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ultan ‹kinci Abdülhamîd Han'›n her sahada açt›¤› yeni müesse-

selerin say›s› oldukça çoktur. Say›s› 1500'ü aflan bütün bu eser-

lere 72 milyon 780 bin 129 alt›n harcanm›flt›. Bu eserler ara-

s›nda çok say›da devlet hizmet binas›, câmi, hastane, mektep, fab-

rika, tezgâh, bak›m ve flifâ evleri, yol, su, çeflme ve istasyonlar vard›.

Osmanl› memleketleri onun zaman›nda yeni bir çehre kazanm›flt›. Zirâat,

îmâr ve e¤itim husûsunda birçok yenilikler yap›ld›. Bu hususta sultana takdim

edilen bir raporda flunlar yer almaktad›r:

"Anadolu k›tas›nda siyâsî vaziyet ile ekonomi ve yollar bak›m›ndan mey-

dana gelen terakkileri hâvi olarak bu defa kaleme ald›¤›m bir raporu zât-› pâdi-

flâhiye takdim ve bununla iftihar eylerim. Terbiyesi, vicdan› olan ve kendisinde

Allâh korkusu bulunan her flah›s birkaç sene evveline nisbetle Anadolu k›tas›n-

da meydana gelen ticârî, zirâî ve medenî terakkîlerden dolay› kalbinde bir mut-

luluk hissi duymaya mecbur olur". 

Sultan Abdülhamîd Han, Anadolu ve Rumeli yakas›n› birbirine ba¤layacak

iki köprü ile denizin içinden geçecek bir tüp geçit için çal›flmalar yapt›rd›. Deni-

zalt›ndan tüp geçit için Amerikal› mühendis Frederik E. Strom'a proje haz›rlat-

t›. Bu projede tünel, Sarayburnu'ndan Üsküdar-Salacak'a ba¤lan›yordu. On alt›

büyük sütun üzerinde infla edilecek olan tünelde küçük bir tren iflleyecekti. Fa-

kat, Sultan Abdülhamîd Han tahttan indirilince bu proje de yar›da kald›.

Sultan Abdülhamîd Han memleketin her taraf›nda su kanallar› inflâ ettir-

mifl ve halk›n su ihtiyac›n› karfl›lam›flt›. Terkos gölünün suyunu Y›ld›z Saray›'na

kadar getiren bir kanal yap›lm›flt›.

Yeni postane binas›n›, Medine-i Münevvere'ye kadar telgraf hatt›n›, Bin-

gâzi telgraf hatt›n› yapt›r›p, ‹stanbul-Köstence aras›na kablo döfletti. Musul ve

Kerkük civâr›nda petrol kuyular› açt›rd›.

Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP)'nin ilk mimar› Sultan Abdülhamîd

Han'd›r. Bu bölgenin ehemmiyetini ve iyi bir proje ile îmâr edilmesini daha o

zaman düflünmüfl ve bu mevzuda çal›flmalar yapt›rm›flt›r. Yani GAP bir asra ya-

k›n bir zaman önce düflünülmüfl bir projedir. 

Osmanl› Devleti'nin topraklar›, do¤udan-bat›ya uzanan siyâsî, iktisâdî ve

askerî ehemmiyeti büyük bir köprü durumundayd›. Bu sebeple son devir sultan-

lar› ‹stanbul merkez olmak üzere bu devletin topraklar›n› demiryollar› ile bat›-

ya, do¤uya ve güneye ba¤lamak için çal›flm›fllard›. Bu gaye ile demiryolu ya-

p›mlar› bafllat›lm›fl ve 1870-1890 seneleri aras›nda Rumeli Demiryollar› infla-

atlar› tamamlanarak ‹stanbul yolu, Paris, Viyana ve Berlin'e ba¤lanm›flt›.

‹stanbul ile ‹slâm memleketleri aras›nda yap›lmas›na bafllanan di¤er de-

miryolu hatt› ise ‹stanbul-Basra demiryoludur. Bu çal›flmalar Haydarpafla-‹zmit

hatt› ile 1871'de bafllat›ld›.
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2 Temmuz 1890 târihinde 50 kilometrelik ‹zmit-Adapazar› hatt› merâ-

simle Nâfia Nâz›r› Râif Pafla taraf›ndan hizmete aç›ld›. 27 Kas›m 1892'de Ana-

dolu Demiryolu fiirketi'nin treni, çiçeklerle ve Osmanl› bayraklar›yla donanm›fl

olarak Ankara istasyonuna ulaflt›. Haydarpafla-‹zmit-Eskiflehir-Ankara demiryo-

lu hatt› 578 kilometre idi. Eskiflehir-Konya 440 kilometre, Mudanya-Bursa 40,

‹zmir-Manisa-Alaflehir ve Manisa-Soma hatt› 259, ‹zmir-Ayd›n-Dinar 515,

Mersin-Tarsus-Adana 45, Yafa-Kudüs hatt› da 70 kilometre idi. Sultan Abdül-

hamîd Han zaman›nda (1896 y›l› istatisti¤ine göre) demiryollar›n›n uzunlu¤u

Avrupa yakas›nda 1983 kilometre, Anadolu yakas›nda 1947 kilometre idi.

Sultan Abdülhamîd Han'›n büyük ehemmiyet verdi¤i Hicaz Demiryolu ça-

l›flmalar› ise 1 Eylül 1900 târihinde yay›nlad›¤› irâdesiyle bafllad›. Pâdiflâh›n irâ-

desinde, demiryolunun tamamen Müslüman mühendisler taraf›ndan inflâ edile-

ce¤i ve paras›n›n da Müslümanlar›n ba¤›fllar› ile karfl›lanaca¤› hususlar› dikkat

çekmekte idi. Sultan Abdülhamîd Han, 50 bin lira ba¤›flta bulunarak aç›l›fl› yap-

t›. Bütün devlet memurlar› ve Müslüman halk da ba¤›fllarda bulundu. Yolun in-

flas›na memleket d›fl›ndaki Hindistan, Fas, Çin, Afganistan, Amerika, Afrika,

Tunus, Cezâyir, Ümid Burnu ve Cava Müslümanlar›ndan da ba¤›fllar geldi.

Hicaz Demiryolu fiam'dan bafllay›p Medine ve Mekke'ye uzanmaktayd›.

Tamam› 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demiryolu 31 A¤ustos 1908 târihinde

Medine'ye ulaflt›. Demiryolu, Sultan Abdülhamîd Han'›n tahta ç›k›fl y›ldönümü

olan 1 Eylül 1908 tarihinde resmî bir merâsimle iflletmeye aç›ld›. Hicaz Demir-

yolu; mühendislik mektebi mezunlar›ndan birçok Türk mühendisin gayretiyle

inflâ edilmiflti.

Sultan ‹kinci Abdülhamîd Han'›n bu îmâr faaliyetlerinin devam› olan fakat

tahttan indirilmesiyle yar›da kalan projelerinden birisi de ‹stanbul Bo¤az›'na iki

köprü yap›lmas› projesidir. Anadolu ve Rumeli yakas›n› birbirine ba¤layacak

olan köprülerin çizimleri ve flekilleri hakk›nda Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi'nde

bulunan dosyay› okuyucular›m›za sunuyoruz. Burada görülecektir ki bugün hâ-

lâ yap›ls›n m› yap›lmas›n m› tart›flmalar› devam eden üçüncü köprü ile yap›m›-

na henüz bafllanabilen tüp geçitin projelerini Osmanl› Devleti bir as›r öncesin-

den yapt›rm›flt›r.
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ultan ‹kinci Abdülhamid Han zaman›nda, ‹stanbul Bo¤az›'n›n,

Sarayburnu-Üsküdar ve Rumeli Hisar›-Kandilli aras›nda ol-

mak üzere iki köprü ile ba¤lanmas› projesi yap›lm›flt›.

Frans›z inflaat mühendisi F. Arnodin'e 1900 y›l›nda çizdirilen pro-

jede köprülerin, Eyfel Kulesi'nin yap›ld›¤› çelik teknolojisiyle yap›lmas› he-

defleniyordu.

Sarayburnu-Üsküdar aras›ndaki aktarma köprünün iki kara

taraf›ndan ayaklar› aras›ndaki mesâfe 1700 metre idi. Projede befl ayak

üzerine kurulmas› planlanan köprünün orta aya¤›n›n 32 metre derinlik-

teki deniz taban›na oturtulmas› planlanm›flt›. Denizden yüksekli¤i 50

metre olan köprünün alt›ndan as›lacak teleferiklerle vagonlar›n tafl›n-

mas› hedefleniyordu. Rumeli Hisar›-Kandilli aras›nda yap›lmas› plan-

lanan köprü ise ilgili vesîkas›nda “Cisr-i Hamîdî” (Hamîdiye Köprüsü)

olarak isimlendirilmifl sâbit bir köprüydü. Projede istasyonlar›n Bak›r-

köy ve Bostanc›'ya kurulmas›, böylece demiryolunun flehrin d›fl›ndan

geçmesi planlan›yordu.

Bo¤aziçi'nde yap›lacak olan bu köprü ayn› zamanda Ba¤dad de-

miryolu hatt›na da ba¤lanacakt›. 

Köprülerin yapılacağı yeri gösteren Boğaziçi haritası
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Cisr-i Hamîdi projesi büyük bir bina üzerine, minarelerle ve Kuzey Afrika mimârî tarz›nda kubbelerle süslü, som kâr-

gîr destekler aras›na kurulu, çelik halatlarla havada as›l› demirden bir bina manzaras›nda idi. Bu kubbelerden her biri gra-

nitten yap›lm›fl bir sütun üzerinde olup bunlar›n üzerine toplar kurulmufl idi. Döner kulelerle askerî savunmaya da faydal›

olacak olan köprü, ayn› zamanda bo¤az geçiflini de kontrol alt›nda tutacakt›. Köprünün geceleri çok güzel bir flekilde ›fl›k-

land›r›lmas› da, projenin mühim bir taraf›n› oluflturuyordu.

Bu köprüde yani Cisr-i Hamîdî'de tren, araba ve yayalar›n geçmesine mahsûs yollar ve basamaklar bulunmaktayd›.

Köprü bu flekilde Anadolu ve Rumeli yakalar›n› birbirine ba¤l›yordu. 

Minareleri ve kuleleri "Halîfe-i Müslimîn olan pâdiflâh-› âlî-câh›n bütün kudret-i dîniye ve siyâsiyesini pîfl-i enzârda te-

cellî etdirerek Osmanl›lar›n flân ve azametini irâe" ediyordu.

Bu köprü ile de îcâb›nda Medîne’den trene binildi¤inde Viyana’da trenden inmek mümkün olacakt›. 


