
ADANA - VARDA KÖPRÜSÜ

  

200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde, bugün Alman Köprüsü diye bilinen "Varda
Köprüsü
" tarihi eser niteliği ile beraber aynı zamanda bir mühendislik harikasıdır.

  

Alman Köprüsü, Berlin-Bağdat Demiryolu tarihteki İpek Yolu'nun yerini alacak Batı ile Doğu'nun
önemli köprüsü olarak 1900'lü yılların başında Almanlar tarafından yapıldı. 1888 Yılında
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II
tarafından yapılan anlaşmayla, Bağdat demiryolu inşaatı Almanlara verildi. Alman Deustche
Bank'ın ayırdığı krediyle 15 yılda tamamlanan demiryolunun en zor kısmı Toroslarda ortaya
çıktı.

1888 yılında II. Abdulhamit ile Alman İmparatoru Kaiser Willhem tarafından imzalanan
sözleşmeyle Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demiryolu ağı kurulması öngörüldü.
Bu projeyle, Osmanlı'nın asker, eşya ve yolcu taşıması, Almanların da ihtiyaç duyduğu petrol
kaynaklarına ulaşması planlandı. Haydarpaşa'dan Eskişehir, Konya, Ereğli, Pozantı, Adana
güzergahını izleyen Bağdat Tren Hattı'nın en önemli ve zor geçiş noktası olan Belemedik
bölgesinde, 1905 yılında Almanlar tarafından 12 kilometre uzunluğunda, 22 tünel açıldı.
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        Projenin yapımı süresince Belemedik tren istasyonunda o yıllarda binlerce Alman ve Türk görevyaptı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Almanlar adeta bir kasaba oluşturdular; hastane, kilise,okul, sinema ve hatta cami inşa ettiler. Bağdat Tren Hattı'nın bu zorlu aşamasını yıllar sürençalışma sonucu başarıyla tamamlayan Almanlar, Belemedik'teki yüksek bir kesimde bulunan 3bin 700 metrekarelik alanda mezarlık oluşturarak, buraya hayatını kaybeden vatandaşlarınıdefnettiler. Bu çalışmalar kapsamında keskin bir vadinin iki ucunu birbirine bağlayarak ulaşımıdaha risksiz ve kolay hale getirmek için 200 metre uzunluk ve 99 metre yüksekliğiyle abidevi birgörünüme sahip (bugün Alman Köprüsü diye bilinen) Varda Köprüsü de inşa edilmiş oldu.Alman Köprüsü civarında bugün araç ulaşımı için kullanılan arka arkaya iki tünel ve bugünkullanılmayan köprü ayakları bulunur. Varda Köprüsü'nün inşasından önce geçiş için kullanılanancak "U" şeklindeki formu nedeniyle bir trenin geçişinde yüksek risk oluşturan bu eski yol,vadinin direkt olarak geçilmesine imkan sağlayan Alman Köprüsü'nün inşaatı tamamlandıktansonra kullanımdan kaldırılmıştır.    Ulaşım: 
  

Alman Köprüsü ve Hackırı köyü, birbirine yakın oluşları nedeniyle beraber ziyaret edilebilecek,
yüksek seyir zevki veren sessiz ve huzurlu bir coğrafyanın parçasıdır. Karaisalı ilçesinin
batısında yer alan Kapıkaya Kanyonu mevkii 2 km geçildikten sonra, Bolcalı ve Kıralan
köylerinin tabelaları takip edilerek Alman Köprüsü'ne ulaşılır. Hackırı köyü de aynı güzergahta
Alman Köprüsü'nden hemen 500 metre sonra yer alır. Geniş bir vadi manzarası ile köylülerin
dediklerine göre ne Aladağlar'ın karlarının ne de Çukurova'nın sıcaklıklarının ulaştığı, denizden
600 metre yükseklikte bir köydür. Hackırı köyünden yola devam edilmesiyle yaklaşık 4-5 km.
sonra Yerköprü mesire yerine varılır. Aladağlar'ın geniş çam ormanları içinden geçilerek
Karaisalı ilçesine kuzey yönden giriş yapılır.
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