢak hattında gördüğümüz muntazam 

inĢaat yahut inĢaattaki intizam, öyle zannederim ki, Ģimdiye kadar hiçbir demiryolunda 

müĢâhede edilmemiĢtir. 

Yola tesadüf edip de su cereyanı ihtimali olan küçük büyük dağ araları ve derecikler 

için yolun altına yapılmıĢ olan oluklar cidden Ģayân-ı tahsîn bir derecede müstahkem yapılmıĢ 

idi. Bir aralık tren “tünel” a‟mâline kâfi olmadığından yarıp gediği tepelerin aralarından 

geçmeye baĢladı. Pencerelerden bakılınca taĢtan duvar arasından geçiliyor zannediliyordu. 

Yolun bu kısmında katar sabun gibi kesilmiĢ sert taĢların arasından geçiyordu. O sırada 

Ferhat‟ın sevdây-ı ġirin ile yardığı dağ aklımıza geldi. Koca Ferhat Ģimdi gelip de yarılan, 

delinen dağları görmeli.  

Yolun bu aksamında da menfezler, suyolları, mecralar, yolu hiçbir Ģekilde suların 

bozmaması için lazım gelen fenni ameliyât son derece güzel yapılmıĢtı.  

Bir zaman daha yola devam ettik. Vapör yolunu kesti. Yolcular inmeye baĢladı. Biz 

oralarda bir istasyon görmediğimizden trenin duruĢ sebebini sorduk. Meğer “büyük köprü”ye 

gelinmiĢ, tren büyük köprü üzerinden geçerken içindekiler dıĢarıdan temaĢa edecek imiĢ. Biz de 

indik. Ġki büyük dağ arasında gerilmiĢ acayip baĢka âlemden biri gibi bir cisim ve demirden 

mâmul maber (köprü-geçit) görmeye baĢladık. (Kaynak: İzmir Gazetesi, nr. 68-17, (22 

Rebiulahir 1315), s. 1-2) 

Bu köprü cidden Ģayân-ı temâĢâ-i asâriyeden idi. Trende bulunanların hemen yarısından 

fazlası trenden inip köprünün karĢı tarafına, dere içine yürüdüler. Tren âheste bir tur ile harekete 

baĢladı. 160 metre yani 240 arĢın uzunluğunda bulunan bu muazzam köprünün üzerinden geçen 

o koca lokomotif ile 11 arabadan mürekkep olan katarın ağırlığına karĢı en hafif bir lerze 

(titreme) bile hissettirmedikten baĢka daha bu gibi sıkletlerin pek çoğuna tahammül edecekmiĢ 

gibi duruyordu. 

Köprü, açık söyleyelim 1,5 minare boyu derinliğinde bulunan azametli derenin hemen 

iki tarafındaki baĢ taraflarına yapılmıĢ olan birer duvarla rabtedilmiĢ ve ortaya tesadüf eden 150 

arĢın kadar yeri telgraf teli gibi gerilmiĢ kalmıĢtır.  

Tren köprüyü geçti, yolcular mevkilerine girdiler. Lokomotif dağları sadasıyla 

doldururcasına bir çığlık koparıp hemen bir “tünel”e sokuldu. Herkes hayret içinde kaldı ve yer 

altı seyahati yine baĢladı. Bu tünel küçük idi, pek çabuk çıktık. Biraz sonra birine daha girdik. 

Ondan çıkar çıkmaz bir tünele daha girip çıktık. Ġkinci köprüye geldiğimizi haber verdiler. Tren 

köprünün üzerinde yine durdu. Bu köprü evvelki köprüden 20 metre yani 30 arĢın kadar 
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küçüktü. Fakat bunda rü‟yet olunan asâr-ı mahâret ve asâr-ı metânet evvelkinden zerre kadar 

bile noksan değildi. 

Tren bunu da geçer geçmez bir-iki deliğe (tünel) daha girip çıktı. Üçüncü küçük 

köprüye geldik. Onu da seyredip geçtik. Nihayet birkaç tünel, birkaç küçük köprüler daha 

geçildi. Tren Ġnay Ġstasyonu‟nda durdu. 

Bu istasyondan sonra Güneyköy Ġstasyonuna geldik. Bu istasyonlar da Osmanlı 

sancakları ve mersin dalları ile tezyîn edilmiĢ idi. Güneyköy Ġstasyonu‟nda, AlaĢehir‟e teĢrif 

etmiĢ olan Aydın Valisi PaĢa hazretlerinin bu istasyonu teĢrif edeceklerini haber aldık. Tren 

biraz durduktan sonra UĢak‟a doğru hareket etmeye baĢladı. Yolumuzun üzerinde kalmıĢ olan 

istasyonlar Elvanlar, Ahmedli, Karakuyu mevkiflerinden ibaret idi. Bunlardan sonra UĢak 

Ġstasyonu gelir.  

Yolda tünel, köprü gibi cism-i asâr-ı inĢâiye kalmamıĢ olduğundan yalnız bu hattın her 

noktasında meĢhûd olan intizamı, metâneti seyrede seyrede gitmeye baĢladık. Uykusuz, 

yemeksiz geçmiĢ olan bu 24 saat seyahat bizi iyice yormuĢ olduğundan o yorgunluk sebebiyle 

vagonun bir tarafına yaslandığımız halde hatırımızdan pek çok Ģeyler geçmeye baĢladı.  

Zihnim diyordu ki “Frenk neler yapıyor?” Evet zihnim bana böyle hitap ediyordu. Bu 

hitap yalnız bana münhasır kalmayacak, yoldan her gün gelip geçen yüzlerce yolculara zihin ve 

fikirleri tarafından edilecektir. Ben bunun üzerine düĢünmeye baĢladım. Frenk bizden fazla 

hiçbir Ģeyi yapmaz. Bu gördüğümüz, bu temâĢâsıyla hayran kaldığımız asârı yapan maariftir. 

Fakat bu maarifin kısm-ı müfîdi bizim Frenk dediklerimizin ikametgâhı olan Frengistan‟da, 

Avrupa‟da, Amerika‟da tecelli etmiĢ. Bunun için onlar o maarife malik olmuĢlar ve o faideli 

maarif sayesinde güzel düĢünüyorlar sonra da güzel Ģeyler yapıyorlar. DüĢündükleri ve 

yaptıkları iĢler ile medeniyete hizmet ediyorlar.  

Avrupa‟daki talebeler “bir alet yapsam da insanlığa faydam olsa” diye düĢünüyor. 

(burayı detaylı olarak anlatıyor). Bizde de talebe var. Hem onlar insan da biz değil miyiz? Bizim 

mektep, medrese talebelerimiz de düĢünüyor. Ne düĢünüyor? Mektebi bitirsem de bir 

memuriyet yakalasam, 800 yahut 1.000 kuruĢ maaĢ az para değildir. Ġnsan geçinir gider. 

Kaderde var ise terakki de ederim. Bir büyük zata çatarım fakat bir takım elbise lazım. 

Bayramda vesair eyyâm-ı mahsusda ekâbire devam etmeli, teveccüh kazanmalı, yalnız bununla 

da olmaz. Bazen Beyoğlu‟na, Kordon‟a gitmeli, Avrupalılarla görüĢmeli, Fransızcayı 

unutmamalı, âlem-i medeniyete de karıĢmalı, bakalım sonra kaderde ne var ise çıkar gelir diye 

pekâlâ düĢünüyor. (Kaynak: İzmir Gazetesi, nr. 69-18, (22 Rebiulahir 1315, tarih yanlıĢ 

yazılmıĢ 29 Rebiulahir 1315 olacak) / 15 Eylül 1313, s. 1-2) 

Trenimizin Elvanlar Ġstasyonu‟nu geçerek Ahmedli, Karakuyu Ġstasyonu‟nda da 

durması mülahazalarımıza son verdi. 

Trenin oradan hareketi üzerine UĢak‟ı görebilmek arzusu hepimizde ziyadeleĢti. Herkes 

baĢını pencerelerden dıĢarı çıkarıp UĢak‟ın görüleceği tarafa bakıyor ve tren artık UĢak 

ovasında yüzüp gidiyordu. UĢak civarındaki ovaların gayet vâsî‟ ve münbit arazi olduğunu 

gördük. Ovalarda sık sık sirenli kuyular vardı. 

UĢak‟ta Ģahit olduğumuz olaylardan birisi de harmanların öyle her tarlada dökülmemesi 

keyfiyeti idi. Oralarda bir tımarda bulunan 15-20 tarla sahibi biçtikleri arpa, buğdayları bir yere 

toplayıp orada ayrı ayrı harman ediyorlar. Harmanlarını herkes kendi yapıyor. Sonra da bu 

usulün güzelliğinden olmak üzere maĢer ve mültezim öyle harman harman gezmeye gerek 

olmaksızın bir mahalde iĢlerini kolaylıkla görüp geçiyorlar.  

Ovanın her tarafı her dem bahar halinde bulunan zümrüt gibi palamut ağaçlarıyla 

müzeyyen idi.  Tren biraz daha gider gitmez UĢak‟ın minareleri görüldü. Ġstasyonda birçok 

kalabalık müĢâhede olunmaya baĢladı. Tren az bir zaman zarfında o görülen kalabalığı iki 

tarafına alarak UĢak Ġstasyonu‟nda durdu. Görülen kalabalık, hattın resmi küĢâdını seyr ü 

temaĢa için UĢak‟ın Ġslam, Hıristiyan, küçük, büyük birçok ahalisinden ibaret idi. Kalabalık 

arasında birkaç Hıristiyan kadın ve kızlardan baĢka kadın yoktu. Bundan anladık ki Ġslam 

kadınlarıyla yine onlar gibi terbiye görmüĢ olan yerli Hıristiyan kadınları öyle erkeklerin 
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izdiham ile bulunduğu bir yere gelmemiĢler. Bu muhsinât-ı nisvâniye Anadolu‟nun ekser 

mahallerinde müĢahede olunmaktadır.  

UĢak Ġstasyonu‟na geldiğimiz vakit polis ve jandarmalar trenin etrafını muhafazaya 

dikkat ediyorlardı. Trenden indiğimiz zaman UĢak eĢrafından Tiritzâde Mehmed PaĢa ile UĢak 

Kaymakamı Hakkı Bey, UĢak Naibi, Müftü Hacı Mustafa Efendi, Tahrirat kâtibi Kamil Bey ve 

ulemadan eĢraftan birçok zat ile belde reisi Mehmed Efendiyi orada hazır bulduk. Meğer bu 

zevât UĢak hattının resmi küĢadını icra etmek için oraya gelmiĢler. Bizi kemâl-i ihtiram ve 

misafirperverî ile kabul ettiler. Hemen orada toplanan halk kıbleye karĢı bir kavis teĢkil ederek 

toplandı. Trenin kemâl-i heybet ve azametiyle cephesi ahaliye karĢı durdu. DuruĢuyla tren adeta 

“ben vâsıta-i ticaret ve saâdetinizim” diyordu. 

Müftü Efendi ellerini kaldırıp Osmanlıların mazhar-ı terakki ve saâdet olması ve 

memleketin terakkiyât ve saâdet rûz-ı efzûne mâlik olarak padiĢah-ı Ġslam halife-i nebî-zîĢân 

padiĢahımız efendimiz hazretlerinin her dakika bu ve bundan büyük eserlere muvâfık olarak 

kemâl-i Ģevket ve Ģân ile ile‟l-ebed Osmanlı tahtında kalması hakkında bir dua edip yine bu 

zeminde olarak kaymakam tarafından olmak üzere Tahrirat Kâtibi Kamil Efendi tarafından 

güzel bir nutuk kırâat olundu. Bu sırada orada bulunan bir fotoğrafçı tarafından o heyetin resmi 

alındı.  

Hazır bulunan zevatın kalkması üzerine UĢak‟a doğru ilerlemeye baĢladık. On adım 

kadar ilerlediğimizde istasyon binasının daha yakınına geldik. Ġstasyon cidden parlak bir surette 

mamulât-ı mahalliyeden olan halılar ve Osmanlı sancaklarıyla donatılmıĢtı. Orada iki koyunu 

Ģükür makamında,  kurban olarak kestiler. Diğer bir mahalle geçtik. Orası da dâhilen UĢak‟ın 

sanâyi-i mahsûsasından olan ve ekseri asâr-ı atikadan addolunmaya Ģayan olan gayet kıymetli 

halılar ve seccadeler ile tezyin edilmiĢ ve hemen yüzer kiĢi istiâb edecek surette derununa iki 

uzun yemek tepsisi konmuĢ idi. Bizi kemâl-i kerem ile münâsip bir yere oturttular. YaklaĢık 200 

kadar kiĢi oturarak yemek yenmeye baĢladı. (Kaynak: İzmir Gazetesi, nr. 71-20, (14 

Cemaziyelevvel 1315), s. 3) 

Ġstasyonda yemek yendiği esnada trenin UĢak‟ta iki saatten fazla durmayıp Ġzmir‟den 

getirdiği davetlileri alarak hareket edeceğini haber aldık. Ġzmir‟den UĢak‟a kadar gelmekten 

maksadımız trene binmek, yemek yemek olmayıp bu gibi yapılmıĢ mühendislik eserlerinin 

ehemmiyetlerine cilve-gâh olmuĢ olan demiryolunu görmek ve bizce ondan daha önemli olanı 

UĢak ahvalini, UĢak‟ın terakkiyâtını seyreylemek idi. Bu maksatla beraber geldiğimiz 

arkadaĢlardan bazıları ile bir araba tutarak UĢak çarĢısını gezmeye çıktık. 

ÇarĢıyı gezdikten sonra tekrar istasyona geldik. O gün UĢak‟a gelip avdet etmek üzere 

bulunan resmi küĢad misafirlerini teĢyî‟ ederek misafirperverlik vazifesini ifâ etmek üzere ekser 

ahali ile beraber UĢak eĢrafından Tiritzâde Mehmed PaĢa ile kaymakam ve Naib efendiler ve 

Belde Reisi Mehmed Efendi ve diğerleri ile istasyonda buluĢtuk. UĢak‟ın durumu, maarif ve 

maarifin faydaları üzerine sohbet ettik. UĢak‟ın maarif konusunda sıkıntılı olduğunu öğrendik. 

Öyle ki, vilayet dâhilindeki 38 kazanın merkezlerinden baĢka köylerinde bile mekteplerin 

olduğu fakat UĢak‟ta bir ibtidâi mektebinin bile olmaması bizi ĢaĢırttı. UĢak‟ta bulunan 

Hıristiyan ahalinin maarif durumunu sorduk. Aldığımız cevap “evet onların mektepleri vardır 

hatta o mekteplerinde Fransızca bile okunuyor”dan ibaretti. Bu mesele üzerine epeyce 

konuĢuldu. Sonuç olarak UĢak‟ı ümit ettiğimiz gibi bulmadık. Ġstasyonda, bu söylediğimiz zevat 

ile olan sohbetimiz trenin Ģiddetli bir düdüğü ile sona erdi. Ġstemeyerek de olsa oradan ayrıldık.  

Tren AlaĢehir‟e doğru hareket etti. Tünellerden, köprülerden geçerek gece saat yarımda 

AlaĢehir‟e geldi. Tren yine bir nur deryası içinde yüzmeye baĢladı. O gece Ġzmir‟in Kasaba 

Demiryolu Ġstasyonuna geldiğimizde saat tam 05.00 idi.  

Hâlâ hatırımdadır. Trenin o büyük köprüde durduğu zaman bir Yörük elinde bir süt 

bakracı ile trene yaklaĢıp da diğer elinde bulunan teneke dolusu sütü bize verdi. Hepimiz içtik. 

Bizden 10 metelik kadar para aldı. Yörüğe, demiryolunun Ģu küçük faidesini gördün mü? 

dediğim zaman beni gülerek tasdik etmiĢ idi. (Kaynak: İzmir Gazetesi, nr. 73-22 (28 

Cemaziyelevvel 1315), s. 1-2) 
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EK-2: Ġzmir-Kasaba Demiryolu için Edward Price‟a verilen 4 Temmuz 1863 

tarihli imtiyaz fermanı. BOA, A.DVN.MKL. 36.1, lef-39 
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EK-3: 4 Temmuz 1863 tarihli Ġzmir-Kasaba Demiryolu mukavelenamesi. 

(BOA, A.DVN.MKL. 36/1, lef-42) 
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EK-4: Ġzmir-Kasaba Demiryolunun Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar uzatılması için 

hazırlanan ek mukavele sureti. (BOA, A.DVN.MKL. 36/1, lef-53) 
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EK-5: Ġzmir‟den Kasaba‟ya Kadar yapımı kararlaĢtırılan demiryolunun 

çalıĢmaya baĢlamasına dair. (BOA, Ġ.MVL. 510/23022) 
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EK-6: Menemen-Manisa Demiryolunun bitirilmesi hk. (BOA, Ġ.DH. 542/37706) 
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EK-7: Ġzmir-Kasaba Demiryolu inĢasında görev alan mühendislere Mecidî 

NiĢanı verilmesi hakkında. (BOA, Ġ.DH. 544/37835) 
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EK-8: Bornova‟dan Hacılar ve PınarbaĢına yapılacak küçük Ģube de dahil 

olduğu halde Ġzmir-Kasaba Demiryolunun AlaĢehir‟e kadar uzatılması 

imtiyazına dair mukavelename. BOA, T.TNF.VRK. 3/15 

 



258 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

 

 

EK-9: Kasaba Demiryolu‟nun 1868 yılı muhasebesinin görüĢülmesi hakkında. 

BOA, Ġ.ġD. 15/654. Lef-10. 

 
 

BOA, Ġ.ġD. 15/654. Lef-5 
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EK-10: Kasaba Demiryolu‟nun AlaĢehir‟e kadar uzatılması hakkında. BOA, 

Ġ.ġD. 18/741 
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EK-11: Kasaba Demiryolu çalıĢanları için 1288 Temmuz ayına ait maaĢ listesi 

örneği. (BOA. T.DMĠ. 801/112) 
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EK-12/a: Kasaba‟dan AlaĢehir‟e kadar bitirilen demiryolunun resmi açılıĢının 

ne Ģekilde icra olunduğu hakkında. (BOA, Ġ.DH. 700/48960) 

 

 

 



263 

 

 

 

EK-12/b: (BOA, Ġ.DH. 700/48960) 
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EK-13: Ġzmir-Manisa-AlaĢehir arasında iĢleyen trenlerin hareket saatlerini 

gösterir 30 Ağustos 1880 tarihli cetvel. (BOA, Y.EE. 40/94) 
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EK-14: Kasaba Demiryolu‟nun satın alınması için mevcut Ģirkete verilecek 

meblağ ile yeniden inĢa edilecek AlaĢehir-Afyonkarahisar hattının her 

kilometresi için istenen meblağa dair. (BOA, Ġ.TNF. 1/1310-B-11) 
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EK-15: Kasaba demiryolu ile Ģubelerinin hükümet hesabına satın alınması 

hakkında Ģirket ve imtiyaz sahibi Mösyö Nagelmakers tarafından verilen teklife 

dair. BOA, MV. 70/87 
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EK-16: AlaĢehir-UĢak ve UĢak-Karahisar kısımlarının kati kabul iĢlemleri ile 

ilgili komisyon kurulması talebi hakkında. T.DMĠ. 982/14 
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EK-17: 7 Eylül 1888‟de Kasaba hattının Ahmedli istasyonu yakınında bir posta 

katarının yoldan çıkmasıyla meydana gelen kaza sonrası yapılan tahkikat ve 

kaza krokisi. BOA, T.DMĠ. 910/66. 
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EK-18: Kasaba Demiryolu istasyon ve durakları arası mesafe cetveli.  

T.DMĠ. 965/91 
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EK-19: Basmane Garı Planı (BOA, T.DMĠ. 963/27) 
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EK-20: Bornova, KarĢıyaka, Çiğli ve Menemen istasyonları planları. T.DMĠ.963-27. 
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EK-21: Ġzmir Gazetesi (15 R 1315). 
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EK-22/a: Ruzname-i Ceride-i Havadis 

 

 
 

 

 

EK-22/b: Servet-i Fünun (Nr. 390, 19 Ağustos 1314, s. 206) 
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EK-23: Takvim-i Vekayi‟, nr. 772, Selh Ca 1281. 
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EK-24: Tasvir-i Efkâr 
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EK-25: Kasaba Demiryolu hakkında malumat (Aydın Vilayet Salnamesi 1300-1301). 
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EK-26/a: Ġzmir-Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi‟nin 1895 tarihli 

22 Lira (500 frank) değerinde % 4 faizli tahvil örneği. 

 

KAYNAK: Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi, F.Görsel_0029 No-2 

 

EK-26/b: Ġzmir-Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi‟nin 18 Temmuz 

1894 tarihli 500 frank değerinde hamiline ait hisse senedi. 

 

KAYNAK: Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi, F.Görsel_0029 No-18 
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EK-27: Ġzmir-Kasaba Demiryoluyla Temdidi Osmanlı ġirketi‟nin 25 Ekim 1894 

tarihli 22 Lira (20 sterlin, 500 frank) değerinde % 4 faizli tahvili. 

 

KAYNAK: Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi, F.Görsel_0029 No-17 
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EK-28: Ġzmir Kasaba Demiryolu Haritası 

 

 

Kaynak: BOA, T.DMĠ. 793/53. (10 Ekim 1865) 
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EK-29: Ġzmir Kasaba ve Ġzmir-Aydın Demiryolları Haritası 

 

Kaynak: BOA, ġD. 505/11 (28 Eylül 1884). 
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EK-30: Batı Anadolu Demiryollarını Gösterir Harita  

 

 

Kaynak: BOA, Ġ.MMS, 99/4167 (8 Haziran 1888) 
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EK-31: Batı Anadolu Demiryollarını Gösterir Harita 

 

 

Kaynak: BOA, A.AMD.626-5, lef-36 (1891) 
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EK-32: Ġzmir-Kasaba ve Bandırma-Konya Demiryolu Haritası.  

 

 

Kaynak: BOA, A.AMD.626/5, lef-3 (1891-1892) 
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EK-33: Batı Anadolu Demiryollarını Gösterir Harita 

  

 

Kaynak: BOA, Y.Mtv. 279/126 (19 Ekim 1905). 
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EK-34: Batı Anadolu Demiryolları 

 

 

Kaynak: BOA, T.DMĠ. 956/53 (19 Ağustos 1311/31 Ağustos 1895) 
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RESĠMLER 

Basmane Garı 

 

Kaynak: Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi, (D_Gul-Bes_GRSL_0002-001) 

 

 

Basmane Garı 

 

Kaynak: Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi, (D_Gul-Bes_GRSL_0002-002) 
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Basmane Ġstasyonu (Günümüzdeki hali) 

 

 

 

Basmane Ġstasyonu (Günümüzdeki hali) 

 

 

 



288 

 

 

Bornova Ġstasyonu 

 

 

 

Menemen 
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Manisa Ġstasyonu 

 

 

 

Çobanisa Ġstasyonu 
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Turgutlu Tren Ġstasyonu 

Resim (http://turgutlu-kasaba.blogspot.com) adresinden alınmıĢtır. 

 

 

 

 

Urganlı Ġstasyonu 
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AlaĢehir Ġstasyonu 

 

 

 

AlaĢehir Manzarası (AlaĢehir-EĢme Arasında Trenden ÇekilmiĢtir) 
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Salihli Ġstasyonu 

(http://demiryolcuyuz.com/3-bolge/salihli-gar.html) 

 

 

 

Günümüzde Salihli Ġstasyonu 
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Ahmetli Ġstasyonu 

 

Kaynak: http://www.koprubasi.bel.tr/?page_id=115 

 

 

Güneyköy Ġstasyonu 

 

 

 

 

http://www.koprubasi.bel.tr/?page_id=115
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EĢme Ġstasyonu 

 

 

 

 

Ahmetler Ġstasyonu 
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Ġnay Ġstasyonu 

 

 

 

 

UĢak Ġstayonu 
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Afyonkarahisar Ġstasyonu 

 

Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=33966 

 

Afyonkarahisar Ġstasyonu 

 

Kaynak: (http://demiryolportali.com/forum/forum_posts.asp?TID=1017&PN=2) 

 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=33966
http://demiryolportali.com/forum/forum_posts.asp?TID=1017&PN=2
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AlaĢehir-EĢme arasındaki 1 no‟lu büyük köprü ve tünel resimleri. 
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AlaĢehir-Afyon arasındaki demiryolu imtiyaz sahibi George Nagelmackers 

 

 

 

Nagelmackers‟in resimleri aĢağıdaki web sitelerinden alınmıĢtır. 

http://www.orientexpress.cz/historie.htm 

http://songespacio.blogspot.com/2009/11/george-nagelmackers.html 

http://www.azaft.org/ciwl/ciwlhist.htm 

 

 

 

http://www.orientexpress.cz/historie.htm
http://songespacio.blogspot.com/2009/11/george-nagelmackers.html
http://www.azaft.org/ciwl/ciwlhist.htm
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KAYNAKÇA 

 

ARġĠV BELGELERĠ 

A. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA) 

 

a. Belgeler 

1. Bâbıâli Evrak Odası Sadaret Evrakı 

- Sadaret Amedi Kalemi Evrakı (A.AMD.) 

- Divan-ı Hümayun Kalemi (A.DVN) 

- Divan-ı Hümayun Kalemi, Mukavele (A.DVN.MKL) 

- Divan-ı Hümayun Kalemi, (A.DVN.NMH) 

- Sadaret Mektubi Kalemi (A.MKT.MHM) 

- Mektubi Kalemi, Nezaret ve Devâir (A.MKT.NZD) 

 

2. Ġradeler Tasnifi 

- Ġrade Askeriye (Ġ.AS.) 

- Ġrade Dâhiliye (Ġ.DH.) 

- Ġrade Hususi (Ġ.HUS.) 

- Ġrade Meclis-i Umumi (Ġ.MLU.) 

- Ġrade Mesâil-i Mühimme (Ġ.MMS.) 

- Ġrade Meclis-i Vâlâ (Ġ.MVL.) 

- Ġrade ġura-yı Devlet (Ġ.ġD.) 

- Ġrade Taltifat (Ġ.TAL.) 

- Ġrade Ticaret ve Nafıa (Ġ.TNF.) 
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3. Yıldız Tasnifi 

- Yıldız Elçilik, ġehbenderlik ve AteĢemiliterlik (Y.PRK.EġA.) 

- Yıldız Esas Evrakı (Y.EE.) 

- Yıldız Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS.) 

- Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV.) 

- Yıldız Perakende, Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.) 

- Yıldız Perakende, Mabeyn BaĢkitabeti (Y.PRK.BġK.) 

- Yıldız Perakende, Tahrirat-ı Ecnebiyye ve Mâbeyn Mütercimliği (Y.PRK.TKM.) 

- Yıldız Perakende, Ticaret ve Nafıa (Y.PRK.TNF.) 

- Yıldız Resmi Maruzat Evrakı (Y.A.RES.) 

- Yıldız Sadaret (Y.PRK.A.) 

- Y.EE.KP. 

 

4. Dâhiliye Nezareti Evrakı (DH.) 

- Dâhiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT.) 

- Dâhiliye Nezareti Evrakı, Ġdare Kısmı (DH. ĠD.) 

 

5. Hariciye Nezareti Evrakı (HR.) 

- Hariciye ĠstiĢare Odası (HR.HMġ.ĠġO.) 

- Hariciye Tercüme Odası (HR.TO.) 

- Hariciye Siyasi (HR.SYS) 

 

6. Maarif Nezareti Evrakı (MF.) 

- Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi (MF.MKT.) 

 

7. Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.) 
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8. ġura-yı Devlet Evrakı (ġD.) 

- ġD. 

- ġD. (Aydın II) 

- ġD.HU. 

- ġD.NF. ġura-yı Devlet Nafıa 

 

9. Ticaret, Nafıa, Ziraat, Orman ve Maadin Nezaretleri Dosya Usulü Evrakı (T.) 

- T. TNF.VRK. 

- T.DMĠ. 

- T.NFM. 

 

10. Zabtiye Nezareti Evrakı (ZB.) 

11. Meclis-i Vâlâ Evrakı (MVL.) 

 

b. Defterler 

- BEO, Ayniyat Defterleri (AYN.d). 

- BEO, Nezaret Gelen-Giden Defterleri, Nafia Gelen Defteri. 

- BEO, Nezaret Gelen-Giden Defterleri, Nafia Giden Defteri. 

- BEO, Sadaret Defterleri. 

- Demiryolları Ġdaresi Defterleri.  

- Hazine-i Hassa Defteri (HH.d.). 

- Mukavelat Defterleri (A.DVNS.MKLT.d.). 

- Mukavelename Defterleri (A.DVNS.MKL.d.). 

- ġura-yı Devlet Evrakı Hülasa Kayıt Defterleri, Nafıa I-II. 

- Vilayât Gelen-Giden Defteri. 

- Vilayât Gelen-Giden Defterleri, Aydın Gelen Defteri. 
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B. Ġstanbul Deniz Müzesi ArĢivi (ĠDMA) 

- Mektubi I. (MKT.I) 

 

C. Ġzmir Kent Müzesi ArĢivi  

 

GAZETE VE DERGĠLER 

Ahenk  

Anadolu 

Basiret 

Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi 

Düstur  

Hizmet 

Hüdâvendigâr Gazetesi 

Ġmtiyâzât ve Mukâvelât Mecmuası  

Ġzmir 

Journal of the Society of Arts, Cilt 16, Londra 1868. 

La Turquia 

Mecmûa-i Umûr-ı Nâfia 

Mukâvelât Mecmuası 

Ruznâme-i Ceride-i Havâdis 

Sabah 

Servet-i Fünûn 

Takvim-i Vekâyi 

Tasvir-i Efkâr 

The Railway Magazine 

Umûr-ı Nâfıa ve Ziraat Mecmuası 
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SALNAMELER 

Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye, sene 1303. 

Salnâme-i Vilâyet-i Aydın, sene 1296, 1298, 1299, 1301, 1302, 1303, 1304, 1308, 1312, 

1313, 1314, 1316, 1317, 1320, 1323. 

 

KAYNAK ESER VE ĠNCELEMELER 

“Demiryolu”, Ana Britanica, cilt IX, Ġstanbul 1994. 

“Demiryolları ĠnĢaatı”, Bayındırlık Dergisi, Aralık 1948. 

“Ġzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryollarının Satın Alınmasına Dair Olan 

Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında Kanun”, Nafıa İşleri Mecmuası, Haziran 1934. 

“Memâlik-i ġahânede Demiryolları”, Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, nr. 21 (3 
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“Türkiye‟de Demiryollar ĠnĢaat Tarihinin Geçirdiği Devreler”, Demiryollar Dergisi, 
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Ahmed Ġhsan, Demiryolları, Ġstanbul 1308. 

Ahmed Midhat, Üss-i İnkılab, Ġstanbul 1294.  
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