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Öz 

Bu çalışmada, 1900-1908 arası dönemde Osmanlı basınında Hicaz Demiryolu inşaatının finansmanı 
meselesi ile ilgili yer alan haberler incelenmektedir. Yapımına 1900 tarihinde başlanan Hicaz Demiryolu ana 
hatları itibariyle 1908 yılında tamamlanmış, Medine’ye kadar uzanan hattın toplam uzunluğu 1.303 kilometre iken 
aynı yıl hattın Hayfa’ya kadar uzatılmasıyla birlikte toplam uzunluğu 1.464 kilometreye ulaşmıştır. Bu önemli 
projenin hayata geçirilmesinde karşılaşılan en önemli sorun inşaatın finansmanı meselesi idi. Zira bu kadar büyük 
bir projeyi sadece devlet imkânlarıyla gerçekleştirmek oldukça güçtü. Bu finansman sorunu; halktan toplanan 
yardımlar, devlet memurlarının maaşlarından yapılan kesintiler, yurt dışından yapılan bağışlar ve başka mali 
kaynaklar yaratılarak aşılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, II. Abdülhamit, Hicaz Demiryolu, Osmanlı Basını 

 

Abstract 

This article examines the financial sources of the Hejaz Railway project in light of the Ottoman press 
between 1900 and 1908. The construction of the main route of the Hejaz Railway project started in 1900 and it was 
completed by 1908: the length of the railroad reaching to Medina was 1,303 kilometers long and the total length of 
the railroad reached to 1,464 kilometers when it was extended to Haifa in 1908. The biggest obstacle ito the 
realization of this project was the funding of its construction. It was rather difficult to realize such a big project 
relying solely on the state resources. The Ottoman government aimed to tackle the financial problem through 
different measures: donations from the people, deductions from the civil servant salaries, gifts from abroad and 
creation of other financial resources. 
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GiriĢ 

19. yüzyılda Batı’da meydana gelen demiryolu devrimini (Onur, 1953: 6-7) başta 
Osmanlı padişahları olmak üzere devlet erkânı yakından takip ediyor ve Osmanlı topraklarında 

demiryolu inşaatlarını arzuluyorlardı. Zira Sultan Abdülmecit saray duvarına tren resmi asıyor 

ve “Ülkemde bu trenlerden bulunması en büyük arzumdur.” (Engin, 2002: 463) diyordu. 
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Halefi Sultan Abdülaziz ise Sultan Abdülaziz, tren yolu hattının saray bahçesinden geçmesi 

söz konusu olduğunda, “Memleketime demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, 

razıyım.” (Ahmed Cevdet Paşa, 1980: 7) demek suretiyle demiryolu inşaatlarına gösterdiği 

önemi açıklıyordu. Osmanlı Devleti, Batı’da meydana gelen demiryolu devrimini yakından 
takip etmesine rağmen ancak modern anlamdaki ilk demiryolunun inşaatından yaklaşık 26 yıl 

sonra ilk demiryolu (İskenderiye-Kahire) inşaatını gerçekleştirebilmişti (Engin, 2002: 463). II. 

Abdülhamit’in saltanatına kadar Osmanlı topraklarında inşa edilen demiryolları başta İngiliz, 
Fransız ve Belçikalı demiryolu şirketleri olmak üzere Batı sermayeli şirketlerce inşa edilmişti 

(Ortaylı, 1988: 133). Abdülhamit’in saltanatından sonra ise devletin genel siyasetinde olduğu 

gibi demiryolu inşası imtiyazının verilmesinde de Almanlar ön planda tutulmuştu. Anadolu ve 

Bağdat demiryolları inşaatı bu durumun en belirgin örneklerindendir (Özyüksel, 2000: 18-27; 
Baydur, 1999: 351 vd.). Sultan Abdülhamit hatıratında bu durumu şu şekilde açıklar (II. 

Abdülhamit, 1984: 138-139): 

“Demiryolu inşası için mütemadiyen imtiyaz talepleri geliyor. Daha pek çok 
demiryoluna ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Yeni hatlar, vilayetlere yollar açmakta, bu 

suretle de halkın zenginliği artmaktadır. Ancak bu projeler çok ziyanlı neticelerde 

doğurabileceğinden gayet ihtiyatlı davranmak icap eder. Demiryolları askerimizin çabuk 
hareketinin temin edeceğinden büyük stratejik ehemmiyeti haizdir ve bu bakımdan çok 

lüzumludur. Ancak icabında memleketimizin istilasını da aynı şekilde kolaylaştırılacağı 

aşikârdır. Bundan dolayı hudut eyaletlerinde demiryolu inşaatının aleyhindeyim. Büyük 

Devletlerarasında demiryolu inşaatı bakımından en fazla Almanya’ya itimat edebiliriz. Çünkü 
onun için ehemmiyetli olan, işin sadece iktisadi ve mali cephesidir.” 

II. Abdülhamit’in devleti içinde bulunduğu iktisadi, siyasi ve askeri buhrandan 

kurtarmak için uygulamayı düşündüğü çözüm yollarından biri olarak Hicaz Demiryolu inşaatı 
gündeme geldi (Çetin, 2010: 100). Hicaz Demiryolu’nun inşaat sebepleri dini, iktisadi, siyasi 

ve askeri nedenler olmak üzere üç ana sebebe dayanmaktaydı (Hülagü, 2008: 26; Özyüksel, 

2000: 45 vd.). Zira Hicaz Demiryolu’nun inşası bir taraftan Osmanlı Devleti’nin 

Arabistan’daki siyasi nüfuzunu kuvvetlendirirken, diğer taraftan da devlete iktisadi anlamda 
önemli bir destek sağlayacaktı. Aynı zamanda böyle büyük bir eserin vücuda getirilmesi 

devletin İslam âlemi nezdindeki nüfuzunu bir kat daha artıracak ve II. Abdülhamit’e Pan-

İslamizm politikasını kuvveden fiile geçirebilmek hususunda yardım edecekti (Gülsoy, 1994: 
41-52). 

Hicaz Demiryolu’nun Osmanlı topraklarında inşa edilen tüm demiryollarından farklı 

bir yeri vardır. Diğer demir yollarının aksine Hicaz Demiryolu tamamen İslam parası ve İslam 
işgücü ile inşa edilmesi düşünülmüştü. Ancak Osmanlı Devleti böyle büyük bir inşaatı 

gerçekleştirebilecek teknik donanıma sahip mühendis sıkıntısı çektiğinden Hicaz Demiryolu 

inşaatında ecnebi mühendislerden de faydalanılmak zorunda kalınmıştır. Yine de inşaatın 

yapılması tamamen İslam parası ile olurken gerekli işgücünün büyük çoğunluğu da 
Müslümanlardan ve özellikle de çölün kızgın güneşi altında türlü sıkıntılara katlanarak büyük 

bir sebat ile çalışan Osmanlı askerlerinden temin edilmişti (Hülagü, 2008: 94-97). 

Hicaz Demiryolu inşaatının önündeki engellerden en önemlisi inşaat için gerekli 
finansman sıkıntısıydı. Osmanlı ülkesinde görev yapan Avrupalı diplomatlar, Osmanlı 

Devleti’nin böylesine büyük bir proje için gerekli finansmanı bulabileceğine ihtimal 

vermiyorlardı. Ancak Osmanlı yönetimi, beklentilerin aksine finansman sorununu büyük 
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ölçüde çözmeyi başarmıştı (Özyüksel, 2002: 472). Finansman sıkıntısını ortadan kaldırmak 

için bağış kampanyaları düzenlendi. Başta bizzat Padişah’ın kendisinin iştiraki ile birlikte 

büyük-küçük tüm devlet erkânı, memurlar, kadın-erkek, muallim-talebe tüm Osmanlı 

vatandaşları ile birlikte bütün dünya Müslümanlarının gösterdikleri gayret ve bağışlarla 
finansman meselesi büyük oranda çözüldü. Ancak burada zikredilmesi gerekli önemli bir 

husus da bağış kampanyalarına gayrimüslim Osmanlı tebaasından bazılarının gösterdiği 

iştiraktir.  

 

A- HĠCAZ DEMĠRYOLU’NUN MALĠ KAYNAKLARI 

1- Ziraat Bankası Kredisi 

Hicaz Demiryolu inşaatına mali kaynaklar yaratmak için başvurulan ilk yollardan 
birisi Ziraat Bankası’ndan kredi temini olmuştu. Bağış toplama işine başlanana kadar inşaat 

masrafları için yüz bin liralık bir kredi açılmasına karar verilmişti (Tercüman-ı Hakikat, 17 

Haziran 1900: 1; Gülsoy, 1994: 58). Bu yüz bin liralık kredinin yarısı 1900 yılı içinde, kalan 
diğer yarısı ise 1901 senesinde ödenecekti (İkdam, 16 Haziran 1900: 1). Ziraat Bankası’ndan 

alınan krediler bu kadar ile sınırlı kalmayacak 1900-1908 yılları arasında müteaddit defalar 

bankadan kredi sağlanacaktı. 

 

2- Demiryolu ĠnĢaatı Ġçin Yapılan BağıĢlar 

Hicaz Demiryolu’nun mali kaynakları içerisinde gerek ülke içinde ve gerekse 

Müslümanların yaşadığı ülke dışındaki topraklarda yürütülen bağış kampanyalarından elde 
edilen gelirler önemli bir yer tutuyordu. Bağış kampanyaları ülke içerisinde ve ülke dışında 

kurulan bağış komisyonları aracılığıyla yürütülüyordu. Burada bağış kampanyalarının tertibi 

için kurulan bağış komisyonları, bağışlar için tabettirilen iane biletleri, ülke içerisinden ve ülke 
dışından yapılan bağışlar ile demiryolunun inşaatı için yaratılan diğer mali kaynakları 

açıklamaya çalışacağız. 

 

a- BağıĢ ĠĢlerinin Tertibi Ġçin Kurulan Ġane Komisyonları 

Osmanlı Devleti, Hicaz Demiryolu için tüm dünya Müslümanlarından toplanacak 

bağışları inşaatın mali kaynakları yönünden en önemli gelir kaynağı olarak görüyordu. Bu 

nedenle devlet nezdinde bu bağış toplama organizasyonunun en iyi şekilde yürütülmesi ve 
toplam meblağın en kısa sürede başkente ulaşması için müthiş bir teşkilatlanmaya gidilmişti. 

Hicaz Demiryolu için yardım toplanması işini İstanbul’da, Maliye Nazırı’nın başkanlığı 

altındaki İane Komisyonu yürütmekteydi (İkdam, 7 Temmuz 1900: 2). Hicaz Demiryolu için 
ita olunacak yardımların toplanması ve sarfına nezaret etmek üzere Maliye Nazırı’nın 

başkanlığında oluşturulan bu İane Komisyonu’nun diğer üyeleri; Düyun-ı Umumiye Maliye 

muhasebecisi Mesut Bey, Muhasebe-i Umumiye Maliye muhasebecisi Ziya Bey, Maliye 

müşavir muavini Sayid Bey, Muhasebat-ı Atîka muhasebecisi Behçet Bey idi. Ayrıca 
komisyonun kâtipliğine Muzaffer Bey, veznedarlığına da Maliye baş veznedarı Halid Bey 

tayin buyrulmuştu. Bunlara ek olarak komisyon bünyesinde bir de Heyet-i Kalemiye teşkil 

olunmuştu (Sabah, 8 Temmuz 1900: 1). 
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Hicaz Demiryolu için toplanacak meblağın ahzı ve sarfından Maliye Nazırı’nın 

başkanlığı altındaki İane Komisyonu sorumlu idi. Demiryolu inşaat ve levazımat masrafı 

olarak harcanacak meblağın sarfına Komisyon-ı Aliye’nin kararı ve Padişah’ın iradesi ile 

müsaade buyrulacaktı. Padişah’ın iradesinden sonra gerekli olan meblağ Maliye Nezareti’ne 
verilecek ve inşaat masrafları dışında katiyen başka bir amaç için sarf edilemeyecekti (Sabah, 

17 Haziran 1900: 1). İnşaat için toplanan parayı başka bir amaç için harcamaya teşebbüs eden 

maliye memuru derhal mesul tutularak mahkemeye çıkarılacak ve bir kusurlu hareketi 
görüldüğü takdirde memuriyetinden azledilecekti (Tercüman-ı Hakikat, 17 Haziran 1900: 1). 

Merkezi İstanbul’da bulunan İane Komisyonu’nun şubeleri olmak üzere taşrada mutasarrıf ve 

kaymakamların başkanlığında, belediye reisleri ile bölgenin itibarlı ve onurlu şahıslarından 

oluşan komisyonlar teşkil edilecek ve bu şubelerce toplanılacak meblağ doğrudan doğruya 
Maliye Nezareti’ne gönderilecekti. Ayrıca toplanacak paranın ahz ve sarfı hususunda 

suiistimaller meydana gelmemesi için meydana gelmemesi için birer nizamname kaleme 

alınarak bir teftiş heyeti oluşturulacaktı (Sabah, 17 Haziran 1900: 1). Bağış toplanmasında 
aksaklıklar yaşanmaması için teftişlere oldukça önem veriliyordu. Mesela, bizzat Maliye 

Nazırı’nın kendisi ve beraberinde Meclis-i Maliye reisi Mazhar ve muhasebecisi Ziya Bey 

bulunduğu halde Hazine-i Celile-i Vezne-i Umumi Dairesi teftiş edilmişti (Sabah, 11 Temmuz 
1900: 1). 

Vilayet ve kazalarda teşkil olunan iane komisyonları öncelikle buralardan ne kadar 

bağış toplanabileceğini tespit ediyor ve bunu İstanbul’daki İane Komisyonu’na bildiriyordu. 

Mesela, Selanik vilayeti önde gelenlerince kurulan iane komisyonu yaptığı çalışma neticesinde 
vilayet dâhilinde yirmi bin lira kadar yardım toplanabileceğini İstanbul’a bildirerek bu 

yardımların karşılığı olarak iane bileti gönderilmesini talep ediyordu (İkdam, 12 Ağustos 1900: 

2). 

Hicaz Demiryolu için gerek devlet memurları ve gerek halk tarafından yapılan bağışlar 

oldukça fazla olduğundan, bu paranın Osmanlı Bankası’na yatırılmasına karar verilmişti 

(İkdam, 20 Kasım 1900: 1). Osmanlı Bankası şubesi olmayan yerlerde ise toplanan bağış posta 

yoluyla gönderiliyordu. 

Hicaz Demiryolu’na ait mali işlerin zaman içerisinde çoğalması sebebiyle 1903 yılında 

İstanbul’daki İane Komisyonu’nun yerine “Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi” adı 

altında yeni bir mali teşkilat kurulmuştu. Bundan sonra Hicaz Demiryolu’na ait mali işler bu 
yeni komisyon aracılığıyla yürütülmeye başlandı. Mesela; Kala-i Sultaniye’den sahil 

boyundaki araziden bir kısmının parça parça satılarak bedelinin Hamidiye Hicaz Demiryolu 

İdare-i Maliyesi’ne verilmesine karar verilmişti (İkdam, 2 Ekim 1903: 1). 

 

b- Ġane Biletleri 

Hicaz Demiryolu inşaatına mali katkıda bulunanlara yapmış oldukları bağışların 

mukabilinde iane bileti veriliyordu. Bu iane bileti Komisyon-ı Âlî tarafından Osmanlı 
matbaasında tabettiriliyordu (İkdam, 23 Ağustos 1900: 2). Matbaada bir örneği hazırlanan bilet 

Padişah’a arz ediliyor, onun oluru alındıktan sonra bastırılıyordu. Bu biletler, üzerinde 

Osmanlı arması bulunduğu halde koçan şeklinde ve sıra numarası ile tabettiriliyordu (Sabah, 8 
Temmuz 1900: 1). Söz konusu iane biletlerinin bir kısmı bir ve bir kısmının beş mecidilik, bir 

kısmı beş ve bir kısmı on liralık olmak üzere şimdilik iki milyon liralık iane bileti tabı ve 

neşrine karar verilmişti. Eğer lüzum görülürse bu iane biletlerinden yine tabettirilecekti 
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(Sabah, 17 Haziran 1900: 1). Hicaz Demiryolu ianesi için tabettirilecek iane biletleri üzerinde 

“Taht-ı Himaye-i Hazret-i Şehinşahi’de Müteşekkil Komisyon-ı Umumiye’nin Nezaretinde 

Bulunmak ve Hicaz Demiryolu Mesarif-i İnşaiyesine Mahsus Olmak Üzere Tertip Olunan İane 

Bileti” ibaresi yer alacaktı (Sabah, 17 Temmuz 1900: 1). Tabettirilen biletler vilayetlere ve 
yurtdışındaki Osmanlı temsilciliklerine de gönderilmişti. Ayrıca Hicaz Demiryolu iane 

biletlerinin vilayetlere sevkinde hazır bulunmak üzere bir posta memuru hazır bulunmuştu 

(Sabah, 29 Kasım 1900: 1). Hicaz İane Komisyonu’na gönderilecek meblağın ne şekilde 
yollanacağına dair bazı mahallerden gelen sualler vardı. Bunlara küçük yerlerdeki 

komisyonların sandıklarında biriken bağış paralarının beş bin kuruşu bulunca vilayet 

merkezlerine gönderilmesi, vilayet merkezlerinde bulunan iane komisyonlarının ise 

kasalarında toplanan bağış miktarları yirmi bin kuruşu bulunca en yakın Osmanlı Bankası 
şubelerine yatırmaları yönünde emir verilmişti (Sabah, 30 Temmuz 1900: 2).   

 

B- YURT ĠÇĠNDEN YAPILAN BAĞIġLAR 

1- PadiĢah ve Devlet Erkânı’nın BağıĢları 

Hicaz Demiryolu inşaatının kuvveden fiile çıkarılabilmesini en çok ümit eden ve 

bunun için çalışanların başında bizzat Sultan’ın kendisi geliyordu (İkdam, 23 Haziran 1900: 2). 
Zira bu kutsal amaç için yapılan ilk bağış da elli bin lira ile II. Abdülhamit tarafından 

yapılmıştı (İkdam, 7 Temmuz 1900: 2). Ayrıca Sultan Abdülhamit, demiryolu ianesi olarak bir 

maaşını terk etmiş (Tercüman-ı Hakikat, 25 Haziran 1900: 1) ve bunun ilk taksiti olan altı bin 

altı yüz kuruşu iane komisyonuna vermişti (İkdam, 28 Eylül 1900: 1). Abdülhamit’ten sonra, 
büyük küçük hemen her makamdan devlet adamları da ianeye iştirak etmişlerdi. Padişahtan 

sonra devlet kademesinin en yüksek mevkiinde bulunan Sadrazam Halil Rıfat Paşa ve 

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi de ianeye iştirak edenlerdendi. 

Asrın en önemli yatırımı olarak kabul edilen (el-Müeyyed’den naklen İkdam, 17 

Haziran 1900: 1) bu projeye maddi katkıda bulunanlardan bazıları; Ticaret ve Nafia Nazırı 

Zihni Paşa (Tercüman-ı Hakikat, 4 Teşrin-i Sani 1900: 2), Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa, 

Dâhiliye Nazırı Abdurrahman Paşa, Evkafı Hümayun Nazırı Abdullah Galib Paşa, Maarif 
Nazırı Ahmed Zühtü Paşa, Hariciye Nazırı (Sabah, 17 Temmuz 1900: 1), Şura-yı Devlet Reisi 

Mehmed Said Paşa, Padişahın ikinci kâtibi İzzet Paşa, Rumeli Beylerbeyi Hacı Mustafa Paşa 

(İkdam, 31 Ekim 1900: 1), Dahiliye müsteşarı Ahmed Refik Paşa (Sabah, 6 Kasım 1900: 1), 
Sıhhiye Meclisi İkinci Reisi Ahmed Mithat Efendi (Sabah, 10 Temmuz 1900: 1) idi. 

Osmanlı Sultanı ve devlet erkânının  bağış hususunda gösterdikleri katkıya Osmanlı 

valileri de iştirak etmişti. Mesela; Erzurum valisi Muhammed Rauf paşa bir maaşını 
bağışlamıştı (İkdam, 7 Eylül 1900: 3). Ayrıca Musul, Mamüratülaziz, Kastamonu vilayetleri 

valilikleri (İkdam, 28 Eylül 1900: 1), Isparta ve Burdur mutasarrıflığı ile Karaman 

kaymakamlığınca yapılan yardımlar (İkdam, 29 Eylül 1900: 2) memleket dâhilinde yapılan 

yardımlardan sadece birkaçını teşkil ediyordu. 

 

2- Vilayetler, Kazalar ve Sancakların BağıĢları 

Hicaz Demiryolu inşaat masrafı olarak bağış toplanması hususunda vilayet, nezaret ve 
nahiyelerin üstün çabaları olmuştur. Henüz yardım toplamaya başlamadan önce vilayet, 
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nezaret ve nahiyelerden bazı kişiler bağışta bulunmuş ve bunların isimleri Komisyon-ı Alî’de 

mevcut iane defterine kaydedilmişti (Tercüman-ı Hakikat, 13 Haziran 1900: 1). Öncelikli 

olarak vilayet, kaza ve nahiyeler yapabilecekleri yardım miktarını belirlemesi ve İstanbul’a 

bildirmesi istenmişti (İkdam, 7 Eylül 1900: 3).  Bu arada, Hicaz Demiryolu'na bağış için lira ve 
gümüş mecidiyenin kaç kuruşa kabul olunacağı Edirne vilayetince soruluyor (İkdam, 17 

Temmuz 1900: 2), İane Komisyonu’nun bu yoldaki cevabı üzerine bağışa mübaşeret 

ediliyordu. Vilayetler arasında bağış toplanması hususunda Hicaz, Beyrut ve Suriye vilayetleri 
diğer mahallerden fazla yardımda bulunmuşlardı (Tercüman-ı Hakikat, 23 Haziran 1900: 1). 

Suriye vilayetinden iane Komisyonu’na çekilen telgrafta kırk bin liradan fazla iane temin 

edileceği bildiriliyordu (İkdam, 29 Temmuz 1900: 2). Hicaz Demiryolu için iane toplamak 

maksadıyla Beyrut vilayetinde kurulan İane Komisyonu tarafından kırk bin lira bağış 
toplanacağı bildirilmişti (Sabah, 20 Haziran 1900: 2). Bağış olarak en yüksek meblağı taahhüt 

edenlerden biri de Hüdavendigar Vilayeti idi. Hicaz Demiryolu ianesi olarak Hüdavendigar 

vilayetince yetmiş beş bin lira bağış toplanacağı bildirilmişti (Sabah, 11 Temmuz 1900: 1). 
Konya vilayetinden 88.712 kuruşun iane komisyonuna teslim edildiği bildiriliyordu (Sabah, 16 

Kasım 1900: 1). Ankara, Kastamonu, Kosova, Yanya, Edirne (Sabah, 21 Mayıs 1901: 1), 

Konya, Halep (İkdam, 13 Kasım 1900: 2), Aydın, Diyarbakır (İkdam, 18 Eylül 1902: 1), Van 
ve Sivas vilayetleri (Sabah, 9 Şubat 1908: 1) yardımda bulunan vilayetlerden bazıları idi. 

Hicaz Demiryolu inşaatı için yardımda bulunan sancaklardan Çorum Sancağı’na bağlı 

İskilib ve Osmancık kazaları 500 Osmanlı lirası bağış toplamışlardı (Sabah, 28 Kasım 1900: 

1). Aynı zamanda Beypazarı ve Sungurlu (Tercüman-ı Hakikat, 4 Teşrin-i Sani 1900: 2), 
Akşehir, Yenişehir, Erikli bünyelerinde Gemlik, Mudanya, Mihalic ve Pazarköy kazaları da 

bünyelerinde birer iane komisyonu kurarak büyük küçük bağışta bulunanlar arasında idi 

(Tercüman-ı Hakikat, 12 Mayıs 1907: 1). 

Hicaz Demiryolu inşaat haberinin duyulmasından hemen sonra daha inşaata dahi 

başlanılmadan girişilen bu bağış kampanyasına 1906 senesinde açılan ikinci büyük bağış 

kampanyası ile devam edilmişti. Bu bağış kampanyasında dikkat çeken husus ise, Osmanlı 

Devleti’nin Balkan topraklarında kalan bölgeden gelen yardımların fazlalığı idi. Gerçekten de 
bu bölge Müslümanları bağış toplanması hususunda, diğer bölgelere nazaran daha fazla gayret 

göstermeye ve daha çok yardım toplamaya çalışmıştı. Bosna (Tercüman-ı Hakikat, 12 Mayıs 

1907: 1), Manastır (Sabah, 9 Şubat 1908: 1) ve Romanya ahalileri (Tercüman-ı Hakikat, 3 
Nisan 1907: 1) bulundukları valilikler veya kazalar vasıtasıyla yardım kampanyasına 

katılanlardan bazıları idi. 

 

3- Nezaretler, Devlet Memurları ve Diğer Resmi Kurumların BağıĢları 

Hicaz Demiryolu için bağış kampanyasına devlet bünyesindeki hemen her nezaret 

katkıda bulunmuştu. Bu konuda en yüksek yardım taahhüdünde bulunan ise Bahriye Nezareti 

idi. Hariciye, Evkaf-ı Hümâyûn, Zaptiye, Maliye, Maarif, Ticaret ve Nafia Nezaretleri, 
Tophane-i Amire Müşiriyeti, Evkâf-ı Hümâyûn ve Defter-i Hakani Nezaretleri de bağışta 

bulunmuşlardı. Aynı zamanda Orman ve Maden ve Ziraat Nezareti, Telgraf ve Posta Nezareti, 

Adliye Nezareti ve Şura-yı Devlet memur ve müstahdemleri de ellerinden geldiğince yardım 
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kampanyasına katılmaya çalışmış ve belli miktarlarda bağış yapma sözü vermişlerdi. Aynı 

zamanda Ziraat Bankası ve bazı resmi kuruluşlar da bağışta bulunmuştu
1
.  

Nezaretler ve diğer resmi kuruluşlar tarafından taahhütte bulunulan paranın kaynağını 

ise, bu kuruluşlar bünyesinde çalışan memurlar ve diğer çalışanların maaşlarından yapılan 
kesintiler oluşturuyordu. Ancak söz konusu kesintiler gönüllülük esasına dayalı idi. Örneğin; 

Maarif-i Umumiye Nezareti memurları birer maaşlarını bağışlamışlardı (İkdam, 1 Kasım 1900: 

1). Evkaf-ı Hümayun Nezareti memur ve diğer çalışanları ise kendilerine maaş verildikçe 
maaşlarının yüzde onunu Hicaz Demiryolu’na vereceklerdi (Sabah, 21 Mayıs 1901: 1). 

Hariciye Nezareti memur ve müstahdemleri de on ayda tavsiye edilmek üzere birer maaşlarını 

bağışlayanlardandı (Sabah, 6 Kasım 1900: 1). Aynı zamanda vilayet dâhilinde bulunan bütün 

memurlar da kendi rızalarıyla birer maaşlarını Hicaz Demiryolu ianesi olarak bağışlamışlardı 
(Sabah, 17 Temmuz 1900: 1). Örneğin; Halep (İkdam, 7 Aralık 1900: 1) ve Edirne memur ve 

diğer çalışanları birer maaşlarını bağışlamışlardı (İkdam, 8 Aralık 1900: 2). Çeşitli kurum ve 

resmi dairelerde çalışan bazı memurlar da şahsi olarak bağışta bulunabilmekteydi. Örneğin; 
Liman Muhasebe Kalemi’nden Rauf Efendi (İkdam, 18 Eylül 1902: 1) ve Dâhiliye Müsteşarı 

Ahmet Refik Paşa (Sabah, 6 Kasım 1900: 1) bu kişilerden birkaçı idi. 

 

4- Ordu Görevlilerinin BağıĢları 

Ordu görevlilerinin bağışları en üst rütbesinden en küçük neferine kadar her 

kademeden çalışanı Hicaz Demiryolu bağış kampanyasına katkıda bulunmuştu. Bu bağışlar 

bazen ferdi olarak bazen ise toplu olarak yapılmaktaydı. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi 
Reis Vekili Müşir Edhem Paşa, Hassa Ordu’yu Hümayunu Müşiri Rauf Paşa, Padişahın özel 

doktorlarından Müşir Arif Paşa ve Padişahın yaverlerinden Nureddin Paşa ordunun bağış 

kampanyasına öncülük edenlerdendi (Gülsoy, Hicaz Demiryolu: 70). 

Yüksek rütbeli görevlilerin bağışları alt kademelerdeki de etkileyen ve bu yolda teşvik 

ediyordu. Bu vasıtayla ordunun yaptığı bağış miktarı da çoğalıyordu. Mesela; Jandarma dairesi 

Ümera ve Zabıtanı (İkdam, 5 Kasım 1900: 1), Kayseri fırka ve liva kumandalıkları (İkdam, 2 

Kasım 1900: 1), Makam-ı Seraskeri ve Zabtiye Nezareti (Tercüman-ı Hakikat, 15 Temmuz 
1904: 1), 2. Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı (Tercüman-ı Hakikat, 30 Nisan 1907: 1), 2. 

Ordu’yu Hümâyûn Erkân-ı Harbiye ve Levâzım Daireleri (Sabah, 21 Mayıs 1901: 1), 2. Ordu-

yu Hümâyûn Nizamiye 16. Alayın 3. Taburu, 3. Ordu-yu Hümâyûn 18. Nişancı Taburu 
(Tercüman-ı Hakikat, 11 Şubat 1907: 1), 5. Ordu-yu Hümâyûn Nizamiye 16. Alayın Dördüncü 

Taburu Zabıtanı (Sabah,  21 Mayıs 1901: 1), Hamidiye hafif süvari 16. Alayı (Sabah,  9 Şubat 

1908: 1)gerek nakden ve gerekse maaşlarından yapılan kesintilerle bağış kampanyasına 
katılmıştı. 

 

 

                                                
1 Nezaretler ve diğer resmi kuruluşlar ile bunların memur ve müstahdemleri tarafından yapılan 

bağışlar için bakınız; İkdam, 18 Eylül 1902: 1; 16 Ekim 1902: 1; 19 Ocak 1903: 1; 5 Mayıs 1903: 1, 

Sabah, 17 Temmuz 1900: 1; 6 Kasım 1900: 1, 10 Kasım 1900: 1; 21 Mayıs 1901: 1; 30 Ekim 1901: 1; 9 

Şubat 1908: 1; Tercüman-ı Hakikat, 3 Teşrin-i Sani 1900: 2; 4 Teşrin-i Sani 1900: 2; 6 Teşrin-i Sani 

1900: 2; 22 Mart 1901: 1; 15 Temmuz 1904: 1; 11 Şubat 1907: 1; 30 Nisan 1907: 1. 
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5- Ġlmiye Sınıfı ve Eğitim Personeli Ġle Öğrencilerin BağıĢları 

Hicaz Demiryolu için düzenlenen bağış kampanyasına katılan gruplardan bir diğeri de; 

İlmiye Sınıfı ve Eğitim Personeli ile öğrenciler idi. Öncelikli olarak Maarif-i Umumiye Nazırı 

Celal Bey Efendi ianede bulunuyor (İkdam, 5 Mayıs 1903: 1), bu durumda onun 
öncülüğündeki eğitim dünyası için bir teşvik oluyordu. Bağış kampanyasına katkıda 

bulunanlardan bir kısmını belirtmek gerekirse, mesela, Tophane-i Amire 1. Sanayia Alayı 

Mektebi Fransızca ve Kimya Muallimi Yüzbaşı Hafız Muhammed Ali Bey (Sabah, 11 
Temmuz 1900: 1), Kastamonu Askeri Rüştiye Mektebi Müdüriyeti (Tercüman-ı Hakikat, 15 

Temmuz 1904: 1), Bingazi Maarif memurları (Sabah, 21 Mayıs 1901: 1), Mülkiye Baytar 

Mekteb-i Aliyesi memurin ve muallimi (İkdam, 19 Ocak 1903: 1), Halfeli Ziraat Mektebi 

memurin ve muallimesi, Harbiye-i Şahane Mektebi şakirdanından süvari mülazımı İbrahim 
Efendi, Sanayia Mektebi memur ve çalışanları da (İkdam, 18 Eylül 1902: 1) bağış 

kampanyasına iştirak etmişlerdi. 

Hicaz Demiryolu bağış kampanyasına katkıda bulunanlar arasında mektep 
çocuklarının yaptıkları bağışlar, İslam âleminin en üst makamından en alttaki tebaasına kadar 

hepsinin kutsal bir amaç için nasıl çaba gösterdiğinin kanıtı idi. Henüz pek küçük mektep 

çocukları gündeliklerinden biriktirdikleri paraları iane komisyonuna götürerek bu cüzî 
yardımın kabulünü masumane bir lisan ile rica etmişlerdi (İkdam, 16 Temmuz 1900: 2). 

Mektep talebelerinin yaptıkları bağışlara Fatih Rüşdiye-i Mülkiyesi talebelerinden Ahmed Adil 

(İkdam, 29 Temmuz 1900: 2), Beyazid Merkez Rüşdiyesi talebelerinden Mehmed Ali ve 

Mustafa Nurs’un (Sabah, 8 Temmuz 1900: 1) bağışları birer örnek olarak gösterilebilir.  

 

6- Müslüman Halk Tarafından Yapılan BağıĢlar 

Hicaz Demiryolu’nun İslam âleminin hac farizasını kolaylıkla yerine getirebilmesi 
maksadıyla yapılması (İkdam, 15 Nisan 1900: 1) ve İslam milletlerinin gurur kaynağı olması 

(İkdam, 28 Kasım 1900: 1) nedeniyle halkın her tabakasından, demiryolu için düzenlenen 

bağış kampanyasına katkılar yağıyordu. Toplumun her kesiminden kadın-erkek, büyük-küçük 

hemen herkes bağışta bulunuyordu. Bu hususta özellikle tüccarlar önemli bir çaba gösteriyor 
ve halk tarafından yapılan bağışların başını da tüccarların bağışı çekiyordu. Mesela; fes 

tüccarından Ali Bey el-Katib 500 adet Osmanlı lirası bağışta bulunmuş, ayrıca hattın beher yüz 

kilometresi için 110 lira iane ita eyleyeceğini bildirmişti (Tercüman-ı Hakikat, 29 Temmuz 
1900: 1). Ali Bey’in bu hizmeti padişahın kulağına gidince, Ali Bey padişahın lütfüne mazhar 

olmuş, ayrıca Ali Bey Efendi’ye Fesçi Başlık unvanı ihsan olunarak, Ali Bey’in ticaretgâhının 

üzerine Osmanlı arması asılmasına emir verilmişti (İkdam, 6 Eylül 1900: 2). Yine tüccar 
esnafından Abud Efendi hattın beher yüz kilometresi için yüz lira bağışlayacağını taahhüt 

etmişti (İkdam, 16 Temmuz 1900: 2). Üsküdar’da faaliyet gösteren fiyatların tiyatro 

direktörlerinden Hasan Efendi, Şevki Efendi ve Hamdi Efendi de bağışta bulunanlardandı 

(İkdam, 16 Ekim 1902: 1). Tüccar esnafından yardıma katılanlar arasında Hacı Evliya Efendi 
ve Hulusizade Osman Nuri Bey adlı kimseler de bulunuyordu (Sabah, 17 Temmuz 1900: 1). 

Halk arasında bağışta bulunmak isteyenler ellerinden gelen tüm imkânları seferber 

etmiş, nakden bağışta bulunanların yanı sıra çeşitli vasıtalarla yardımda bulunanlar da yer 
almıştı. Mesela; Menteşe Sancağı Müslümanları 10.000 travers vermeyi vaat etmişlerdi 

(İkdam, 28 Ağustos 1900: 1). Köyceğiz esnafından Ali Rıza Paşa’nın oğlu Cemil Bey ise bin 

adet traversi iane olarak vermişti (Sabah, 10 Temmuz 1900: 1). 
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Hicaz Demiryolu için bağışta bulunmak hususunda erkeklerin gösterdikleri bu gayrete 

Osmanlı hanımları da iştirak etmişti. Mesela; Çorbacı Havva Hanım kazandığı meblağı sevine 

sevine komisyona vermişti (İkdam, 16 Temmuz 1900: 2). Mısırlı İbrahim Edhem Paşa’nın 

kerimesi Hatice Hanım bir maaşının karşılığı olan 180 kuruşu iane Komisyonu sandığına 
teslim eylemişti. Aynı zamanda Aksaraylı Ayşe Hanım da 20 kuruş bağışta bulunmuştu 

(İkdam, 4 Kasım 1900: 1).Akmescid’de sakin Adil Bey’in kerimesi Halime Hanım (Tercüman-

ı Hakikat, 22 Mart 1901: 1) ve Köprülü Kaymakamı Kamil Bey’in zevcesi Hanımefendi 
(Sabah, 10 Temmuz 1900: 1) de büyük-küçük bağışta bulunan Osmanlı hanımları arasındaydı. 

Hanımların yaptıkları bu bağışlar önemli bir gerçeğin de altını çiziyordu. O da, Osmanlı 

hanımlarının toplumsal olaylara karşı olan duyarlılıkları ve toplum içerisinde edindikleri 

önemli yerdi. 

 

7- Gayrimüslim Halk Tarafından Yapılan BağıĢlar 

Hicaz Demiryolu’nun, İslam parası ve İslam mühendisleri işgücü ile yapılması 
düşünülmüştü. Ancak bu noktada altı çizilmesi önemli bir husus da, Hicaz Demiryolu için 

düzenlenen bağış kampanyalarına Osmanlı tebaası arasında yer alan gayrimüslim halktan bazı 

kimselerin yaptıkları bağışlardır. Bu bağışlara örnek vermek gerekirse; Tophane-i Amire 
fabrikalarında çalışan İngiliz ameleleri maaşlarının yüzde onunu Hicaz Demiryolu inşaatı için 

bağışlamışlardı (Sabah, 21 Kasım 1900: 1). Toplu olarak yapılan bağışların yanı sıra ferdî 

olarak da bağışta bulunanlar da vardı. Mesela; Balık Pazarı tüccarlarından Mösyö Malidar, 

yine tüccar esnafından Mösyö Simonaki ve İstilyanus Efendiler (Sabah, 17 Temmuz 1900: 1), 
Viyana şehrinde ikamet eden fabrikatörlerinden Birtold Diyamond (Tercüman-ı Hakikat, 30 

Nisan 1907: 1) ve Musevi cemaatine mensup Viyana’da tüccar Samuel (İkdam, 16 Ekim 1902: 

1) Hicaz Demiryolu bağış kampanyasına iştirak eden gayrimüslim tebaadan bazıları idi. 

Osmanlı Devleti’ne tabi gayrimüslim tebaa arasından yapılan bu bağışlar, “Hasta 

Adam” olarak nitelendirilen, ne zaman dağılacağı konusu üzerinde tartışmalar yapılan bir 

devletin Müslim-gayrimüslim, Türk ya da ecnebi halkının hala bir arada ve dayanışma 

içerisinde olduğunu göstermesi bakımından ayrıca önemlidir. 

 

C- YURT DIġINDAN YAPILAN BAĞIġLAR 

1- Hindistan 

Hicaz Demiryolu bağış kampanyasına Osmanlı toprakları dışında iştirak edenlerin 

başında Hindistan geliyordu. Hicaz Demiryolu’nun inşası İslam âlemi için çok önemliydi 

(İkdam, 19 Ocak 1902: 1). Kuşkusuz bunun sebebi, bir dini hizmet olan hac ibadetini 
kolaylaştırmak için yapılması idi (İkdam, 15 Nisan 1900: 1). Hindistan Müslümanları samimi 

bir duygu ile bağlı oldukları Osmanlı hilafetinin Hicaz Demiryolu inşaatına karar vermesini 

sevinçle karşılamışlardı. İnşaat haberi işitilir işitilmez Hindistan’ın hemen her bölgesindeki 

İslam ahalisi şevk ve gayret ile bağış toplamaya hazırdı (el-Müeyyed’den naklen, İkdam, 12 
Ağustos 1900: 2). 

Yurt dışından yapılan bağışların genelinde olduğu gibi Hindistan’dan yapılan bağışlar 

da şehbenderlikler ve bazı bağış organizasyonları vasıtasıyla yapılmakta idi. Şehbenderlikler 
ve bağış organizasyonlarını düzenleyenler öncelikle halktan ne kadar yardım 
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toplayabileceklerini tespit ediyorlar ve ardından bunu İstanbul’a bildirerek belirlenen miktar 

karşılığınca iane bileti talep ediyorlardı. Mesela; Hindistan Müslümanları tarafından toplanan 

500 Osmanlı lirasına karşılık olarak Osmanlı Matbaası’nda tabettirilen iane biletlerinden bir 

kısmının Hindistan’a gönderildiği bildirilmişti (Sabah, 11 Temmuz 1900: 1). Hindistan’da 
bağış kampanyası düzenleyenler arasında Devlet-i Aliye’nin Bombay’da bulunan baş 

şehbenderliği (İkdam, 12 Ağustos 1900: 2) başta olmak üzere diğer Osmanlı şehbenderlikleri 

ile Lahor (İkdam, 14 Ağustos 1901: 2) Haydarabad (Sabah, 26 Temmuz 1901: 1), Madaras 
(İkdam, 19 Ocak 1903: 1), Rengon (İkdam, 22 Kasım 1903: 1) şehirlerinde düzenlenen bağış 

kampanyaları ile Müslüman halk bağış yapması için teşvik ediliyor ve halktan yardım 

toplanıyordu. Mesela; Hindistan’ın Lahor şehrinde ikamet eden Alim Efendi’nin çabalarıyla 

Hindistan’ın çeşitli bölgelerinden toplanan 33 İngiliz lirası ile 7 Şilin (İkdam, 14 Ağustos 
1901: 2), Haydarabad Müslümanları tarafından toplanan 200 rupi (İkdam, 25 Şubat 1902: 2) ve 

Bombay baş şehbenderliğince 169 bin lira toplandığı bildirilmişti (Tercüman-ı Hakikat, 15 

Temmuz 1904: 1). 

Hindistan Müslümanları arasından bağış toplamak için üstün çaba harcayan bazı 

kişiler vardı. Bunlar arasında Haydarabad’dan Molla Abdülkayyum, Muhammed İnşallah ve 

Bağdadlı Seyyid Abdülhak Efendi öne çıkan kimseler idi. Örneğin; Molla Abdülkayyum 
Efendi Hayderabad Müslümanları arasından 35 bin rupi toplama başarısını göstermişti (İkdam, 

25 Şubat 1902: 2). Ayrıca, Molla Abdülkayyum Efendi İslam dinine hizmette bulunmak 

amacıyla ahalideki haberleri bildirecek bir matbaa kurmayı dahi düşünmüştü. Hicaz Demiryolu 

inşasına karar verildiğini Semeratü’l Fünun gazetesindeki bir haberden öğrenen Abdülhak 
Efendi ise Molla Abdülkayyum ile görüşerek İslam âlemi ile ilgili haberlerin zaten çeşitli 

matbaalarda yayınlandığını, ayrıca bir matbaa tesisine lüzum olmayıp, toplanacak yardımın 

Hicaz Demiryolu’na bağışlanmasının daha faydalı olacağını belirtmişti. Bağdatlı Seyyid 
Abdülhak Efendi daha çok Hicaz Demiryolu’na dair yazmış olduğu nutuklar ile halkı bu 

önemli projeye katkıda bulunmak için teşvik ediyordu. İkdam gazetesi 28 Kasım 1900 tarihli 

yazısında Abdülhak Efendi’nin Hindistan’da Müslümanlara yapmış olduğu bir konuşmaya yer 

veriyordu ( İkdam, 28 Kasım 1900: 1) :  

“Burada bulunan ahali-i İslamiye’den en evvel istirhamım irad ettiğim sözleri burada 

bulanmayanlara tebliğ etmeleri ve bu hususta bana yardım etmeleridir. Malumunuz olduğu 

üzere Emirü’l Mü’minin, İmamül-Müslimin, Hami-i Din-i Mübin el-Sultan Abdülhamid Han-ı 
Sani Efendimiz Hazretleri bilcümle Müslüman’ın iftiharı olan bir teşebbüs-i azim-i 

diyanetkaraneye tevessül buyurmuşlardır. O da Şam-ı Şerif’ten, Medine-i Münevvere ve 

Mekke-i Mükürreme’ye kadar bir demiryolunun inşasıdır. millet-i muazzama-i İslamiye’nin 
hayr ve felahına bais olan bu teşebbüs-i allî-i şahane Cenab-ı Hakk’a iman eden ahali-i 

İslamın iftiharı olur olmaz umuman vel-i nimet efendimiz hazretleri’nin sıhhat ve afiyetleri ile 

şan ve şevketleri duasını en samimi hissiyat-ı ubudiyetkârâne ile tekrar eylemişlerdir. 

Filhakika bu teşebbüs öyle bir teşebbüs-i azim-i dindarane ve ümranperveranedir ki bir 
taraftan arazi-i mübareke-i Hicazya’ya imar, bir taraftan Memalik-i Mehruse-i Şahane’nin 

ümranını bir kat daha tezyîd eder. Bir de bu teşebbüs İslam parasıyla, İslam mühendisleri ve 

amelesiyle yapılacak ilk tarik-i hediye-i islamidir. Ey ihvan-ı din:  

Böyle azim ve cesim bir teşebbüsün gerçekleşmesini ve muvaffakiyete ermesini yalnız 

Devlet-i Aliye’nin himmet ve fedakârlığından beklemek caiz değildir. Devlete, bilcümle 

Osmanlılar ile tüm dünyadaki ahali-i İslamiye tarafından muavenet edilmesi vecaib-i 
hamiyetten addolunur. Emirü’l-Mü’minin efendimiz hazretleri her Müslümandan evvel bu 
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emri- hayr için elli bin lira ihsan buyurmuşlardır. Cihanın her tarafında ahali-i İslamiye 

Hazret-i Hilafetperahi’ye katılarak iane itasına koşmuşlardır. Zaten her Müslüman böyle bir 

emr-i hayr için iane itasını farz-ı ayin bilir. Bu cümleden olarak Hind Müslümanlarının her bir 

Müslümanlardan ziyade gayret ve çaba göstermeleri icap eder. Allah’ını ve Peygamber’ini 
seven iane vermelidir. Zira bir Müslüman dünya ve ahrette hüsn-i sevaba ancak bu gibi bir 

fütüvvet ve cemaatle kazanabilir. Buradaki ihvanımdan hamd olsun bu hissiyat-ı 

hamiyetkârane ve fütüvetperveraneyi tamamiyle görmekteyim. Çünkü bilcümle Hind İslam 
ahalisi Emirü’l-Mü’minin Efendimiz Hazretleri’ne muhabbet ve ubudiyetle bağlıdırlar. Zaten 

şimdiye kadar gösterdikleri gayret dediğime delildir. Şu halde cidden eminim ki bu dakikadan 

itibaren her tarafta iane defterleri açılarak asar-ı faaliye-i ubudiyet ve muhabbeti ifaya herkes 

çalışacaktır. Cenab-ı Hak hayr ve felaha muvaffak buyursun. Âmin.” 

Hicaz Demiryolu için düzenlenen bağış kampanyalar başlamasından hemen sonra 

başlayarak inşaat sonlanana değin Hindistanlı Müslümanlar tarafından yapılan bağışlar 

Hindistan’da yürütülen bağış kampanyalarının başarıya ulaştığını gösteriyordu. 

 

2- Mısır  

Hicaz Demiryolu haberi tüm İslam ahalisince bu emr-i Hayriye iştirak gibi bir saadete 
nail olmak maksadıyla her taraftan bağış toplanmaya başlanmıştı. Mısır’ın önde gelen İslam 

ahalisi de Kahire’de bir iane komisyonu kurarak yardım toplamaya başlamıştı. Komisyon, 

Kahire’de yayımlanan el-Liva gazetesi bünyesinde bir iane defteri açmak suretiyle yardım 

toplamaya başlamıştı. Mısır İslam ahalisi de şevkle bağış kampanyasına destek almaya 
çalışmaktaydı (İkdam, 24 Temmuz 1900: 2). 

Mısır ahalisinin bağış kampanyasına katılma hususundaki şevk ve gayretleri 

neticesinde, Mısır’ın hemen her yerinde iane komisyonları kurulmuştu. Mısır eşrafından 
Menşevî Ahmed Paşa (Tercüman-ı Hakikat, 13 Mayıs 1904: 1), Rüstem-zâde Mahmud 

Muharrem Bey, Karaçuvallı-zâde Hüseyin Bey (Sabah, 4 Ağustos 1900: 1), el-Liva gazetesi 

sahibi Mustafa Kamil Bey (İkdam, 2 Ekim 1903: 1) Hicaz Demiryolu için düzenlenen bağış 

kampanyalarına öncülük edenlerdendi. Özellikle Mustafa Kamil Bey’in bu hususta büyük 
çabaları vardı. Mustafa Kamil Bey’in öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyalarında büyük 

meblağlar toplanmıştı
2
. Menşevî Ahmed Paşa marifetiyle 5.068 lira ve Mısır eşrafından 

Muhammed Bey tarafından bağışlanan 57.000 lira Mısır İslam ahalisi tarafından yapılan 
bağışlardan birkaçı idi (Tercüman-ı Hakikat; 13 Mayıs 1904: 1). 

Mısır’da düzenlenen bağış kampanyalarına Mısır’da yayınlanan gazeteler büyük 

destek veriyordu. Gazeteler gerek yayınladıkları haberler aracılığıyla halkı bağış yapmaya 
teşvik ve gerek kendi bünyelerinde kurdukları iane komisyonları marifetiyle para 

topluyorlardı. Mısır’da yayınlanan el-Liva, el-Müeyyed, el-Sabah, el-Manar, el-Ahram ve el-

Raid el-Mısrî gibi gazete ve dergiler bağış kampanyasına destek olmuşlardı. Mesela; el-

Müeyyed gazetesi marifetiyle 1.000 lira iane toplanmıştı (Tercüman-ı Hakikat, 3 Temmuz 
1904: 1). 

 

                                                
2 Mustafa Kamil Bey’in öncülüğünde toplanan bağışlar için bakınız: İkdam, 2 Ekim 1903:1; 2 Aralık 

1903:1; 7 Aralık 1903:1; 13 Aralık 1903: 1; 2 Şubat 1904: 1. 
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3- Fas 

Hicaz Demiryolu’nun İslam âlemi nazarında sahip olduğu öneme binaen demiryoluna 

yardım temini için tüm İslam âleminin giriştiği yarışa (İkdam, 19 Ocak 1902: 1) Fas 

Müslümanları da katılmıştı. Faslı Müslümanlarca çeşitli tarihlerde büyük-küçük bağışlar 
yapılmıştı. Mesela; Hicaz Demiryolu inşaatı ianesi olarak Fas Müslümanları tarafından 

184.601 frank tutarında çek gönderilmişti (İkdam, 2 Şubat 1903: 1). 

 

4- Rusya  

Hicaz Demiryolu bağış kampanyasına Rusya toprakları dâhilinde katılan Müslüman 

ahalinin çoğunlukla Kırım ve havalisinde yer aldığı görülmektedir. Buradan gelen bağışlar 

arasında; Kırım’da Akmescid’de sakin Seyid Muhammed Çelebi (Tercüman-ı Hakikat, 15 
Teşrin-i Sani 1900: 1), yine Akmescid’de sakin Adil Bey’in kerimesi Halime Hanım 

(Tercüman-ı Hakikat, 22 Mart 1901: 1) ve Sivastopol’da sakin Akmescidli Muhammed 

Efendi’nin (İkdam, 19 Ocak 1903: 1) bağışları gösterilebilir. 

 

5- Diğerleri 

Hicaz Demiryolu için düzenlenen bağış kampanyalarına iştirak ederek yardımda 
bulunan yukarıda saydığımız devletler dışında, ayrıca, Güney Afrika (Tercüman-ı Hakikat, 11 

Eylül 1900: 1), Buhara (Tercüman-ı Hakikat, 22 Mart 1901: 1), Cezayir-i Bahr-i Sefid (İkdam, 

16 Ekim 1902: 1; 19 Ocak 1903: 1), Singapur (İkdam, 16 Mart 1902: 1; 19 Ocak 1902: 1), 

Kafkasya (Tercüman-ı Hakikat, 19 Şubat 1901: 2), Kanal İslam ahalisinden (İkdam, 31 
Temmuz 1901: 2; 19 Ocak 1902: 1), Cava’dan (İkdam, 19 Ocak 1902: 2), Ümit Burnu’ndan 

(İkdam, 23 Ağustos 1900: 2) ve Balkanlar’dan
3
 da demiryolu inşaatı için bağışlar 

gönderilmişti. 

 

D- HĠCAZ DEMĠRYOLU MENFAATĠNE OLMAK ÜZERE YARATILAN 

DĠĞER KAYNAKLAR 

1- Resmi Kâğıt ve Evrak Gelirleri 

a- Ġcar ve Ġsticar Kontrat Varakaları 

Hicaz Demiryolu için yeni kaynaklar arayan Osmanlı Devleti 28 T. Evvel sene 318 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcar ve İsticar Kontrat Varakaları’nın tabı ve satışından 
elde edilecek geliri Hicaz Demiryolu yararına olmak üzere kullanmaya karar vermişti. Şöyle 

ki; Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîyesi’nden yapılan açıklamada; İcar ve İsticâr Kontrat 

Varakaları’nın basım ve satışı imtiyazının Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîyesi namına ihsan 
buyrulup, başka kimseler tarafından bu yolda evrak tab ve satışının men edilmekle birlikte 

Hicaz Demiryolu’na ait damgayı taşımayan kontratların devlet makamlarının hiçbirinde geçerli 

                                                
3 Balkanlar’dan, özellikle de Bosna-Hersek Müslümanları tarafından yapılan bağışlar için bakınız: 

Tercüman-ı Hakikat, 5 Mayıs 1904: 1; 15 Haziran 1904: 1; 18 Haziran 1904: 1; 26 Haziran 1904: 1; 15 

Temmuz 1904: 1-2; 4 Mayıs 1905: 1; 25 Mayıs 1905: 1; 9 Şubat 1907: 1; 11 Şubat 1907:1; 24 Mart 

1907: 1; 3-4 Nisan 1907: 1; 30 Nisan 1907: 1; 12 Mayıs 1907: 1; 31 Mayıs 1907: 1. 



 

 

 
  

121  Emrah ÇETİN 

 

 

 
H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 4 Issue 4 

Kasım /November 2012 

olmayacağı açıklanarak, bu varakaların “Hamidiye Hicaz Demiryolu Menfaatine Mahsustur.” 

ibare ve damgası bulunduğu halde 28 T. Evvel sene 318 tarihinden itibaren hükümetçe 

neşrolunmaya başlandığı ve vilayetlerde satılmaya başladıkça mahalli hükümetler tarafından 

neşrinin yerleşeceği bildirilmişti (İkdam, 1 Aralık 1902: 1). 

İcar ve İsticâr Kontrat Varakaları, beher varaka bir kuruşa ve yüzer varaklık paketleri 

sim-i mecidi yirmi kuruştan doksan üç kuruşa Ziraat Bankası idaresi altında satılmakta idi 

(İkdam, 24 Kasım 1902: 1). 

 

b- Arzuhal Ġlmühaberleri 

Hicaz Demiryolu’nun mali kaynaklarından biri de Arzuhal İlmühaberleri’nden elde 

edilen gelirdi. Arzuhal İlmühaberleri daha önceden Memurin-i Mülkiye Komisyonu tarafından, 
“Memurin-i Mülkiye Komisyonu” ibaresine sahip kâğıtlara yazılarak ita olunmakta idi. Ancak 

daha sonra Hicaz Demiryolu inşa masraflarında kullanılmak üzere bu kâğıtlardan her birinin 

on kuruşa satılmasına ve yalnız Tercüme-i Hal Suretleri’ne mahsus olmak üzere yeniden 
kâğıtların tab ve satışına karar verilmişti (İkdam, 15 Temmuz 1903: 1). Bu İlmühaberler 

bastırılana kadar, ilmühaberlerin basımından sonra elde edilecek gelirle birleştirilmek üzere 

Hariciye Nezaret-i Celilesi veznesince birer kuruş alınacaktı (İkdam, 28 Ocak 1903: 1). 

 

2- Kurban Derileri 

1901 yılında alınan bir kararla gerek İstanbul’da ve gerekse taşrada Kurban derilerinin 

Hicaz Demiryolu menfaatine mahsus olmak üzere toplanmasına karar verilmişti. Gerek 
başkentte ve gerek taşrada toplanacak kurban derilerinin muhafazası ve nakli ile bunların 

nakde çevrilmesi hususunda zayiat ve bir suiistimal olmaması için başkentte Belediye’nin 

nezareti altında olarak belediye dairelerince ve taşralarda mahallerin naib ve müfettişlerinin 
başkanlığında, idare ve belediye meclisleri azasından birer kişiden oluşmak üzere merkez, liva 

ve kazalarda birer komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulacak komisyonlar kurban 

derilerinin toplatılarak, bunların lüzumunca hıfzı ve bir suiistimalin vukua gelmemesi için 

çalışacaktı. Kurban derilerinden elde edilecek meblağ Maliye Nazırı’nın başkanlığında 
bulunan Hicaz Demiryolu Komisyonu’na gönderilecekti (Tercüman-ı Hakikat, 20 Mart 1901: 

1). Hicaz Demiryolu’na yardım olarak verilen her bir deri için üzerinde “Hamidiye Hicaz 

Demiryolu İdare-i Maliyesi Nezareti” mührünü taşıyan birer makbuz veriliyordu (İkdam, 24 
Şubat 1904: 1). 

İmparatorluk dahilinde hemen her yerde halk kurban derilerinin Hicaz Demiryolu 

menfaatine mahsus olmak üzere toplanmasına büyük destek olmuştu. Zira henüz 1901 yılı 
Nisan ayına gelindiği halde gerek başkentte ve gerek taşrada belediyeye teslim olunun 

derilerin miktarı 14.586’ya çıkmıştı (Tercüman-ı Hakikat, 4 Nisan 1901: 2). Kurban derilerinin 

toplanmaya başladığı 1901 yılından itibaren ilerleyen yıllarda ülkenin her tarafından kurban 

derilerinden elde edilen paralar İstanbul’a gönderiliyordu. Bu bağışlara örnek verecek olursak; 
Edirne’den 240 kuruş, Bitlis’ten 660 kuruş, Hüdavendigar’dan 98.471 kuruş, Konya’dan 

90.503 kuruş, Kosova’dan 4.764, Mamüratülaziz’den 3.120, Biga’dan 7.022 kuruş toplanmıştı 

(İkdam, 18 Eylül 1902: 1). 
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3- Diğerleri  

Hicaz Demiryolu menfaatine mahsus olmak üzere başvurulan kaynaklar; 

Mukavelename ve Kontrato Kâğıtları (Tercüman-ı Hakikat, 1 Kanun-ı Evvel 1900: 1), Akçe 

Mübadelesi, Tapu Hâsılatı (İkdam, 19 Ocak 1903: 1), Sigara Paketleri Tabı (İkdam, 19 
Temmuz 1901: 1), Maaş Senetleri (Tercüman-ı Hakikat, 12 Temmuz 1904: 1) ve Hicaz 

Demiryolu’na çalışan şirketlerden alınan % 1’lik yardımlardı (İkdam, 19 Ocak 1903: 2). 

Ayrıca 1906’da işletme idaresi kurularak Şam-Maan-Hayfa güzergâhının yapımı tamamlanan 
kısmında nakliyata başlanmış ve bundan elde edilen gelir Hicaz Demiryolu’na tahsis 

edilmiştir. 

 

E- ĠANE ĠġLERĠNDE YAġANAN SIKINTILAR 

Bağış işlerine dair meydana gelen temel karışıklık toplanan yardımlara dair evrakların 

nereye gönderileceği konusunda yaşanan sıkıntılardı. Hicaz Demiryolu için toplanan 

yardımlara dair evraklar Maliye Nazırı’nın başkanlığındaki İane Komisyonu’na gönderilmesi 
gerekirken, bu evraklardan bir kısım inşaat işlerinden sorumlu olan Komisyon-i Alî’ye 

gönderiliyordu. Zira bu konuda Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Alîsi’nden yapılan açıklamada, 

Hicaz Demiryolu için toplanan bağışlara dair evraklar bazı mahallerden Komisyon-ı Alîye’ye 
gönderilmekte olup hâlbuki Komisyon-ı Alî’nin inşaat işleriyle ilgilenmekte ve bağış 

toplanması işi için Maliye Nazırı’nın başkanlığında bir iane komisyonu teşkil edildiğinden 

bağış irsalâtına dair evrakın bu iane komisyonuna gönderilmesi gerektiği açıklanmıştı (Sabah, 

16 Mayıs 1901: 1). 

Yardım işlerinde ortaya çıkan aksaklıklar arasında en önemlisi vilayetlerce taahhüt 

edilen meblağın toplanılamaması idi. Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Alîyesi Birinci 

Azalığı’ndan yazılan bir tezkerede; “gerek merkezce ve gerek vilayetçe taahhüt olunan ianatın 
sekiz yüz bin liraya karib olduğu, ancak bundan şimdiye kadar vuku bulan tahsilâtın üç yüz elli 

bin liraya baliğ olamadığı ve inşaata ait olmak üzere günden güne artan masrafların tedarik 

ve temininin bu paralara bağlı olduğu ve bu yüzden sıkıntıya düşüldüğü” bildirilmişti (İkdam, 

1 Şubat 1902: 2). Taahhüt edilen meblağların tahsil edilememesi devleti yeni kaynaklar 
bulmaya mecbur ediyordu. 

Hicaz Demiryolu için bağış toplanmasına dair yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bir de 

yardım toplanmasına karşı çıkanlar bulunuyordu. Hicaz Demiryolu’na mali kaynak yaratmak 
için bunca teşebbüste bulunulmuş ve halk da buna elinden geldiğince destek olmaya çalışmış 

ve hemen hemen hiçbir yerden demiryoluna ait alınan vergi veya harçlar nedeniyle şikâyet 

gelmemişti. Ancak, İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan ve Hicaz Demiryolu Projesi’ne 
pek de sıcak bir gözle bakmayan, her fırsatta Osmanlı idaresinin demiryolu politikalarını ağır 

bir dille eleştirmekten çekinmeyen Şura-yı Ümmet Gazetesi, Hicaz Demiryolu menfaatine 

mahsus olarak alınan Kurban derilerinin toplanmasını eleştiriyordu. Şura-yı Ümmet, 4 Eylül 

1902 tarihli sayısında bu konuya şöyle değinmişti: (Şûra-yı Ümmet; no: 11, 4 Eylül 1902, s. 2) 

“Vesait-i nakliyenin miktarı günden güne artıyor. Taraf taraf şimendiferler yapılıyor. 

Hicaz Şimendiferi inşa ediliyormuş!... Rusya, Avrupa’nın Asya’nın kalpgahına kadar 

şimendiferler işletiyor, İngiltere Afrika’dan Çin’e şimendifer projeleri hazırlıyor, fakat hiçbiri 
Anadolu ahalisinin derilerini sayarak, bayramlarda dilenci hakkı olan kurban derilerini 

toplayarak hala 10 kilometresi yapılabilen Hicaz Şimendiferi kadar bahis etmiyor.”  
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Arzuhal İlmühaberleri’nden elde edilecek gelirin Hicaz Demiryolu’na tahsis 

edilmesini de eleştiren Şura-yı Ümmet bu konuya şöyle değinmişti: (Şûra-yı Ümmet; no: 21, 

29 Kanun-ı Sani 1903, s. 2) 

“Sadaka ve iane ile Hicaz Şimendiferi yapılamayacağı anlaşıldığı gibi, gizli bir vergi 
demek olan bu resim vasıtasıyla Mekke’ye şimendifer yapılamayacağı besbellidir. Eğer maksat 

hakikaten şimendiferlerin tamamlanması olsaydı, büsbütün başka suret-i hareket icap ederdi.”  

Şûra-yı Ümmet, iane toplanmasına dair bu sert eleştirileri yaparken, Müslüman halkın 
bu haberlere pek de ehemmiyet vermediği bütün Müslümanlarca toplanan bağış miktarlarından 

anlaşılıyordu. Ayrıca Hicaz Demiryolu adına iane toplattırılmasını önlemek için İngiltere kendi 

sömürgesi olan topraklarda Müslüman halkın yardımda bulunmasını engellemeye çalışmış, 

halka baskı yaparak bağış toplanmasını yasaklamışsa da tüm dünya Müslümanlarınca yapılan 
yardımlar İngiltere’nin bu hususta yürüttüğü çalışmalarda pek de başarılı olamadığını 

göstermiştir.  

 

Sonuç 

Hicaz Demiryolu hattının toplam uzunluğu 1908 Eylül’üne gelindiğinde 1.464 km.yi 

bulmuştu Hicaz Demiryolu’nun her bir kilometresinin inşaat masrafları ile mühendis, usta ve 
işçi ücretleri dâhil olduğu halde her bir kilometrenin 1.424 lira masrafla yapılması 

düşünülüyordu. Ancak inşaat tamamlandığında bu miktarın beklenenden fazla olduğu 

görülüyordu. Özellikle Medine hattının inşa masrafları toplam maliyeti artırıyordu. Zira 

Medine istasyonunun inşaatı için harcanacak para 700.000 rubye olarak hesaplanmıştı. Bu 
masraf da eklenince hattın toplam maliyetinin 3.456.926 lira olduğu görülüyordu.  

Hicaz Demiryolu’nun maliyeti Osmanlı bütçesini oldukça zorluyordu. Zira toplam 

maliyeti dört milyon lira olarak hesaplanan projenin bu büyük maliyeti devletin 1901 yılı 
bütçesindeki harcamaların % 18’ini aşıyordu. İnşaatın önünde büyük bir engel oluşturan bu 

finansman sorununu devlet bütçesinden ayrılacak ek gelirle karşılamak imkânsızdı. Bu nedenle 

inşaat için yeni finans kaynakları yaratmak gerekiyordu. Bu amaçla ilk olarak Ziraat 

Bankası’ndan kredi alındı. Ancak bu sadece geçici bir çözümdü ve inşaat için gerekli 
finansman kaynağının Müslümanlardan toplanacak bağışlarla sağlanması düşünüldü. Bu 

doğrultuda ülke içerisinde ve ülke dışında yoğun bir bağış kampanyası başlatıldı. Bu 

doğrultuda ülke içindeki ve ülke dışındaki gazete ve dergiler ile din adamları ve devlet 
görevlileri aracılığıyla büyük bağış kampanyaları düzenlendi. Hicaz Demiryolu’nun yalnız 

Osmanlıların malı değil, bütün Müslümanların ortak eseri olduğu fikri aşılanarak 

Müslümanların bağış kampanyalarına destek olmalarına çalışıldı. II. Abdülhamit ile başlayan 
bağış zincirine devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkes iştirak etti. Bu 

arada küçük-büyük, kadın-erkek binlerce Osmanlı vatandaşı bağış kampanyasına şevkle 

katıldı. Tüm dünya Müslümanlarının gurur kaynağı olan bu esere bütün dünya 

Müslümanlarından da yardımlar yağdı. Başta Hindistan olmak üzere Mısır, Fas, Rusya, 
Uzakdoğu, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar’da yaşayan Müslümanlar ellerinden geldiğince 

bağış kampanyalarına katıldı. Bu arada adeta Osmanlı Devleti’ne karşı olan bağlılıklarına birer 

kanıt sunmak istercesine Müslümanlardan başka bazı gayrimüslim Osmanlı vatandaşları da 
ianede bulundu. İnşaatın ilerlemesiyle birlikte artan masraflar nedeniyle yeni finans kaynakları 

oluşturularak inşaatın finans sıkıntısı ortadan kaldırıldı. 
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Hicaz Demiryolu inşaatı Osmanlı topraklarında demiryolu inşaatlarını yürüten Avrupa 

sermayeli demiryolu şirketlerinin yaptığı hatlardan daha ucuza gelmişti. Hicaz Demiryolu gibi 

büyük bir projenin yaklaşık dört milyon lira gibi düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesinde 

demiryolunun devlet eliyle yapılmasının büyük katkısı vardı. İnşaatın düşük maliyetle 
yapılmasındaki en önemli sebep ise inşaat için gerekli işgücünün askerlerden temin edilmesi 

idi. Gerçektende çölün ortasında, kızgın güneşin altında çeşitli hastalıklarla boğuşarak 

demiryolunun inşası için çalışan askerlerin gösterdiği gayret ve sabır takdire şayan bir 
durumdu. Burada inşaatın vücuda getirilmesi için fevkalade bir gayret ve çaba gösteren 

başmühendis Meissner ve İzzet Paşa’nın çalışmalarını da göz ardı etmemek gereklidir.   
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