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Sonuç . . 

Cengiz _Orhonlu 

Çok genış topraklar ·üzerine yayılmış olan Osmanlı devletinin kara 
ulaştırma şebekesinin · meydana gelişi ve işleyişi bir takım kuruluşlar ve hiz
met gurupları sayesinde mümkün olabilmekte idi. .Esasen Osmanlılarda bir 
yol düsüncesi, yol bakımı,· onarımı gibi fikirlerin mevcut bulunduğu bu gi
bi kur~luşlar sayesinde anlaşılmaktadır. · ·osmanlı yol sistemi ile ilgili olan 
kuruluşlar derbendcilik\ .köprücülük2

, .gemicilik3 ve m8ııiyet itibarile bun
lardan bfraz farklı olan kaldırımcılıktır. Yukarıd~ zikred~iş olan kuru
_luşlar ~derbendcilik, köprücülük~ gemicilik- bir takım vergilerden muaf tı.i
tulr;nak4 . ~ure~le yol açm~k, tamir e_tmek, köprülerin bakımı .ve· onarımı, 

"' Bu yazıda kullanılaiı kısaltınalar Ba§bakanlık arşiviniı:i tasniflerine· ald
dir. MD = Divan:ı humayun Mühimme defteri; MA.D = Ma~iyeden müdevver 
defterlerı; Cevdet- Nafıa = Cevdet tasnif!, Nafıa kısmı; Cevdet - . Belediye 
·= Cevdet tasnif!, Belediye kısmı.' · 

ı BÜnun için b1t. Cengiz Orhonlu, Osmanlı imparatorluğunun. derbend t~
kilatı, !stanbul 1967. 

? Köprücillük için şimdilik bk. Köpriiciil-iik, Vll. Türk Tarih Kongresi'nde 
okunan tebliğ. · · · · 

3 Cengiz Orhonlu, Ge?nicı"lik, Türkiyat Mecmuası, XV (1969), s. 157-169. 
4 Avapz-ı divaniye ve · tekalli-i örflye (örfi vergiler)den muaf olmak 

(Cengiz Orhonlu, Derbend teşkilatı, s. 50-56). · 
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köprü olmayan yerlerden parasız olarak insanları ve eşyalarını oehirlerden 
karşı kıyılara nakletmek gibi görevler yapmakta idiler. Bu hizmet şekille

rioden başka bazı köylerin doğrudan doğruya yol yapımı ve bakımı için 
tayin edildikleri görülmektedir. Mesela İçel sancağında Marnuriye kalesin
den Ermenak'a ve Larende'ye(Karaman) Konya'ya ve diğer· ye·rıere gidip 
gelen yoltİn adı o zaman 'Zin/tar' yolu idi; kışın. yağmur ve sellerden. bazı 
yerleri harap oluyordu; bunun için 2 köy yol hizmetinin görülmesine me
mur edilmişlerdi. Fakat bu köylerin ahatisi zamanla başka yerlere gidip da
ğıldıklarından zikr edilen yol hizmeti yerine getirilememekte idi. Onların 

yerine Ermenak'ta ve adı geçen yerin civarında bulunan 13 hane 'zimmi' 
bu · hizmete istekli olmuş1ardı5. Buna diğer bir roisalde Niğbolu sancağı için
de bulunmaktadır. Niğbolu içinde oturan hristiyan reaya yolların ve Niğ
bolu kalesi hisar-beççe'sinio tamiri ile meşgul olup hizmetleri karşılığında 
avarız-ı divaniye ve tekalif-i örtiye'den muaf olmuşlardı6• Yukarıda veril
miş olan misallerde kaydedilmiş olduğu gibi muhtelif hizmetlerio görülme
sine tayin edilmiş -derbendci, köprücü, gemici gibi- hizmet erbabı bazı ver
gilerden muaf tutulmuşlardı. Oysa ki kaldımncılar iç_io durum tamamen 
farklıdır. Zikri geçen hizmet erbabı iskan merkezleri dışındaki kır yerlerde 
görevlerini yapmakta idiler7 • Kaldırırncılar hemen hemen daima şehir ve 
kasabalarda bulunmaktadırlar; ancak yol inşaatı yapılmak gerektiği zaman 
bulunduklar~ yerlerde~ uzaklaşırlardı. Diğerlerinden bir başka farkları da 
şehirlerdeki diğer esnaflar gibi teşkilatianmış olmalarıdır. 

· Kaldırırncılık doğrudan doğruya yol ile ilgili bulunan bir mesleki te
şekkülü göstermektedir. Bunun tetkiki yol mes'elesinin bir çok noktalarını 
aydınlığa kavuşturacaktır. Kaldırım yapan esi:ıafın ismi olan kaldırırncılık 
bugünkü anlamda olduğu gibi yaya kaldının yapımı ile değil esas yolun 
kendisi iJe ilgilidir. Kaldırım toprak zemine faş döşe~e)c sureti ile yapılan 

5 MAD, nu. 2775, s. · 14 3 Muharrem 973. 
6 Buna iHt belgede zikredilen hrlstiyanlarm yükümlü oldiıkları işleri yap

madıkları şikayet olunduğundan (12 Şevval 986) Nitbolu sancak beğine yazı
lan hükümde bu hususu tetkik etmesi ve zikredlle~ 4ilerin aksamamasmm te
mini istenmektedir . (MD, nu. 35, s. 393, hüküm 1005). 

7 Bazı qerbend köylıkinin yol lle olan lli§kllerl, köyterin bulundukları 

mevki dolayısı lle daha açıklik göstermektedir. Ester .Ali köyü ahalisi geçit 
ve derbend mahallinde oldugundan o derbendi görüp gözetip <ı:yonarın ve kal
dırımların tacm·ir ve termim etnıek~ §artı lle derbendel kabul edllmişlerdi (MA~, 
nu. 2775, s. 1646, 10 Zilkade sene 973). 
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yol demektir5
• Türk belgelerinde son deviriere kadar kaldırım ve kaldırım

cı kelimeleri birlikte kullanılmıştır; bununla yol ve yolu yapanlar kasdedil
miştir.' Esasen belgelerde yaya kaldır~; araba geçen kaldırım şeklinde de 
bir ayırım yapılmıştır9 • Fakat genellikle böyle bir ayırım yapılmadığı za:. 
man· atabaların geçtiği yol kasdedilmiştir. Bundan dolayı bu yazıda da yol 
için kaldırım kelimesi. kullanılmıştır. Yaya kaldırımı ile araba geçen kaldı
rım şeklinde bir ayırım kesin olarak XIX. yüz yılda ortaya çıkmıştır10• Bu
nunla beraber .XVII. yüz yıl sonlarında da bir belgede buna benzer bir a~ı
nm yapıldığı ifade edilmelidir. 1676 tarihli olan bu belgede mahalle ara
larındaki yolların kaldırırliıarından ba~sedilmektedir 11

• 

Kaldırını ile ilgili olup ne zaman meydana geldiği bilinmeyen ve bugün 
hala yaşıyan bazı deyim ve ibareler türem.iştir12 • Bunların dışında Türkiye'
de bazı iskan ve yer isimlerinin de kaldırım kelimesi. ile ilgili bulunduğuna 
işaret etmek icab eder13

• Kaldırım kelimesi aslen Türkçe bir ~elimedir. 

Böyle olduğu halde keli~enin Rumca «iyi yol~ anlamında olan ekalos 
dromos~ dan geldiği bazı yabancı yazarlar tarafından ileri sürülmüştür1~. 

8 Ahmed Verut Paşa, Lehçe-i Osmani, İstanbul 1293, ll, 883; James W. 
Redhouse, Tii.rkçeden İngilizceye l1igat kitô.bı, İstanbul 1921, s. 1421; Şemsed
din Sami, Kamus-ı Tiirki, İstanbul 1317, s. 1034. Şemseddin Sami bu kelime
nin Türkçe olduğunu kaydettikten sonra bazı Rum 11lgatçılarının bu kelime
nin iyi yol anlamında olan «kalos dromos» kelimesinden geldi~ iddia ettikle
rini de kaydetmektedir. 

9 MD, nu, 53, s. 154, hüküm nu. 450. 
10 cMiiceddeden yaya kaldırımı ferşi» (Cevdet-Belediye, nu. 1417). 
ll İstanbul kadılığı sicili nu. 18 (Osman Ergin, .'l!ecelle-i Umtır-ı Beledi

ye, İstanbul 1922, s. 1146-1147 den naklen). 
12 Kaldırım şairi, kaldırım kavgası, yüksek kaldırım, kaldırım mühendisi. 
ıs Kars'ın Ka~an ilçesine tabi Kaldırım köyü Ue Adana'nın Ceyhan 

ilçesine tAbi Kaldırım köyleri vardır. Bunun dışında Konya'nın Cihanbeyll il
çesinde Kaldırım yaylağı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kaldırım mezraası, Da
rende'de Kaldırım mahallesi olduğu gibi Afyon'a tabi Emirqag-ı ilçesine bağ
lı bir Kaldırım muhtarlığı da vardır. Bunlara Çanakkale'nin Biga ilçesine bağ
h Kaldırımbaşı köyü de ilave edilmelidir (Iç İşleri Bakanlığı Mesktln Yerler 
Klavtızu., Ankara 1947, II, 575). 1583 tarihli Yeni-ll sancağı'na ba,ğlı olan Gü
rün nahiyesi içinde Kaldırım köyü'nün bulunduğu da zikredilmelldir (Tapıı 

defteri, nu. 604, s. 311). Bu köy bugün tespit edilememektedir. Ya ismi değ'i§
tirllrn.iş ya da sakinleri tarafından terkedilmiş olmalıdtr. 

14 Constantin J. Jirecek, Die Heerstrasse v01ı Belgrad nach Co1ıstantiııo
peı und die Balkanpii.sse, Amsterdam 19672, 114 . .. 
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I - Türkiye'de kaldırım (yol) inşaatı ve kaldmmcılar 

Yol inşa faaliyetini iki şekilde mütalaa etmek icab eder. Biri sulh za
manında, diğeri savaş zamanı, savaşa hazırlık olmak üzere· ordu ve h~r tür
lü ağırlıkların geçeceği yol güzergablarıiıda görülen bÜyük faaliyet devresi. 
Savaş zamanı yaptlan faaliyet, aynı zamanda memlekette büyük bir ·iktisa
di canlılığında meydana gelmesine sebeb olmaktadır. Bundan kasdedilen iki 
veya üç ay süren bii: sefer süresince ordunun her türlü ihtiyacının ewelden 
tayin edilmiş bölgelerden, bilinen güzergahlar vasıtasile ihtiyaç noktalarına 
aktanlmasıdır. Özellikle, sayısı genel olarak 50.000 ile 100.000 arasında 
değişen orduların daimi olarak ve aksamadan yiyecek ve cephane ihtiyaç
larının temini · için meydana getirilmiş nizamlar, yollar üzerinde büyük bir 
canlılık ve hayatiyet meydana getirmişlerdir. Ordu, savaş için cepheye ha
reket etmezden çok eyvel, kullanılacak yolların durumu tetkik edilmekte ve 
bu hususta ilgili ve selabiyet sahibi şahıslardan rapor alınmaktadır. Bundan 
sonra ihtiyaç duyulan yerlerde yolların açılması ve düzeltilmesi !çin yalnız 
kaldır.ımctlar değil ordunun ve bölgenin bu işe yarar bütün elemanları se
ferber edilmektedir. Mesela 1566 ytlında vuku bulan sefer sırasında yol 
açılması için Silahtar kethüdasına 3 dülger ve bir demircinin verilmesi hu
susunda Topçu-başı'na emir . verilmiştir15 • Yol «a.yırtmak»16 için askerin 
·geçeceği güzergahlarda «yolun ayırtılacağı miincisib yerlere ·alt?met/erP kon
ması usı11dendi; mesela Sadrazam Özdemir-oğlu Osman Paşa .ordu ile doğu 
istikametinde müteveccih olmak üzere iken, bu şekilde «alômetler.» konmak 
üzere, daha· evvelden gönderilmiş olan, Silahdarlar kethüdası tayin edilmiş
tir17. 1716 yılında yapılacak seferde hizmet etmek için İstanbul'dan :440 ne
fer taş kıncı, lağımcı, neccar, taş yontucu ve su yolcu sevk edilecekti. Bun
ların ·90 neferi, Tırhala-Yanya arasındaki yolu, «tathir ve tevsi'i» için gön
derilecekti. 5 nefer «Ocaklık su yolcusu» olup 345 neferi İstanbul'dan üc
retle tutulacaktı18 • İstanbW.-Edirne arası, özelli~cle İstanbl!l'dan Halkalı'ya 
kadar olan yolun devamlı denebilecek şekilde yaptidığı ve onartldığı zik
redilınelidir; zikredilen bu yol güzergahının yapılmasma dair elimizdeki en 

15 «sefer-i hu:nıayım'da yoı ayrılma'le içiıı» (~. nu. 2775, s. 1087). 
16 Ayıklanmak; bu kelimenin çeşitli şekilleri için bk. Tarama Sözliiğü, 

Ankara 1963, 1, 319-320. 
17 Münasib yerler gen.i§letilip «yoı ayırtılaca'k malı.aZZere» iki alarnet ko

nacaktı (MD, nu. 53, s. 274, hüküm 791: 15 Zilkade sene-993). 
18 Muzaffer Erdoğan, Lale devri b~ mi'mat·ı Kayserili MehmetL .A.ğa, · 

!stanbul 1964, s. 89. 
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eski belge, şimdilik 1558 tarihlidir19
• İstanbul civarı.ı.ıda Çatruca'dan Hal.: 

kah'ya kad~r · olan kaldırımların inşası için ne gibi bir çalışma · yapıldığı 
tespit edilebilmektedir . . Bu imkana : şehremini Hasan'ın zikredilen güzer
gahda yapılan inşaatı ve masrafı belirten defteri vasitası ·ne sahip olunmak
tadİr. Bu' güzergahta Çatalca, Bahşa}'iş köyü, Yarık Burgaz, Benefşelik ça
yırı .gibi uğrak yerleri _ö1up zikr~dilen istikamet üzerindeki kaldırımların ta~ 
miratı zıra «karesi)) 4 akça, yeniden yapılan kaldırimm zıra· ~<karesi~:nin 

ise . 6 akçaya yapıldığı beyan edilmiştir; bti inşaatın ~ b~deli · iç ".haziıie'den 

ödenmiştir;· ödenen p~anın mikdan 417770 akça olup gerçekte yola · 380864 
akça . sarfedilmiştir20• Bu inşaatta Çalişmış olan · kaldırımcılardan çoğunlu

ğunun müslüm~ olduğu tespit edilmektedir; biı belgede Mustafa, Güzelce 
Mustafa, Küçük Mustafa, B ali, Hüseyin, İlyas, Kapıcı Hasan, Kasım,·_ Mah::
mud, Yusiıf gibi kaldırırncıların yanında Nikola, MatrakÇı' Niko, Kara ;Ni
ko, -gibi isimler de tespit edilniektedir21

• 

Yol inşa faaliyetine dair daha ziyade şehirlerden bilgi edinilm~kte~!r. 
Buraçia kasdedilen ~ald~runcıların · yaptığı faaliyettir. Bu hususda da en ~i: 

yade · İst.anbul şehri · hakkında yoğun· pir . belge ze~ginliğin_e sahip · bulunuJ:. 
maktadır. Mesela bir rnişal olarak lj76 Mayıs tarihli bir belgeden· öğrepi}~ 
diğine göre, o yıl İstanbul içinde bir takım şehir yolları yapılmış olup. bu 
husus «tarik-i am kaldtrımları» diye · belirtilııiiştir22 • o kadar önemli olma
yan fakat herkesi ilgilendiren yolların tamiri için bir başka usUl takip edi!~ 
mekte idi; bu usUl idarecileri bazen tereddüde sevkederdi; herkesin "kendi 
ev ve dükkanı önüne isabet edeıi sokağı tamir etmesi, iıişa etmesi şekli idi; 
bu tereddüdle~e rağmen bu usUle sık şık müracaat edilmişti!2.3• Bü~ yakıf 

ve iliıaref bi~~Iarı civar~nda buİunan yollarıi:ı tamir ve ' ioş'aı vak~f riıüt~ve_ıı~-
·: :·o 

..... .. . . . 
:• 

:· ··-::· . · ... 
'· ·- 19 Bu güzergahta vaki· «olup kaldırım iÇın:ıı verilen· ·para 1000· flori olup 
Bostancı başı Hürrem A~a'ya teslim edilmiştir ( Topkapı Sarayı ·müzesi arşi-
vi, .N.E. 1235: 24 Receb .sene 966). " '" 
·: : :20 .Topkapi Sarayı Müz"esi arşivi, N.E. ' 5497 . . · · · · · ·:~-· ···: t:: 

- ·~ · 2r Top~pı · Sarayı: Müzesi arşivi, N.E. 5497. . _ · ··c .. •:ı•:~ 
22 Ancak inşaat kalintısı olarak kalan moloz ve ~hırdavat»m yol üZetiıf

de.n; kaldıhlmaması giöiş ge1işe engel olm·akta olduğunaan bu ·gioi mo1ozün ts
tan bul hisarı'nm uygun yerinde denize dökülmesi münasib görülmüştUf:.{MAD, 

nu. ·7534", ·:ş. ·.232):." • ·· · · -. · ··: · ·. · · :·. :·:· ;' ·: ::-:... s,~ 

'·-:-: .. 23 , ·osman :Ergin, aynJ. e.sei, I, s. 1146;· A.hıiı.ed Re.fik, On birinci.Htcri asm
da;.:tsfa?ib·uı hayatı, lstanbul.1931; ·s: 13;'.19; Aynı. yazar., HiCii ·on ,fkitıci asırda 
l§tliiıibul· hayatı, · İstanbul ':_930, s~· 3(1. · · · :- : · ... . ,~ ~. 4. ·: 

~ 
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leri tarafındalı vakıf ~elirinden sarf edilmek sureti· ile . yaptırılırdı24 • Bu liu
susda ileride ayrıca bilgi verilecektir. 

Kaldırim, diğer bir deyimle, yo~ inşaatında her zan:iaiı inşa : edilecek 
veya tamir edilecek yolun uzunluk ·mesafesi· verilmediğinden yapılan inşaa:.. 

tın şumıllü hakkında kesin hüküm· verilememektedir. Mesela H~eb · eyaleti 
içinde bulunan Gündüzlü kazası içinde Y ağra(?) köprüsünde · Han ·a'dlı bir 
mevkie varıncaya · kadar 2200 zıra' uzunluğundaki kaldırunııi, bazı yerleri 
köprü gözü, bazı yerleri taş döşeme olmak üzere yapılması ön görülmüş
tür25. Niş kalesi ile Sofia arasında· Drağmari boğazı. demekle meşhiır . yere 
J.akın Halkalı palangası ana yol üzerinde olup kaleye gelip gidenler · için· ta
mir edilmesi icab eden bir bozuk yola sahip idi; palanga içindeki cami'den 
palanga dışında bulunan han'a kadar kaldırım · olmadığından :yağışlı-· hava
larda çamur ·içinde kalan güzergabda çok stluntı çekiliyordu;· palanga . alıa
lisi o tarafiara gelip giden devlet adamlarından . bu yolun derhal. tamir-ed il: 
mesini istemişlerdi26. Daha geniş bir çevre yolunun bakım ve tamiri için 
nadir olmakİa beraber· buı ömekİ~r mevcudd~~ Mesela Tekirdağ ' kazasın
da «SOl kol~ tabir olunan ana yol~ Şarköy, Tekiidağı · arasındaki yol ve" di
ğer ikinci derecede yollar ve Tekirdağı ile Gelibolu · kazalannda bulunan 
ara yolların tıimir ve inşaları 1846 da· kararlaştırılmış ve tatbikata · geçilmiş'-. . 

Burada dikkat edilecek husus zıra' olarak· verilen uzunluk ölçüsünün 
zıra' «kare-, olarak ·yaru ·en (arzen) ve uzunl~k (tıllen) çarpımından :meyda
na gelen bir birim -terbi<- olarak ··ele alınmasıdır. · Bu 'husus her zaman 
açık kayıt· olunmasına rağmen bazı inşaat hesaplarında .. «bi-hesab-i terbh28 . 

24 Ahmed Refik, On altıncı a.sırda !stanbul hayat&, !stanbul 1935, s. sı, . . . . .. 
62. 

25 Bu yola ve «hanın ta<mirine 10.000 altun · tahmin oluntıp köpriideıı 

han'a varıncaya kadar tahmin olunan 700 zıraca ne mıkd4r para gideceği, in
şa. edilecek yer. sı~ iizere» olduğundan. tahmine el vermemektedir ·(MA:D, nu. 
7534, s. 102). 

26 _13u yol 1727 yılı Sofya cizyesi malından ödenmek· üzere 500 ku rtış 
masrafla yapılmıştır. Yolun : «tr'tmgü ka.Idırı.ni denen müstahkeni bir §ekilde 
döşenerek yapılması ön görülmüştÜ!.'· (Cevdet-Belediye, .nu . . 4493 ·. :··-20 R.- ahır 

1140). . . . 
27 Bu inşaata tahminen 82 bin kuruş sarfec;lilmişttr · (Cevdet~Belediye, 

nu. 2138). · ·~ · -
28 Bu nadiren «bi hesab--ı şatranc-iı> diye de geçer, Büyük -Ayasôfya ca

mil kapisından · Yere-batan mahalline kadar· olan; Çatıadı Ka:pı'da:ki keresteci 
dükkAnından . ·Nakllbend çarşısına kadar olan . yolun·. kalfurıml,an «bi . 1ıesab.:ı 

satranci 1159 zır4ca reside olup:& (15 Şevval 1215: Cevdet-Belediye, ··nu: -1.788). 
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şeklinde ·geçmektedir ki bunu zıra< «karesi» şeklinde kabul etmek yerinde 
olur. 

r . 
I,I. Kaldımncı esnafı ve teşkilôtt 

Yukarıda kaldırırncı esnafının· daha ziyade şehirlerde bulunduğu ve 
bir esnaf 'teşekkülü gibi teşki}atlandıkları · zi~edilmişti. Kaldırırncılar her 
şehirde mimar başının kontrolu ve _emri altında idiler28n. Her esnaf teş~İc
külünde olduğu gibi bunların da başında · esnaf kethüdası olarak «kaldırım
cılar kethüdası» vardı; bu sıfatı taşıyanlar kaldırırncı esnafının içinden se
çilirdi. Buna dair belgelere XVI. yüz yıl ortalarından itibaren rastlamamı
za rağmen, bu konudaki vakıalann, daha ·gerilere hiç olma.zS~ XV. yüz
yıla kadar gittiği muhakkak tır . . Kaldınmcı esnafı büyük şehirlerde ·bulun
maktadır; bu konuda özellikle İstanbul kaldınmcı esnafı hakkında oldukça 
bilgi sahibi bulunuyoruz. Öyle anlaşılıyor ki İmparatorluğun en büyük kal
dırırncı esnaf topluluğu . İstanbul'da bulunuyordu. Başka yerlerde yol yapı
mı için -daha ziyade şehirlerde- kaldınmcı esnafına ihtiyaç duyulduğu za
man İstanbul'dan ihtiyaç duyuJan mikdar gönderilmekte idi. İstanbul'daki 
esnafın sayısı hakkında resmi belgelerde birşey mevcut değildir. Ancak, 
on yedinci yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi29 doğru olup olmadiğı 
kontrol edilemeyen bir rakkam vermektedir; ona göre İstanbul'da 800 ka
dar kaldırırncı e;nafı olup bunla~ın da çoğu arnavud asıllıdır; kaldırırncılar 
kazma ve· demir küskülerle çalışmakta idiler .. Kaldırırncıların sayıları hak
kında resmi kayıtlarda . bir rakkaril elde edilememiştir. ·Ancak, bazı yol in
şaatında çalışan kaldırırncıları tespit eden rakkamlar vardır; bu ·ise İStan
bul'un . genel kaldırırncı sayısını vermekte~ uzaktır. Fakat gene de· bir fikir 
verebilir ümidile bir .. kaçını kaydediyoruz. Mesela 17 42 de · İstanbul'un içiri
de ve dışında çalışan kaldırımcı sayısı 333 kişi olarak tespit edilebil~iştir~0• 

Bab-ı ali civarında Yusuf Efendi türbesi önünden Hoc!l Paşa caddesine va
ran yokuş yolun kaldıhmları için 42 kaldırırncı çalıştırılmıştıtJ 1 • Kaldırım

cılar bazen başka isim alt;ında da zikredilmektedirler. Mesela XVIII. yüz 
yıl başlai:ınq_a tertip edilmiş bazı inşaat defterlerinde isimleri « tçış jereşçiyqn~ 
yani taş döşeyiciler olarak da geçmektecJir32

• 

28a Bk. Adana sicilleri. nu. 105, s. 37. 
29 Seyelıat-11ô.me, !.stanbul 1313, r; 628, 629. · 
30 22 Receb sene 1155: Cevdet-Belediye, nu. 6933. 
31 8 Ramazan sene 1208: Cevdet-Belediye, nu. 6820. 
32 1147. hicrt yılma ~id in§aat defterinde görWen her türlü ineaat ~çlsi 

• 
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inşaatta tamir ve inşa masrafının önemli bir kısmı.riı taşı.ıi ilişaat yen.: 
ne nakledilmesi teşkil etmektedir; Aydınoğlu tekkesi civarında Acı Çeşiiıe 
önünden İbrahim Efendi konağı köşesine kadar yenilenen· kaldırımlar için 
3,5 kayık «seng-i beyaz)) 59,5 kuruş ·edip, inerkepçilere ·iıakliye· olarak 21 
kuruş, kal~ırımcılara kaldırım inş~at ücreti olarak 65 kuruş tesp~t- edilmiş

ti; yolların tamiri ve onarımmda yolların· çarnuriamu temizliyeri s.epet tu-:
tuculara . da 3 kuniş tahsis at ayrılınışti; bütün bunJ.ar!Jl yeirunu . 148,5 !Fll-: 
ruş ediyordu33• Yol inşaatinde varyoz.(balyoz), kazma, küfe ye .ağaç - kün!~ 
kull
. ılın k . d'

34 
. . . • . . .• . . . . . . . ._, . . 

an ataıı. .. ... . . . '· ....... . · . . . . . . 
Osmanlı cemiyetinde herkesili . yapmakla yükümlü olduğıı ·bir .. meslek 

ve iş vardı. Bir kimse hangi işi ·yapmakla görevlenclirildi Ise onu·· ·yapmak 
zorunda idi. Meslek. değiştirmeler bazı kanuni forııialitelerin yapılmasından 
solira mümkün. olabilmekte idi. Buna bir misal olarak . .Arnavud. -Belgiadı 
kazasına . tabi Yuv·an -(?) . adlı köyde bulunan Mülhid Y:und (?) adli hris·ti
yan taŞçınııi durumu zikredilmelidir; öu. ı:at ınirlye ait".binalarda " taş kese 
gelmiş idi; .Kanuni Sultan Süleyman'a ait · türb~ iilşaası 1çin g~rekli 

olan· taşı temin için peşin olarak 3000 akça: Büyük ·Ayasofya binasının ih'
tiyacı için 1000 akça, Vezir-i azam Mehmed Paşa' mn . kapısı önünde · ya
pıl~ın.- cami ·için de 1090 akça kaldinmcılar kethüdası Sinan'a· teslim .edi!: 
miştir35• Bu hükümden çıkarılabilecek bir .sonuç vardır ki o da; .öevlete .ait 
her türlü yol inşaatınd·a kaldırırncılar kethüdasının . bir orğanizatör ' rolünde 
olmasının tespitidir. İblisaslan yol ve. bina _inşaatıİıda kullanılan': taşları· kes
rnek ·olan taşçılarla ·yol · yapan mesleki teşekkül ·olan: kaldırıriıcıların :ücret 
mes'elelerini, inşaat -.maliemesini teriıinde karşdaşılan güçlükleri ' b.ertaraf ·et
mekte, bir: inşaatda ·gerekli işçileri teiiıin etmekte ve nihayet aralarındaki·· an
laşmazlıkları halletmekte· daima «kaldırirricılai kethüdasi.,_·. tanzim 'edici, 
ayarlayıcı ve· ara bulucu · i:ol oynamaktadır. Kaldırınicılar k;etliüdas"ının eh 
ziyade karşılaştığı mes'ele ücret konüsundiıki: anlaşmazlık.lardır. · Şehir .sli'
yollatınm taş döşemesi de kaldırtİncılar ·tarafından yapll.maktadır; ::jst~bul\ 

arasmdiı. ·duvarcıyan: neccaran, kireç yakıcıyaİı, biçıöcıyıi.n, "biır~· . ve . kese ı' Ci, 
ocag"-ı ahenger, ta§ fere§ciyan, destereci esnafmui iSimleri geçmekfedir. : (MAD; 
nu. 7829, s. 96, 336 ve türlü yer). 1787 seferinde ŞO neccar ve kalfa, 50 l!g-un
cı, 15 su-yolcu, 10 taşçı ve taş fereşçi olmak üzere toplam 120 ki§i-yol rnes'ele
si Için görevlendlrilmi§ti (KK, nu. 2949, ·s.- 5). · ·· ., · · •· -- :· ·. .··.F 

33 8 Zilkade sene 1208 : ·cevdet-Belediye, ·nu: 5601. ... ' :· : -:- · · " :. : : 
34 !stanbul içinde··tesfiye- olunrnakt·a ·o1an yollar içiir-10' .varyôZ, 10: kaz

. ma, 100 küfe, 50 ag"aÇ kürek verilmişti (14 Saf er .: 1253: ·cevdet·•. Beli! diye, nu. 
~983). •. .... · ·~ ·. . . 
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da .K.ırkçeşme s~-yo1lannın taıni.r4ıi yapan, fakat ücretlerini alamayan kal
dırırncı esnafı kendilerine verilmesi gereken paranın, bundan sorumlq olan 
beytilimal emini o~up vefat etmiş -.olan kimsenin «sülüs~:malından verilme
sini: istida şek;linde arzetmişlerdi36• Kaldırırncılar kethüdasınm rolü XVIIf. 
yüzYılın ikinci .yarıSında ikinci plana düşmüş olup onlara nezaret eden bir 
kaldırım yazıc.ılığı ilidas edilmiştir. 

· .. ·' ~ İstanbul civarında yapılan yol, su-yolu v .s. gibi · inşaaıda çalışan kal
drrımeılar ··büyük çoğunlUkla · Silivri -bölgesinden· teı:iün edilmekte idi; fakat 
bmadaki kaldıİım.cıların · çoğunluğun u ·da başka vil~yetlerden gelip kaldı
riılıctlığı ·meslek olarak seçmiş işçiler· teşkil etmekte idi, Bunların geldiği 

yerler, Rumeli'de : Arnavutluk · bölgesinden olmaktadır; ço&unıuğu Avloııya 
v·e ArnaVÜd Belgradı · kazalaruidan gelmekte idile~7• Bu bakımdan kaldı
rımcı: esnafının · Çoğunluğu arnavud asıllı kimselerdir. Bu duruıiı. son yıllara 
kadar.. bu · şekilde devam· etmiştir. Zira bu hususa ait bir belgeden anlaşıldı
ğına -göre XIX. ·yüz·· yılda · da· durumun· değişmediği, aynı şekilde Arnavut
luk'tan . ."kaJdırım aı:iielesi· geldiği {jğrenilmektedir. 1804 tarihli olan · bu bel
geye göre İstanbul'un iç ve dışındaki yolların zamanla aşınıp tamire .muh~ 
taç bir duruma gelmesi üzerine o tarihte büyük bir inşaat faaliyetine girişil
mesi tasavvur edilmişti. Oysa ki· 1803..:1804 tarihlerinde İstanbul'da ancak 
30-40 kadıır k_aldı:nm:cı . ~~und_u.~ tespit ed~ştl!. İnşa faaliyetine devam 
epil~bilme~i için ka!dırımcı sayısının arttınlmasına karar. verildi. Kaldırım
c~ . ~snaf~ oturdukları ArnaV:Ud. Belgradı . kazasınd~ ~cCie o~ar.ak İstan
b~l'a kalfiırım.:cı sevkedilmesi. m~asib ~örü~üş~~8 • Bundan a~aşıldığ~~ 
göre kald,ı~ımcı e~nafının .bir. ~ıs.~ ~evsimlik işçi olar~ İstanbul' a .. gelme~
te iş olmadığı zaman meinleketlerine dönmekte idiler. 

1578 · yiı.Uıda İ~tanbul'da her türlü inşa faaliyetinin ~~~ş olduğu mü-

35 Zikri geÇen ta§çı taahhüd edilen taşları keserneden vefat etmiş, ken
disine peşin olarak verilmi§ olan para da onun zim.metinde ka.ııruŞtı; bu hesa
bın tasfiyesi için İstanbul'da bulunan muhallefatı yetmediğinden köyündeki 
emlakinin satılarak. karşılanması kararlaştırılmıştır (Avlonya beğine ve Ar
navud - Belgradı kadısına hüküm -ki : MD, nu. 31, s. 6, hüküm nu. 15, 24 Rebi
illahır 985.' Bu hüküm kaldırımcılar. ·kethüdasma verilmi§tfr). · .. 
. . 36 .. (} zamana kadar -teamill olmadığı için «sillüs maldan» . verilmesi hu

susunda fetva alinmak .icab etmi§tir (İstanbul kadısına hitaben . yazılan .hü
küm: MD, n·n. 31, ·s . . 112, hüküm nu. 273; Bu hüküm 3 Rebiillevvel 985 de kal
dırırncılar kethüdaSına verilnii§tir). 

37 - MD, 31, s. 6; hüküm · nu. 15. . 
, ·. 38 Avlonya sancağı mutasarrıfı. Vezlr İbrahim Paşa'ya evail-i Şevval 

1218 tarihli hüküm (Cevde~t~Belediye, nu .. 6089). . .· .. .. 
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şahade edilmektedir. Bu iş hacminin artışı aşağı yukarı beş altı yıldan beri 
gittikçe artan bir hızla devam etmekte idi. Bu durum bir iş kolu olarak kal
dırırncılığın ·daha doğrusu bir nevi müteahhidliğin kazançlı bir iş kolu ola-=
rak rağbet görmesine yol açmıştır. Bu sebeb iledir ki sermaye sahibi bazı 
kimseler ~u kazançlı işe para yatırarak «kaldırım işletdiirmüş»Ierdir. Diğer 
bir deyim ile yollara taş döşemek için taş kestimıişlerdir. Bu gibi kimselerin 
çoğunlukla -XVI. yüz yıl sonlarında- hristiyan olduklan da dikkati çek
mektedic39. Yukarıda zikredildiği gibi kaldırırncılar esnafını idare eden yql 
ve suyolu gibi irişaat kolianna mütehassıs işçi sevkeden kaldırırncılar ket
hüdası unvanı yerine yaygın olmamakla beraber bazen «kaldırımcılar na
zırı~ unvanı da kullanılmıştı.r4°. Yol inşaatı mes'elesi, zaman zaman kaldı
rırncılar ile kethüdalan arasında ilitilata yol açmakta idi. Bu sebeble ara
daki anlaşmazlığın halledilmesi için bu gibi hallerde su-yolu nŞzın ara bu
lucu olarak memur edilmekte idi. Böyle bir anlaşmazlık carabalarm geçtiği 
kaldırımlar ile" yayalarm geçtiği~ kaldırımların inşası hususunda çıkmış ve 
bunun halli de su-yolu nazırı olan Dergah-ı mu'alUi çavuşlarınd~ Davud'a 
havale edilmişti41 • 

İli. · İstanbul'da kaldırım inşaatı ve çeşitli mes'eleleri 

Bir yolu yapmayı taahhüd eden kaldırırncılar inşa edecekleri yolun 
kaldırımlarını (taşlarını) da kendileri temin etmekte idiler. Şehrin fethin
den 1588 yılına kadar işçi ücretleri ve inşaat malzemesi fiatlarında fazla 
bir artma olmaması resmi makamlar tarafından dikkatle takip edilmekte 
idi. Fakat bu devirde Türkiye piya~alarında her türlü eşya fiyatlannda bü
yük ölçüde artış olmuştur. Avrupa memleketlerinde ve bu arada Türkiye'de 
görülen fiyat artışları, bir kısım fiyatların ölçüsü olan para birimlerinin esa
sı olan kıymetli maden değerlerindeki düşüşlerle izah ediliyor. Bütçe zo
runluğu ile para ayarının bozulması ise yeni bir enflasyon arnili halinde ik-

. .. 

39 Çalı§an ~cbruncılar kendD:erinden kanuna aykın olarak «ii.mib ta
rafmdan «Ö§iir» taleb edildi~i bir arzuhal lle şikayet etmişlerdi (MD, nu. 35, 
s. 28, h ilkilin 63 : 22 Rebiiilahır sene 986). 

· 40 MD, nu. 53, s. 154, hükUm 450 : 2 Ramll-?'an sene 992; bu büktim Ah
med Refik tarafmdan (Tıl.rk Mimarları, !stanbul 19&7, ·s. 133-134) yayınlanmış
tır. xvm. ve X1X. yüz yılda kaldırımcı-başı için bk. Cevdet-Belediye, nu. 2239 
(3 Cemaziyillahır 1244), 4943, 2030 (19 Şevval 1249), 1602 (5 Şevval 1250). 

41 MD, nu. 53, s. 154, hüküm 450; Ahmed Refik; aynı eser, 133-134; Da· 
vud Ag-a için bk. .Muzaffer Erdog-an, Mimar Davu-d. Ağa'nın hayatı ve .eserleri; 
Tt'ir1c-iyat Mecmuası, xn (İstanbul 1955), s. 179-204 .. 
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tisadi ve· mali buhranlarıh artarak .devletin yapısmi sarsacak içtimai olay
lara: zemin hazırladı. Fiyatlar devamlı yükselme meyli. gösterdiğinden satın
alma-gücü düşük para-ile ödenen ücret -ve maaşlar yetmerneğe baŞladı. ·oar 
gelirli Zümreler arasındaki çekişmeyi arttırdı~2• Oysa ki XVI. yüz yıl ikinci 
yarısında,!. Osmahl.ı ·para değerinde büyük nisbette düşme olduğu halde her 
tüt.lü eşya fiyatları ile ücretleii.n. sabit kalmasına imkan yoktur. İşte bu ba
kıııidan 1588 yılına kadar uygulanan ve İstanbul~un fethtnden beri cari olan 
yol inşaat malzeme ve ücretlerinde değişiklik yapmak lazım gelecekti. Zik
redilen tarihe 'kadar- «kaldırım~, yani yol inşaı . «Zira» denen uzunluk ölçü
süne göre yapılmakta idi43

• Buna göre -yol (kaldırım) un bir zıra·ı 6 akça 
idi;: yol mahlut, yani eski -ve yeni taş· karışımı olursa zırh 4 akça olarak tan
zim edilmi~ti. Fakat tam·· bu: iktisadi buJiran zamanında yoldan -ve malzeme 
fiyatlarından anlamayan bir kimse «kaldırımcılar kethüdalığına» talib· .ol
muş ve kethüdalık kendisine verildiği takdirde «mahlut kaldırımın~ zıra·ını 

3 akçaya. yapacağını ~vaad .etmiş ve bunun üzerine. de .istediği . ..tayin. yapıl
mıştır. Bu ta~inden sonra bir kaç yerde yol tamiri gerektiğinde yeni kethü
da işin . üstesiriden geleı;neıİıiş ve bir iki ay içinde ·görevini terkederek . kaç
mıştır. Yukanda . da ~şaret" ~dildiği gibi para değerinde b~yük nisbette düş
ine ve malzeme fiyatlarmda tahminin ü's~nde artışlar olması . sebebi ile zıra·ı 
3: akçadau yol inşası mümkün değildi; ~ira taş ve' alet fiyatlan da yukarıda 
kaydedilôiği gibi artmıştı. · Bunu telafi etmek için hişaatta daha düşük· va
sıfta taş kulİanıl.ı:mi.ya başlanmıştı: Bu ·şekilde y'apılan yollar· az ·bir za.man 
sonra· 'harab· olmakta, tekrar tamir ~dilmeleri lüzumu hasıl oldugundan, . as
lında daha pahalıya· mal olıiıakta idi. .Bu şekilde v'akıalar 'çoğalinca bunun 
sebebi kldıtımcılar Jcetbüdasından ~orulmuştu. Kaldırırncılar ıcethüdası, 'her 
yıf eşya· ve "malzeme fiyatıarinın 'art~ğını:· aslın.da piy.a,saya borçlu' .dmumda 
Çıifış·makta oiduklarını ' beyaıi" etmiŞtir. Ayrıca kÜllaİiıian . çeşitli .yol maıze-

42 Bunu -önlemek için 1584-86 yıllan· arasinda!· 0smanlı parasında 'ayar
lama ~apıldı. 100-dirhem gümüşten 450 akçe kesllirkeı:i, ·bu · karardan sonra 800 
adet kesilecekti ve gümii§ nisbeti akça:laraa 0,682 - den ·0,384 e düşUiüı.müştiı 
(Ömer: Lütfi Bar kan,: XVI.·· a$Tı?ı ikinci yarısı?ıda · Tiirkiy"e'de fiyat hareketleri, 
Belleten,· sayı 136 (Ankara 1970), s. 572, 593, 597 v.d.)'. · ' · 
~ . 43.· . Burada ballls konusu olan mimarı zıra,dı.r. Kesin bir· hesabı yapılama

mıştı.r. Eldeki örnekler XIX. yüz yılm sonlarına aiddir; 24 parmak bir· iı.ra. 
ederdi; kann karına konmuş- 6 arpa tanesi "1 parmak idi~ 12 parmak bir ka
dem, 2 kadem 1 zı.ra, ederdi.. Metrik sisteme göre aşağı yÜkarı 75;8 veya 68,5 
cm. kabul edilir. Bu hususta çok kesin ve her yüz yıla ald olan dakik· rakamlar 
hesaplanmalıdır (bunun için şimdiİik ' bk. 'waıter Henz;· lslamisch ma.sse und 
geJ,Oichte, Leiden 19702, 56-60). • -- · • · 

--
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mesi tetki.l( edildikten sonra hesapları yapılmış .ve dev.ıjn para rayici ile .«C.t!:-: 

did kaldırımın~ yani yeni taş döşenerek yapılan kaldınnun bir zıraq 8. alçça
ya,_ mahlfıt yani taş · ve toprak karışımı kaldırırnın zıra•ının 4 akçaya_ yapıla-: 
~ilec_~ğini, · tm şekilde bir ayarlama. yapılmazsa zarar ·edeceklerini, halen ya: 
pıl~ığı g\bi ~üşük evsaflı taş kullanıldığı takdirde sık sık tamiri gerekece
ği.ndel). çtevletin de zarar edeceğini belirtmişti,ı·. Nihayet gösterilen ger:ekçe 
v~ seb.ebler makul görülerek «cediçt kaldırırnın» zıraı 8 akçaya, «malilut.Jcal.,. 
dJ.!mıın:& zıraqnın 4 akçaya yapılması esası kabul edildi. Yaya kaldırıml.arı 

iç.,in ·de ayi).ı fiyat uygW.aınası yapılacaktı44• Şehir yollarının yaya kaİdı.pm
ıa_r'ı ,için xvrr. yüz yılda uygu lan~ genel bir kaide vardı; o da büyük cad
deleqp d~vlet .tarafından yapılması idi; mahalle aralarındaki yollar!ll lçal
dırımlarını ev ve dükkan sahipleri hisselerine . ne düşerse kendi . paralarınqan 
yaptı.rırlardı45 • 

A - .XVIII ve XIX.' yüzyıllarda İstanbul'dain/a faaliyeti 

On sekizlııci yüzyılda şehir yolları inşası hususunda evvelce ~ygwarian 
tıSulü.ı:i. değiştiği görülmektedir. Evvelce de ifade edildiği gibi kaldırırncı es
nafina İstanbul, Bosna46

, Halep, Sam, Bursa· ve Adana47 · gibi şehirlerde 
nistlanmaktadı.r. Diğer sehirlerde d~ kaldırırncıların bulunduğu muhakkak
tır. Ancak bu konuda· İ~tanbul'daki kaldırırncı esnafı hakkında belgeler faz
ladır. Bu belgelerin tetkikinden kaldırırncı esnafıprn İstanbul'da toplandığı 
;mıa·inı çıkmaktadır. Diger şehirlerde yol inşası gere~tiği zaman kaldı.r~ıcı 
bulunmayan şehirlere İstanbul'dan kaldırırncı gÖnderilirdi48• 

- . 
xvnı. yüzyılda İstanbul'da yapılacak şehir yolu inşaatı için yeni bir 

us~lün konduğu müşahade edilmektedir. Bu usule göre yol inşaatı Hassa 

• 44 Bl;Uldan sonra yı:nı yapıldı~ hald~ üç ayda bozulan yollarm . tamir mas
rafı o yolu yapllll§ olan kaldırımcılardan tazmin edilecekti. (MD, nu. 64, s .. 217, 
ılüiı:üm nu . . 556; A.lıffied ıiefik, ayni eser,--131-133). · . . 
. 45 ·!stanbul kadısLD:a 1676 (picrt 1087) tarihli hüküm (Osm~n Ergin; aym 

eser, s. 1046 ve 1047 de). 
46 H. Kı:eııevlijakoviç, Esnafı . ı Obrtı u Btaı:om Barajevo, Sarajevo 1958, 

s. 176. . . 
47 Adana Müzesi, Adana BiciZleri, nı,ı. 105, s. 37. 
48 Mesel~ 1592 de M~a'da m. Murad ta~afından in§a ettirilmi§ olan 

cami ve imaretin et~~ındaki yollarm (kaldırımlarm) in§a edilmesi için !stan-
~-Ül'dan !strati'nin oğlu İstamad adlı bir hristiyan kaldırırncı gönderllml§tlr 
(Ahmed Refik, aynı eser, 137-138). 
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mimar başıya baval_e edilmektedir"9
• Baş mimar inşaat - istenen yerde keşif 

yaptırıp bu keşfi bir defter halinde tespit ettirmekte bti suretle inşaatın ka~ 
ça mal olacağı da tabmin edilebilııiektedir50• Bu şekilde inşaat yapıiacak 
yolun keşif defterine göre kaça malolacağı tahmin ·edildikten sonra inşaata 
başlanınaktadu:. İnşaat bittikten sonra da mimarbaşı tarafından -muayene 
ve teftişi yapılarak . ölçülmekte yolun heber zıraına giden taş ve kaldırırncı 
ücreti hesaplanarak kaça malolduğU anlaşılmaktadır,. Kaldırırncılar işi - gö
türü yaptıİdan için ücretlerini kaç zırac yol yaptıkları ve ·hangi -semtlerde_ 
inşa ettiklerini ifade ede}l bir arzıhal ile durumdan mimarbaşcyı haberdar 
ederlerdi52

• Bu arzıhal üzerine mimar ağa bir vekil, yani halife tayin ede:.. 
rek durumu tahkik ettirirdi53

; buna memur olan kimse de mimar olup, .du
ruıl;ıu mufassal bir keşif raporu ile tespit ettikten sonra54 -hesaplanır -ve kaı.:. 
dırımcılariıı paraları d.a' ödenirdi55

• xvın. yüzyıl sonlarında' . kaldırım -in
şası ve tamiratı hususlarında bir «mubaşirlib ortaya çıkmaktadır.-.Bu mu
başir inşaat için devletin (mirioin) verdiği parayı sarfeden kimsedir6

• -Yu
karıda belirtildiği gibi tahmini. olarak . yol keşfi yapılan güzeq~ahın bitimio
de inşaatta çalışan taşçı ve kaldırırncılar yol inşaatı bittiğinde durumu ar
zuhal ile bildirmektedirler; baş-mlmar bir mimar göndererek yapılan yolun 

49 Mimar başı'nın. faaliyeti için bk. Şerafettin Turan, Osmanlı teş'kil4tın
dan hassa mimarları, D11 ve Tarih-Coğrafya Fa'kiiltesi Ta~ı Ar~~ırmaları, _I,_ 
ı (Ankara 1964), s. 164-168. · · . 

50 Bab-ı humayun ile · Soğuk çe§me, Alay kasrı U e· 'ku)'umcuiar dük.kAİii 
arasındaki. kaldırımların tamiri emredilmi§ olup Baş-mimar Mehmed Ag"a'nm 
«mühürlü» .. ke§lf defterine' göre 15 Muharrem 1136 da tamiri eniredilrni.§tlr~ 
3167 zıra, terbi·.(kare) yer kaplıyan yolun bir zır4c terbici 6 .akça 'ölup topl!iffi 
olarak 19002 akçaya çıkacağı hesaplanml§tı (MAD, nu. 8947, s. 175). • _ . 

' 51 Cevdet-Belediye, n4. 6368 (28 Ramazan 1166); i§in bittıg-ini arzuhal 
ile haber veren kaldırırncı .V!!. ta§çıların müracaatları üzerine Baş-mimar- :M:eh
med Tahir Ag"a'nın ke§if defteri için bk. Cevdet-Belediye, niı. 442 (13 Receb 
1178). :. 

52 . Cevdet-Beledf.Y.e, nu. 5083, 23 Ramazan 1172; nu. 1961, 23 Rebiülahır 
1224, nu. 2710, 10 Receb 1200. 

53 Mimari halifeleri için bk. Muzaffer Erdoğ'an, Onsekizinci asır sonla· 
rmda bir Tiir'k san'at'karı, Hassa Baş-m,imarı ·Mehmed Tahir ' Ağa, Tarih :Der-
gisi, 10 (İstanbul 1954), s. 164, 165. . . ... · · 

54 Cevdet. Belediye, nu. 3928; 16 Zilhicce 1173, nu.' .2061, .17 Şaban . 1224. 
55 Zeyrek yoku§u önündeki bakkal dükkanı kö§esinden cadde ·ile tezgah~ 

cılara kadar yapılan yolun defteri (25 Rebiülevvel 1211 :· Cevdet-Belediye, nu. 
3257). 

56 Cevdet-Belediye~ nu. 672: 22 Safer 1175. 
~ 
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ölçülüp, muayenesini yaptırmaktadrr; bu ölçülme .ve tespit yolun arz, tul. ve 
terbii ile birlikte heber zrra<tnın kaç -·akça olduğunun tespitidir .. Bu tespit 
bi+ defter halinde yazılmakta ve inşaatın kaça mal olduğu ortaya çıkmak., 

tadJ.iö7 • Aynı devirde yeni bir usUlün daha ortaya çıktığı görülmektedir.:_ Bu 
da İstanbul içind~ki yol inşasında· asker ocaklarınaan -yeniçeri, topçu, ce
beci v.s.- bir kimsenin yaz ı c ı olarak tayinidir. Genel olar~ kaldırım 
hususu için böyle bir memur tayini yeniçeri ağası tarafından yapılmaktadır~ 

bu hususda en eski belge 177 5 t~riht:dir58 • İstanbul'un bir . kısmi yollarının 
tamiri ' ile ilgUenmek yeniçeri ağasına havale edilmiş gibi görünmektedir; fa
kat o daha ziyade kendi askeri b?lgesine yakın yerle~in yaptınlmasını ·te
fekk~l etmektedir-9

, Bir yol ~eşif defterine göre; inşa edilecek. yol; kaldı~ 
rımcılar kethüdasıp·a havale edilmektedir . . inşaatın bitiminde yol güzergah~ 
ları -kaldırımcı)ar .. kethüdası, baş-mimar'ın tayin·_ ettiği bir . 'halife'· ve: yeni
ç.eri ocağından 'kaldırım yazıcısı' olarak tayin edilmiş olan kimsenin. mari
fetleriyle keşif ve muayene edilerek yapılan işin istenen teknik evsafa uyup 
uymadığı· t~ edilirdi60

• ·Kaldınm işine ocak. tarafından tayin ·edilen ·kim
se «yazıcı-i ocak-ı mubôşir-i kaldımm diye anılmaktadır61 • Kaldırırolara 

memur.· bu yazıcılar için bazen ~tmeyône yazıcılarmdam tabiri de kullanıl
maktadır62 . Tamir ve inşa edilecek yolun ön keşfi yapıldıktan sonra iş kal
dırırncılar kethüdasına bavale edilmektedir. Mesela İstanbul'da Vezneciler 
hamamından Kemer altından Süleymaniye tirnarhanesine kadar ve yine ay
nı kemerden Vefa meydanında ekmekçi fırınına kadar ve Şe~ade ~aşınd~ 
Saraçhane kolluğu önü ile haffaflar k_apısına ka~ar, Kırkd?it .kapısındaki se
bil önünden ~odla 'fınnı önü ile Bozdoğan k~merine kad·ar ve Ay~ofya:da 
ceb~ci kolluğu önünden Soğuk Çeşme kapısı önüne gelinceye kadar, Yusuf 
Efendi sebili önünden Hoca Paşa: caddesine 'çıkıncaya kadar 'olan yolların 
kaldırımcıJar kethüdası vasıtası ile taşları döşenmiş ·ve yolun ger~kli diğer 
tami#eri yapılarak tamamlann:iıştı; Kaldırımcılai · kethüdaş_ı Osman Mu~:
cu, 'ı3 Rebiillevvel 1218 ·de bir arz~ al ile işin bitirildiğini : anederek _:Mi' in~ 
ağa · vasıtası ile inşaat kontrolunun yapılıp gereken masrafının hazineden 
verilmesihi · bildirmişti r; bunun üzerine ocak· tarafından rn.emur «meyfine ya-· 

: . 57 Cevdet-Belediye, nu. 442: ·13 Receb 1178. . 
58 «Yeniçeri ağa~;ı kulları tarafından ta.yi?ı buyurulan Yazıcı Melı1_neil 

Enıin Çav~ macrijetiyle ta'mir ol1ınan . kaldırım:& . ·(Ce,vdet-Beledlye, nu. 5285, 
19 · Şaban 1189} . 

. 59 Cevdet-Belediye, nu. 5567,7 Şaban 1099. 
60 Cevdet-Belediye, nu. 3826,6 Muharrem 1207, nu. 7454, 9 Receb 1223: 
61 Cevdet-Belediye, nu. 4886, 3 .Safer: 1215. 
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zıcısı efendi», mimar başının gönderdiği bir .mimar balifesi ve kaldırırncılar 
kethüdasının bulunduğu bey'et teftiş ve kontrol ederek durumu bir keşif 
defteri halinde tespit etmişlerdir63 . Bundan sonra yola giden taş bedeli ile 
kaldınmcıların ücretleri bu deftere dayanılarak hesap edilip kendilerine öde
niyordu64. 'Meyane yazıcısı' tabiri bir müddet sonra daha yaygm olarak 
'kaldırım yazıcısı' şeklinde kullamlmaya başlandı. Kaldırım yazıcısı çalışan 
kaldımncıların gündeliklerini ve yola giden taş mikdarını, masraflarının he
sabına bakmaktadır65 . Devletin yaptırttığı yollarda masr~ın ödenmesi ge
rekçe ile defterdara havale edilmektedir; kaldırım yazıcısı için bazen muba
şir ibaresi de kullanılmaktadır66. Yol . işlerinde kullanıJan bir «yol hasekisi"~> 
nin bulunduğu da öğrenilmektedir67 • 

Gerek yolların inşasuida gerekse teknik hesaplannın yapılmasında kal
dırırncılar ._kethüdası veya kaldırımcılarbaşı büyük rol oynamaktadır; aynı 
şekilde yolda çalışacak kaldırırncıları da o tespit ve tahsis etmektedir58

• 

Kaldıruricılar kethüdasının kaldırım yazıcısı i!e birl~te ~ar halifesinin de 
katılması ile yaptıklan ilk keşif mahiyetindeki teftiş ve tetki.kte inşaata gi.,. 
decek taş mikdan ile birlikte inşaatda kullanılacak t~ cins~ de . tayin eder
lerdi69. İkinci keşif, iş tamamlandıktan sonra, yukarıda ifade edildiği şekil
de . yapılmaktadır. XIX . . yüzyıl başlarında Üsküdar tarafındaki yolların in
şasına da ayrı bir memur veya yazıcı_ tayin edilmiştir. Kaldırım yazıcısı içi~ 
çok nadir olmak üzere «kôtib-i kaldırım" tabiri de kullanılmaktadır70 • Bu 
memur, kaldırım yazıcısı veya kaldı~ımcılar memuru diye bilinen görevli
nin başka bir şekilde ifadesidir71

• 

XIX. yüzyılın ortalarina kadar inşa edilecek şehir yolları için keşif 

62 Cevdet-Belediye, nu. 37, 2943, 3489. 1820 Ue 1824 tarihlerı arasında 
kaldırırnlara memur Yazıcı Ahmed Ue Salih Çelebi'nin isimleri yol mııa· faali
yeti sırasında sık sık. geçer (Ce;vdet-Belediye, nu. 4885, 4973, 7335, 7455). 

63 Cevdet-Belediye, nu. 3382. 
64 Baıımimar. İbrahim K!imi'nln 25 Şevval 1218 tarihli ke§~ !iefteri üze-

rine (Cevdet Belediye, nu. 1075). 
65 Cevdet-Belediye, nu. 2389, 17 · Şaban 1219; nu. 84,25 Şevval 1224. ·. 
66 Cevdet-Dahillye, nu. 7421 (16 Zilhicce 122~). 
67 Cevdet-Belediye, nu. 3159 (5 Şaban .1231 ). 
68 Cevdet-Belediye, nu. 2771, 4317. 
69 Cevdet-Belediye, nu. 2759 (4 Şaban 1222), nu. 2139 (17 Rebiillahır 

1225). 
70 Cevdet-Belediye, nu. 2773 (19 ZUhicce 1222), 1368, 1526, · 3216 . . · 
71 Cevdet-Belediye, nu. 7385 (12 Ramazan 1240) . 

.;g. 
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ve muayene baş mimar'ın tayin ettiği mimar ba~esi, kaldırım ,. yazıcısı . :ve 
kıı.ldırımcılar ketbüdası tarafından tespit edilerek bir deftere: (keşif defteri~ 
ne) kaydedilirdi. .inşaat; bu keşif . defterine göre tamamlandıktan sonra-. y.~~ 
pılan ·masraflarla işçi ücreti hesaplandıktan sonra tekiar muayene edilip. öl .. 
çülmekte ye bunuri sonuçlan · baş mimar'ın mührünü taşıyan bir ikin·ei ke~ 
şif . defterinin tanzim edilmesi ile son bulurdu; bu keşif defteri de baş m'Uha~ 
sebe'ye havale edilerek ödeme işi için gerekli muhasebe işlemleri . yapılırdı?.~: 
Baş mimar 1826 yılına kadar bu şekilde ön pUlnda rol oynamakta iken~zik.; 

redilen tarihten sonra ikinci plana düşürülmüştür; bu da ibtisab · ağalığt'nın 

ge~irdiği . bir gelişme sonucunda olmuştur73 . : • . . . -

B - İhtisab nezcireti'nin kuruluşımdan sonra inşa, onaı·ım ye faaliyet 
• 1 o • o o • ·-. : .. • :_ • : • • •• 

. İstanbul'da modern bir. belediye idare ve teşkilatının · başlangıcı demek 
olan müstakil ibtisab nezareti 1826 da kurulmuştur7•4• İhtisab . nezaretinin 
kuruluşu şehir içi yollarının yapımını .asker -cebeci, topçu v.s.- nezaretiiıden 
alınarak :daha . merkezi :ve .tesirli bir şekle sokulinasını mijmkün kılm.ıştıı:. 

İhtisab nezaretinin bu yoldaki faaliyetine 1828 yılından itibaren rastlanmak~ 
tadır75 ~ Bundan sonra şehir yollarının yapımında . bi,ıtün masrafın prensip 
bakımından devlet tarafından .ödenmesi kabul edilmiŞtir. Fakat bunun·- uy
gulanması daha sonra mümkün olab~iştir. 

ı S26 yılında yeni bir şekil verilmiş olaıi ihtisab n~zaretiode ih.tisap .na.~ 
zıri. olan ıdıi:ıse lüzum hissedilen yerlerde yapılacak· inşaata ~ut:ısat veren ve 
bu ihtiyacı tespit eden tanzim edici bir rol oyriiunaktadır76• Yani, 'inşa 'edil
mesi gerekli yol güzergabı ihtisab nazırınm onayından geçtikten sônra ke
şif yapılmakta ve keşif .te «Ebniye-i hassa müdiri» ne havale edilıp.ektedir. 

Bu deyirde artık kaldırım yazıcısı mevcud değildir. Kaldırımcılar kethüda-. . .. . . . .. . . . . ,, 
sının ı;olü. d~ . çok azalmıştır77 • Fakat bir mimar ha lifesi gene _yol gU.zeı;g§..-:-

·-· Jo ••• • •• • • .: • • • 

72 Cevdet-Belediye, nu. 1922, 1616~(19 Şaban 1236), 88 (26 Şabıin -1243), 
2030 (19 Şevval 1249), 2037 (29 Rebiillahır 1244), 1636, 27.42 (3 C. ahır- 1231), 
3474 (28 ·ZUhicce 1240), 4741 ·(17 Safer. l237), 4943 (Gurre-1 Şaban 1235). 

73 İhtisab ağalığı'nın gelişmesi için §imdilik· 'bk. Mehıne'd. G!llö, tht~ab 
ağahğı, TOEM, II (1327), s. 569-584, 640-648. . , 

74 Cevdet, Tarih, İstanbul 1309, XII; s. -178; 'LO.tfi, Tarih, !stanbul 1290, 
I, ·s. 241. 

75 Cevdet-Belediye, nu. 2644. · · · · · 
76 . Cevdet-Belediye, nu. 2634 (17. Şevval 1249). · . 
77 Cevde~-Beledlye, na.· 1623 {19 Şaban · 1251), 3280 {21 · Şaban 1251·). 
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hının . keşfi: için dalina görevlend.irilmektedir78 • 'Buna ·karşılık 1840 yılların
da «kaldımiı nıüdiri" diye bir memuriyetİn mevcud olduğu göı:ülmektedir~~
Btindan Şehir ·yollarının müstakil bir .daire tarafından. ele aluimasa bile bir 
memi.ırun· murakabe· ve kontrolu altına alınnuş olduğu sonucu çıkarılabilir. 
Her halde hangi yolların öncelikle yapılması gerektiği hangilerinin tamir 
edilmeleri icab ettiğini· ·tespit etinekte idi. Burada göz önünde tutulniası· ge
reken husus bu tamir. ve inşa faaliyetinde halkın isteklerinin büyük rol· ~y
nadığıdır. Şehrin imar ve inşa işlerinde mimar b.aşı ile birlikte şehremini 
meşgul · olmtiştrir; bri dutum 1831 yılına ·kadar aynı şekilde·~deyani etmiŞtir. 

Fakat şehir eminliği ile mimarbaşılığın görevleri birbirine karıştığı yapılan 

ilk çalışmalarda··ortaya çıkfı; esasen Şehir e~aneti diye· müstakil bir memi.ı
~yeti ·icab ·ettirecek iş olmadiğı gibi : şehireminleri feı:in.-i mimariyi bilmedik
lerinden · bütün - jşleı: mimar-başı olan şahıslara kalıyordu. 1831" de bu iki 
m~muriyet birleştirildi. Şehir · ~minliği ile mimarbaşUığın birleştirilmesi ile 
«Ebniye-i hassa inüdiii-liiğü, ·teŞkil edildi80. BU: şekilde şehireminliği, hassa 

· miinar-başıliğı ve kıla'(kaleler) nezareti gibi. ·memuriyetler birleş$ilerek ye
ni· bir meinuriyet 'kuruldu; . ou yeni memuriyete «ebniye-i· liassa mijdürlüğü}) 

adi . verilmiştir81 :· Bununla birlikte· ihtis'ab nezareti'nin, dev~ô:ı ettiği göruf'- . 
İrrektedir. Herhangi bir maballe:halkı yollapnın . yapımını istediklerinde, o 
yolun keŞfi ·ve OQ.U takiben yapınlı ihtisab nazırı ile cebniye:.İ hassa . müdiri , ·_ 
ne . verilme:Kteçlit82. . . . 

.... · .. -· 
IV. Şehir kaldmm!amu~ı inşa masraflarımn karŞıtamş şeki~leri 

.·· - . . . '~ .. 
.. ·Bu •konuda tetkik- edilmiŞ · b~lgelerd~n _şehir. kaldı.q.mlar,ının _iki şekild:ç 

yapıldıklarını ··ortaya koymaktadır. Birincisi devlet (miri) tarafından, . ikinci
si de vakİf gelirinden yapılan kaldırımlar. 

A - Devlet tarafmdmi ··yaptırılaiı kaliırıinlai· · .::--· ··. · ... · 
. . . . • . . . . : . : . . :· . . ,::;...; -a;: : ·:~ ı 

;;····:· İn·ş·ıı' eelilen · yaliann bütün masrafı devlet tarafından verilir._.. demek "de-
· '· ft. • • . . • . . : .• - .· - . . • ·: .• • ··- .. · · • • · .• - ... • •. ·~· :-. 

78 Cevdet-Belediye, nu. 1626. . 
'· · :· :"19 :. -:c-evdetl Belediye; ·11u. 3~82 ( 9 · Zilkade· :1256) . 
· · :.: 80 ·: · Şera.fettin ' Turan.- Osmanlı teşkildtında- ·ha$ Sa ·mimarlar, :Dil · v a ·Tarih~ 
Coğrafya Fakültesi Tarih Ara§tırmaları Dergisi , I ; sayı ·J. (Ankar a 196.3}-; - s. 
178; ösrtı~. Ergin;' aynı ·eser,- i, s.-:978-97~: .Ebniye-i hassa mü4üJ:Iüğ:ü -ı849,; yılı-
na "kadar. ::Nafıa· nezaretine bag-!ı ' bulunuyordu: · · - ... • 
-·r.::·8i'· . Şer~fettlıi .Turan;· aynı eser, 178; 199,-.200. -:·-: ··' ._. .. .... : -:· .:;~·:.~ · 

,_. ... · 82· . ·cevdet-Belediye, nu. · 3774 (7':Rebiülevveı '1259), 5108 :(18 Muharrem 
1263) , 5270. -· .. . . . ~ .. ~,, 

~ 
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ğildir: ·Yolun geÇtiği güzergahta· bulunan dükkan sahipleri inşaata nakden 
iştirak etmektedirler; .verdikleri nakid para bazen önemli mikdarları bulmak
tadır93. Mesela Kumkapı kolluğunda·n Yedikule kapısına kadar olan yolla
rın yeniçeri ocağı tarafından . tayin edilen . yazıcı marifetiyle taş döşemek su
reti· ile tamir ve yenilenmesi hususunda gerekli masraf zikredilen semtler 
arasındaki yol üzerinde bulunan hane .ve dükkan sahiplerinden tahsil edil
mişti; toplanan bu para yetmediğinden. miri'den d~ 800 kuruş verilmesi ge
rekmekte idi; bu ihtiyaç baş-muhasebey~ kaydedilip tediye edilmesi için 
emiİ'. verilmiştir84 • Aslinda yol üzerindeki hane ve dükkan sahiplerinden top
larian para inşa masrafının dörtte birini geçmemekte idi; bazı yollarda bu 
nisbet üçte bir, nadir olarak da yarıyı bulmuştur85• Toplanan bu para, hazi
neden vei:i).mesi icab eden masrafdan.. çıkarılmak sureti ile devletin :ödeyeceği 
mikdar düşürülmektc idi86

• Bazen yapılan· bir yolun büyük bir kısmında 
dükkan ve ev ·buluı:pnayabilirdi. Mesela Soğukçeşme kapisından Ayasofya 
civarındaki Cebehane koliuğu köşesille · ka~ar,. oradan Divanyolu · caddesi 
ile Aksaray koliuğuila kadar olan yollardan, Aksaray koliuğundan Cebeha
ne kolluğuna kadar yolun masrafı her iki tarafda olan dükkanıardan nisbet 
dahilinde alındığı halde Cebehane koliuğundan Soğukçeşme'ye kadar olan 
·121 1 zır·a (terbic) olan yolda d.ükkan olmadığından yolun yapım ve tamiri 
devlete daha pahalıya mal olmuştu87• Yukarıda verilen açıklamadan anla
şıldığı gibi ev ve dükkan sahiplerinin masrafa katılmaları büyük mikdarla
ra baliğ olmamaktadır88• 

Tanzimat'tan sonra uygulanan yeni usule göre yapılan yollar içinde 
aynı · şekilde· dükkan ve hane salıipierinden para alınmakta bir müddet da
ha devam etmistir. Mesela 1846 da Hasan Pasa hanı karakolhanesi'nden . . 

83 Cevdet-Dahlllye, nu. 4168, ll Receb 1211. 
· 84 Ceydet-Belediye, nu. 4374, .25 Zilhicce 1219. 
85 Divan · yol~'nda Dikili taş'dan Çapa çeşrı:ıesine ltadar olan kaldımnın 

masrafı 3633 · ıciıruş olup dükkan ve hane sahipleri 1764 kuruşunu verınişlerdi 
(Cevdet-Belediye, nu. 1606, 5 Zilkade 1225). 

86 Cevdet-Belediye, nu. 3630, 22 Safer· 1221. 
87 «t'llleıı soo ve arzen 4 zır~ ki cem·an 1200 zıra, mahalli ·ve ·d.e?W-1cinden 

lı(ili olmağ1a be1ıer zırll,ı dörder paradan .icab edeıı. mesllrifi ... 16 Receb 121b 
(Cevdet-Belediye, nu. 6476). 

88 Ze:Yrek yokuşu başından Küçük Pazar kollugu.na kadar yapılan cad
denin tamir edilen kısmının masrafı 44400 a,Jtça olup hane ve dükkAn. sahip· 
lerinden 2880 kuruş toplanarak masraf 41520 kuruşa · lndlrllmi§ti (Cevdet
Beledly.e, nu. 7454, 9 Receb 1228). Mahluten yapılan yol ise 34092 akça olup 
bütün masraf devlet tarafından verilecekti. 
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Aksaray · k:arakolhanesi'ne kadar, Bab"' ı humayun'dan· Sultan · Bayezid'de 
Buğdaycı1ar ~apısi'na kadar.., .Bab-ı ali'den Sultan Mahmud türbesine ka
dar olan kaldırunların keşif defterine göre 68669,5 kuil!şa mal olacağı tah
min edilmiştir; bunun 45129 kuruşunun hazinedeo, 14540,5 kuruşunun da 
dükkan· sahiplerinden alınacağı tespit edilmiştir; ·bu para 'ihtisab· ·'Qa.zırı ·ta
rafından tahsil edilmekte· idi89• Fakat yol inşaat masrafına ·hane .. ve dükkan 
sahiplerinin iştirak ı bir müddet daha devam etmiştir. Bir · önemli· husus da 
inşa · temposu hızlanan şehir yolları yapunında sefaretnameleı:in bulunduğu 
mahallere ·öncelik verilmesidir9°. 

::~ B - · Vakıf gelirinden yapılan ·kaldmmlar 
.. !,, . :• .. - . . . 

Yollarpi bir diğer yapım ve onarım şekli de valaf yolu ile yapıJm~a-
rıdır. Büyük .vakıf binaların -cami, medrese, imaret v.s.- civarında bulunan 
kaldınmlar o vakfın gelirinden y,apılmaktadır. Mesela, Balat kapısından Sal
ma Tomruk kumluğuna kadar olan caddenin kaldırımı için gerekli tamir ve 
«t~cdid,. eskiden beri Balat kapısında bulunan Ermeni kilisesi vakfından 
yapıJm!J]cta idi~ 1 • Bazı cami evkafı arasında, cami civarında · bulun ap ·yer
l~ı;peki kaldırımla~ın yapıınıası ve tami! ~dilm~leri. için yapılquş,. .para taJ:.ı
sisleri de ~ardı; İstanbul'daki Süleyrt].aniye camii evkafınçlar;ı.- Yedikule'den 
Eğri Kapı'ya varıncaya kadar kale haricinde Çekmece. yolunda olan kaldı
rımların tamirine 1025 kuruş verilrnişfu92 • Bunun gibi Kanuni Sultan Sü
leyman.,ın· güney 'Anadohi'da, :Bağras'ta -Belen'de- iiışa·· ettirdiği hanın civa
ri.~daki \aı~ırı!Di~ . ~an. ~.ie ~i~likte i'oşa edi:lmiş olup, taı;ni'rieri de _him , e'::. 
k~fmın . geliri ile yapılımikta: idi93• · · . · · · · • · 

·. ~.uıitaii~ :~~~ında .dôğiuda!J: doğruya kaldıi-im yapırİn ve ori.aı:ı~ı. ;için 

89 : cevdet-Belediye, nu. 3776. .. . 
90 .Büyükder~ Çayirıodan «silhll tarikiyle bı!ı..zi sefarethaneler ' önünden İs

panya. sefarethanesine» .kadar' olan harap olmu§ yollarm ta'mir ve tesviyesi 
Ebniye-1 Mssa·müdiri tarafmdan ke§if olunmuştur. Sahilqeki' ba'zı yerlere.«biz
zaTfıre 'dokuıiıiı.( ?.) :kaz$1ar rekzile veralarına· ta.ş dıvarlar inşa ve derünlarım 
rıhtım . lle iıiıla olunduğundan kaldırım taşları sık ve metin tesviye olunmuş·oı
·in.asiyle ··ziyade ta§. sarf oluninasından» neş'et eylemiştir . (Cevdet~Belediye, nu, 
5286, 21 Rebiülarur 1264). . · .... 
· · '·-:-91 Cevdet-Belediye,· nu. · 397 . . 
. · ·92 ·Cevdet-Belediye, nu.· ~519. · · · 
. · - 93 · Bağras ahalisinin arzuhali üzerine hanın ve· kaldu'ım.ın ta:mirine · gi
rişilmişti; hanm tamiri :'3597 kuruş, kaldırımlarm tamiri ise 7484,5 kuruş tut
muştu (Cevdet-Belediye, nu. 5416). 
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yapılmış vakıflar vardır. Tırnova kasabasında ve Fatsa köyünde Ali adlı 

bir şahıs yeni kaldırım yaptırdığı gibi, su getirterek bir de çeşme inşa . ettir
m1şti; kaldırım ve çeşmeye nakid para vakfederek bakırnma günde iki ak
ça ile kaldırımcı ve 2 akça ile bir su-yolcu tayin· etmiştir94 • Buna benzer bir 
misal Eğin kasabasında görülmektedir: Eğin kasabasının Kocan mahalle . 
silide Mehmed Ağa adlı kimsenin inşa ettirdiği cami'in ve su Çeşmelerinin 
ve kaldırımlarının· ·evladiyet ve meşrutiyet üzere bir mütevellisi vardı; bun
dan' anlaşıldığı gibi, cami, çeşmelerle birlikte adı geçen eseil~rin civan ve 
etrafında bulunan kaldırımlar ve çeşmelerin ·su-yollaı'ının tamir ·edilmesi de 
gene ayw vakıf müştemilatı içinde idi95

. Kaldırım yapımı ve ta~ için bir 
diğer misal Antalya bölgesinde biıluıimaktadır . . Antalya kazasının- Yenice 
boğazı'nda bulunan . kaldırım bir evkaf. akan ile yapılmıştı. Aynı zamanda 
gerekli tamirinin yapılab.ilmesi için «nukud":.ı mevki.ıfesiı> de vardı96~: . 
''·. ... . . . . .. • -

· · V. Yol insaatma tesir eden faktörler 

Yukanda belirtildiği gibi genel olarak yollar iki kaynaktan · inş~· ·edili
yordu. Biriilcisi devletin yaptırdığı yollar olup buna şehir içinde gÜzergah
ta bulunan·· dükkan ve hane sahipleri ·de · katılarak devletin ödeyeı;eği '. inşa 
inasrafinı- '·düşürÜr! erdi. Diğeri ise vakıf kaynaklardan yapılinası şeklidir. 

94 «_M edine-i Tırııova'da. ve Fatsa tı-ümı karye'tLe ·nıiiceddeden.·b~na-ve ik
yas ma mıwaffak olduğum 1c al d ır ı m . ve çegme ma'-ı· . l~z·lz evkaf'ının 1ıiı

ktıd-ı mevkııfesinden olmak ii zere yevmi 2 akça ka ı d ır ı m c ı ve 2 · akça 
sı~-yolcıı ile vazifeleriııe 1nutasarrıf ola1ı bads-i a~z-ı· ulrüdiyet Hilseyin b. Ah
med kullartmıı yedinde b er ah olmamağZa merctıdur ki, Kiiçük evkaf _ mu1ıa.sebe
siııdeıı der-kenar ve 1nıı.cebiııce yedine m·iiceddeden berat sadaka ve ilisan bu
yıırııltıp müceddeden kalemine kayd btıyıırulmak babında emr ü ferman sul
tammımdur, bende Ali el-vakıf» (Cevdet-Belediye, nu. ·· 4489, 18 · Şevval ·.1180) . 
. ,·· ·95' . . «Eğin kasaba~i' mahallat·ı1't(lan Koçan 1ıam ma1ıqlde Mehmed Ağa· bina 
eylşd.iği· canıicin ve su çe§melerinin ve ebııa.ı· sebain tarik-ı am kaldirımlarmııı 
evladfyet: ve .megrQ.tiyet · ii.Zere ·mütevelliSi oıııp va1Ct-ı ~mezbılrtıtı se14tiıı-i ma
ziyye .teüiHki ile olan mezra<alarda .. :;); .(Cevdet:.Belediye, .. nu: 5550): . .Mütevelll 
·Mel}med Emin'_in· arzmdan bu :vakfm ne zaman tertib edildig-l iınlaşılamıyor. 

· ··. 96 ~ «Antalya kazasında vti1tı, miitevellisi . olduğum Yenice bbğafoı'nda. kal .. 
dırım evkafm-ın nuktıd-ı mevkııfesinden Antalya stiki.ııleriııden : Hacı · ·osman 
ııanı kimes-neye 2 sene tema1nına deği-n edd. etmek iizere ·1.1,5 m1ı.amele-i gerrciy · 
ye t'le 600 gıırug verii.p .seııeteııy temamnda meblağ-ı mezbtır ile : o1ı ·on o{r bu
çııkdan · rrbhım ·ed4 etmeksizin- tevt olııp malına vazıı'l-yed · ola1ı ·varl.slerlndeıı 

da(l}ama 'imıvdfık gey1ıü'l-islt17ıı- efendi'den verilen fetva mııc-ebiııce::., ·2e: Receb 
1199~ (Cevdet-Belediye, 5635). . . ' ;~' . 
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İkinci şekilde fazla -qzunlukta olan yollar değil daha ziyade.· bir şehirde bu
lunan· di~i ve ~Ultürel eserlerin qulunduğri ·bölgenin kaldırımları yapılabi-
liidi. . . 

C • '' • 

~. . . .. 
. ~ Güııey-c!oğu An~dolu'da Antakya havalİsinde bulunan Belen. ile ).(a-

ra~~rt · ~~ : ~çısıncİ~ bulun~ .ve zamanla bozulduğu . için t~mir~ ~tiy~ç 
göste~en yolun ~aım,~ için 1728 de ·keşfi yapıldı; bu keşfe göre zikri geÇen 
mahaller ·arasınd~kf yoıun 841500 ( = 6849,5 esedi kuruş) ~Iççaya çıkaça
ğı hesapl~mişt~97. F~kat b).l yolun her yeri taş · döşeme olmuyordu;. bazı 
yerde ~aŞ ·cıc.işeme bazı yerde toprak tasfiyesi olacaktı. Yolun genişliği, : yeri
ne ğöre Üç, buçuk . ve dört. buçuk zıra' · olarak yapıları bir keşift~ . tespit 
ediİ~iştir. Yoh~ri uzunluğu 14.835 zırac ,.i9i; .bu yolun bir zırac kares_i (~~rbii), 
maıjıut (karışİk taş) kaldırım ve· topraıt 9 akça, güzergah üzerinde bulllıı~n 
kesme' iiiştan köprünün~ kaldırı~ . için 40: akça, <1:mahalli; kaldınından ye 

· «tçıP.r~]ç 'tecdidi:)nin ·zıraı 12 aleçarlan olarak inşa ediliyordu98~ :Bti misaİ ·ile 
i:ıuiıa -b~117=er diğer. misallerin· le tki ki ile yol ·yapımına . te~ir ' eden faktöfler 
arasında irişaat ·malzemesinin büyük rol oynadığı ·ortaya ·çıkmaktadır~ Ge
n~! ol;ırak bu: fa}ctÖrü taş ve işçi ücreti diye ikiye ayıril;ıak ica]? eder. Bunu · 
d~a belirli bir şekilde. görebiln•ek ·için ·1726'; da Eyüp'te Defterdar ·iskelesi 
ciyaqnda· buıÜpan Yeı,ıi yalı yakınında . inşa _edilen yalı _için çalışm.ış . olan 
irişaat i4iıelesi ile. çeşitli inşaat ·mai.Zemesine .'toptan ödeıien mikdarJatı tetkik 
e4ilçbiÜrş9. ·:Bu - şayede ·bir inşaata yapilan sarfiyat hakkında · da top_Iu· 'bir 
fi}cir ediriniek münİkün olmaktadır. · · · · 

. . .97 :M-AD, nu. 3172, s. 62 . . 
.. 98· MAD, mi. 3172, s. 62. Bu faaliyet ile .paralel olarak 1729 da Çuktırova 

bölges~4;kı Çakıd ve Dül ek hanları ile bu hanlara giden yolların ·ve b~ı köp
rüler~ de· tamirlerinin yapılmasına te§ebbüs edilmiştir (bk. ·:Adana Müzesi, 
Adana Sicüıeri, nti. 9, s. 37). . . -. 

~9 .: MAD, nu. 8947, s. 172. 
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Malieine ve iŞçi" . - Akça · Ma~em,e ve·rşçı 
- .. -

, ·~ça 
. . .. .. . ·• ' . . . .. - · 
Kazgan-ı hamam 8460 Nakl-i yekı1n 4228002:.:; 

, Kereste-i mütenevvia 1855446 Seng-i ot 46665 
Mesamir-i mütenevvia . '894542 Seng-i ni_oloz ve· gaynhu 540329 
Alat-ı d~miır 126300 Kurşun 
Eşya-ı çilingtr . 

' 
114865 . Kire{ ve Horasan 

Kilidçi -çilingir 16440 Tuğla ve kirernid ve 

Eşya-ı döğıne~i 10440 gaynhu' ·· 

Eşya-ı canicı 327344· Mesarif-i saire ·• ' 

Doğramacı 311621 Ücret-i ··mavna ve : 

Altun ve boya 396079 gayrıhu 

Seng-i mermer ve gayrıhi.ı 47283 Kaldırımcıyaiı. · 

Seng-i kü~egi_ 119182 
Y e,J.c;u n .. 4228002 Yekun .. .. 

A ..:....:... Taş Cinsi, temin edildiği yerler ve nakliyatı 

.. 

· ' 

151104 . 
.903251•' 
.. . .. ·.· · . . 

287792 
49358 

'• 

120054 . 
. . 

20715 

6 347270100 

, . ·~ \ .. ··_:. 

.. 

XVI. yüzyıl ,ile ·:Xvn. yüzY.ıi başlannda inşaatda ·kuifanılaıi taş ·' bede: 
li genel olarak hangi güzergahia oiillsa olsun bülliü. yol inşa .. masr~ınu1 üÇ
te bfrlıii teşkil einiektedir. Köprüterin üstÜnden geÇen ·yollara· döŞeı:ieii' taŞ 
bedeli diğerietine nazaran pahalı idi. xvı." 'ytiiyii sÖnlarmda' 'köprü 'tami~ 
rinde kullanılan yassı taş 60 akça idi. Fakat buna· aid olan . belgede101 taş 

eb'adınm ne kadar olduğu belirtilmemiştir. Yol inşaatında genel olarak 
bütün _ yol -masrafının üçte biri olarak tespit edilebilen taş bedeli daha son
ra bütün masrafın yarı nisbetinde yükselmiştir. Diğer bir şekilde ifade edi
lirse inşa masrafının yarısını taş bedeli diğer yarısını da kaldırınlcı ücreti 
teşkil etmektedir. Mesela 1804 yılında Hoca Paşa c;ivarmdaki yol tamira-

100 . Bu masraf da kereste, demir ve taş gibi çeşitli · inşaat malzemelerinin 
bedelleri 6347270 akça ediyordu; yukarıdaki listede belirt~ olan malzemenin 
yanmda çeşitli inşaat işçilerine Md ücretlerde toplam olarak 3467984 akça et
mişti. Bu misale göre malzeme fiyatları bütün inşaat . sarfiyatmlli. üçte ikisini 
teşkil ederken işçi ücretler i hel'llen. heqıen üçte bir .nisbetinde bulwunaktadır. 
Bu inşaat 1723 de başlam.l§ v.e kesin hesaplar" l726, da yapılaö~tir:: Yani 
in§aat . .bittikten sonra (MAD,. nu. 89~-z:, s. 172) . . · . : , :'.:; . . ·; .,. . .. .. · : 

101 Bu devirde yolun yeni ta~tan yapımının · zıra:ı s· akça,' · tamiratı ise. 4 
akça idi (Topkapı Sarayı Müzesi ar§ivi, N.D. 5497) .· .. , . . · .. . 
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tında günde ı 66 kuruş olan masrafın 84 kuruşunu .taşların bedeli teşkil edi
yordu102. Y~l inşaatının bu devirde pahalı olmasının bir sebebi de inşaatın 
yapıldığı · güzergahta toprak tesfiyesine ihtiyaç duyulmasıdır. Bu toprak düz
leme, taşlık bir. zeminde yapıldığı zaman daha fazla emek ve :zaman· s'arfe
dilınesine sebeb olmaktadır103 . 

İnşaatta kullanılan taş fiyatlarının artmış olduğuna bir diğer" deıiı ··d"e 
gittikçe daha fazla moloz taşın yollarda kullanılmasıdıı: . . Mesela XVİ. ve 
XVII. yüzyıllarda inşaatta hemen hemen daima yeni taş kullanıldığı halde; 
XVIll. ve XIX. yüzyıllarda yapilan yeni yol" inşaatı veya tain.iratırida ~n

şaat mahallinden çıkan moloz taşlar kullanılmıştır. Bunu daha ·. iyi anlama~ 
için Üsküdarda büyük iskele bitişiğinde Selimiye camiine gide~ yoldan ye
ni taş, mahlfıt ve tamir oliıiak üzere inşaatda kullanılan taşa: bağlı olarak 
üç ayrı cins inşaat yapıldığı misali zikredilebilir; tamirat şekli c·çivileme» 
veya «mıhlama» denen bozuk taş yerine sivrilemesine yeni taş ekleyip onar:. 
maktan ibarettir. Zikredilen güzergaiıta ~apılan inşaatın şekli aşağıda gös
terilmiştir104. 

ı . 

Tas cinsi 
·Be her zıra' Te r bi'i Tutarı 

(para) zıra' Akı:a Ku.rıış .Para 
... 

Karışık 3 16226,5 486795 1217 -
Yenı ta.staıı 2 1736 3472 86,5 12 

Tfı.mlr" 1 2630 2630 65,5 10 

Yelttln - 1959,5 (20592,5) 492897 1369,5· 2 • -

Yol .inşaatında kullaıiılan taş, çeki olarak değedendirilmektedir; Bun
dan aı:ilaşılıyor ki bu şekilde çeki· diye ölçülen taşlar, taş ocakhirından çı

karılmış kullanılmamış ve yollarda - kullanılmak ·üzere taşçılar .ve kaldırımcı
lar tarafından istenen nomi"al ebadlarda parçalanmaktadır. 1743 de İstan
bul'un içinde ve dışında yapılan yol inşaatı için 135 ~çeki» . taş~ yettiği he
saplanmıştır105. Fakat, genel olarak taşın dönüm olarak ölçüldüğü ifade.edil
mektedir106. Bu ikisi arasıİlda ne fark olduğıınu belirtemiye_ceğiı. Dönüm 
standart eb atta . olduğu kabul edildiğinden ı 804 de bir dönüm taşın bedeli 

102 
103 
104 
105 
106 

Cevdet-Belediye, nu. 2389. 
Cevdet-Belediye, nu. 3544. 

. Cevdet-Belediye, nu. 560.8. 
Cevdet-Belediye, nu. 6933. 
eberay-ı balıa-i seng-i beyaz, dönüm 321> (Cevdet-Belediye, nu. 6820). 
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70 akça olarak kabul edilmiştir107• İstanbul havalisinde· yol inşaatında · kul
lanılan taŞlar Bakırköy'ündeki · taş oca~anndan getirilmektedir;. BakırlCöy'·'". 
deki ocaklardan çıkarılan taşlar denizden kayıklarla108. veya karadan 'öküz
arabalan ile inşaat mahalline nakledilirdi109

• Bakırköy taş ocaklaniıdan çıka

rılan taşlar inşaat erbabı arasında «beyaz taş'i 'diye bilinen ye makbul tutu
lan bir taş c~sidir110• Fakat bazen Bakırkqy taş · <;>caklar~dan .«çürük taş~ 
ihraç edilmekte idi. : Boğaziçi bölgesindeki yo~ inşaatı . için -Üsküdar dahil
kullanılan taşlar Boğaziçi'nde bulunan taş ocaklarından istifade edilmekte
dir. _Bu taş ocaklarının en fazla kullanılanları Kuleli, Nakkaş ve ·Vani
köy'ünde bulunan ocakl~dır; bu ocaklardan «~iyah taş -. çıkarılma1<ta ,ve ~
tiyaç yerlerine sevkedilmekte idi111• Bu ocaklardan çakırılan ta.şlar · mavna
tarla denizden Bahçekapısından Eyüp iskelesi arasındaki iskelelere naJ<Iedi
liyordu; bu bakımdan navlun ücreti ile iskeleden inşaat malıaline yapıl~ 
araba nakliyesi inş_at masraflarının artmasına -sebeb olmaktadır-11·2 • .. 

Taş ocaklarından çıkarılan · taşlar yol inŞaatında ve bina '?~ . duvar in
şaatında kullanılan . taşlar olarak bir sınıflandırılmaya tabi olinuştu.f; Ba
k!-fköy'deki taş 9caklarından ev ve duvar inşaatında kullanılan 'küfeg( taş.ı 

~a çıkarılmaktadır113 • 1826 da kurulan ihtisab nezareti vasıtası ._ile .. yürütü
-len yol inşaatında yoHı.' döşenecek · taşlar inşaatı yapan müteabhidin keyfine 
göre değil, bu gibi inşaatta kullanılan taş cinsleri arasından seçilmek sureti 
üe yapılır olmuŞtur114• 1847 yıllarınd~ Şehir yolları· mes'elesi vekiller ·hey'
etini meşgul edecek derecede ön plana alınmıştır: Bu bakımdan. inşa inaı
zernesi bir· takım prensipler tahtında tespit . ed~iştir. o tarihlerde: ·şehi~ 

lariİıda bir düziye yontulmuş «mahdud taşların yekdiğere inUltasrk vaz' ... » 

olunarak iyi bir şekilde yapılması e5ası kabul edilmişti; verilen örneğe göre 
ıemesi bii takım prensipler tahtında tesbit edilmiştir. O tarihlerc:le şebir yol
lan için taş tedarik edilmesi hususunda · Boğaziçi'ndeki · bütün_ taşçr · esnafı 

107 ·~evdet-Belediye, nu. 2389, i7 Şaban 1219. 
108 «seng-i beyaz olarak 3 kayık taş mub4y4ca ve 1ıaTd ve .~ar~ _ plu-

nup ... :. (Cevdet-Belediye, nu. 2968, Gurre-i Receb 1208) .. · ' · · 
109 Taş nakli. ile· birlikte moloz nakli de aynı ııekilde mallyete tesir eden 

hususlardandır (Cevdet-Belediye, nu. 5297, 25 Rebiillevvel 1222). 
110 Cevdet-Belediye, nu. 2954, 5544. 
lll Cevdet-Belediye, nu. 5608. · 
1:12 Cevdet-Belediye, nu. 3089. 
113 Çıkarılan küfegi ta§ı «terbi<en» ölçülüp hesap t>lunmakta idi ·. (MAD, 

nu. 8947, s. 106, 13 Zilhicca 1164). 
114 Cevdet-Belediye, rlu. '1751, 25 Cemaziyillevvel 1264. · · ·ı 
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ile· mukavele yapılmış ise de o tarihe kadar ancak 10 bin çeki kadar taş ge: 
lebilmişti. Muhtelif yerlerdeki yolların inşaatına hep birden başlandığından 
zikredilen mikdardaki taş buna yetmeyecekti; bu bakımdan inşaatın erte
lenmesi biliis ko"ı?-usu olmakta idi. Bu inşaat için de Yusuf Paşa çeşm"esi 

önünden Silivri kapısına, . Kadırga liınamna ve Yedikule kapısına kadar olan 
yolların 17 6940 lqıruş masrafla meydana geleceği tahmin edilmişti. Koca 
Mustafa Paşa karakolhanesi önünden Avra.t .Pıızan caddesi ile Aksaray sa
hiline kadar olan yolun yapılan kesfine göre '55871,5 kurusa mal olacağı 
anlaşılmıştı; Dolmabı$çe'den Beşiktaş sahilsarayı. civarındaki ·karak~İhane 
ö"nün~ .k~~ar 4950 kuruş, Beyoğlu'nda Taksim önünden dört yol ağzına ka
dar olan _yol 18600 Icuruş, Eyüp'den Bahçe kapısına 135333,5 · kuruş, ·top
rak ve tesviye bedeli o~ak üzere 14tO· kuruş · olup hepsinin toplamı 216165 
kuruş etmekte idi. Taş_ temini ve tahsisat mes'elesinden dolayı, yukarıda 
zi)credilen güzergahların dışındaki yerlerin kaldırımlannın yapımından~. şim

dilik vazgeçilıpiştir115 • Denizden mavnalarda yapılan nakliyatta ·bir mavna 
50 çeki taşı alıyordu; bir çeki taşın 4evlete onar, 'ibadullaha' on ikişer pa
raya satılması şe~ de bir tanzim yapılınıştır 116• 

: .• • ~p 
B V {d •• c -!>1. - · - .o..a ırımcı ucreçTttn 

xvn. yüzyılda kaldırımcı ücretleri hakkında şimdilik bilgi mevcut de
ğildir. Bu hususta Xvı. yüzyıla aid kaldırılm-ası ücretleri hakkındaki en ye
w· bllgi 1588 yılına aiddir. Yukanda izah edildiği . gibi 1584-1586 arasında 
yapılan piı.ra . değerinin düşürülmesi sebebile İstanbul'un fethinden beri cari 
olan ~tret· rayiCini değiştirmek icab etinişti. Yani yeni yapılan yolun zira<I 
-löires1- 6 akçe, malılut olam 4 akçe olan rayiç 1588 den itibaren "y.eni yapı
lan yol için 8 akçe, malılut yol için 4 akçe olarak kabul edilmiştir117• Kaldı

riınci . ücretleri için bundan sonra xvm. yüz yıl başlarından itibaren bilgi 
mevcuttur. Belgelerden bazı terimler aynen geçmemektedir. Mesela 1722 de . 
yapılan bir yol vesilesi" ile uzunluk ve satıh ölçüsü olarak kullamlan zirac ye
rine :arşın' ın zikredildiği dikkati. çekmektedir; aslıoda her ikisi de aymdır. 
İstanbul'daki Saray-ı atik'in su-yolu inşaatında iki hafta kadar çalışmış olan · 
ka1dırımcıların· mesaileri bu· şekilde değerlendirilmiştir118 • Burada çalışazi 

115 Cevdet-Belediye,· nu. 1833, 9 Zllhicce 1264. 
116 Cevdet-Belediye, nu. 3089. 

"117 . MD, nu: 64, s. 217: hüküıİı 'nu: 556; Ahmed Refik, aynı eser, s. 131-133. 
118 Birinci hafta (8 Rebiülahır 113S-15 Rebiiİlahır 113S) arası 6 ~i, ikin

ct hafta· (16 Rebiülahır 113S-23" Rebiülahır 1135) 5 kaldırırncı ça.Iı.şmı.şbr (MAD, 
nu. 4752). · · 

,it 
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kaldmmcılann inşa ettikleri mesafe ölçülmüş ve 1 arşına (zıra•a) 3 . akça 
ödenmiştir119• 

· 1730 yılında çeşitli esnaf ve sanatkarların ücretleri hakkında aşağıda
ki tablod?. mukayese yapmak için bir fikir edinilebilir : 

Esnaflar Çalıştıkları Alınan gündelik Toplam 
~sayısı (akça) 

Sıvacıyan 280 50 10870 
La ğırncıyan 43 50 13910· 
Taşcıyan 42 50 2280 . 
Dıvarcıyan 57 40 2100 
Kaldırırncıyan 5 3x320 960 
Kafesçiyari 25 60 1500 
Mutemedan ma taamiye 240 40 9600 

· Nakkaşan 776 60 39330 
Rençberan 587 30 17908 · 
Neccaran 1064 50 . 52745 

Bu rakkamlar ve inşaat ·amelesi 1730 da Eyüp Halici sahiliıide bulu
nan ve sultaniara ait yalilann tamir ve yenilenmesi için yapılan masrafa 
aittir120

• Kaldırırncı ücretiİıi:n diğer esnafa nazaran düşük bir seviyede oldu
ğu dikkati çekmektedir. Burada kaldırırncılar 5 günde 320 zira< karesi (ter
bi') yer inşa edip bunun zıracı 3 akça idi. Bu bakımdan ücrer hesaplanması 
bakımından kaldırırncılar diğer bütün esnaftan ayrılmak'iadır. 

xvm. yüzyılda yol mes'elelerinin önemi daha iyi anlaşıldığından bu 
yüzyıld~ sistemli bir şekilde olmasa bile yapılan muhtelif inşaat keşifleri 
böyle bir kanaat uyandırmaktadır. Bu. kabilden olarak Anadolu'nun orta 
koluna isabet eden güzergahın · Ulukışla, Çiftehao, . Gülek bağazı ve Çakıd 

· h~ı'na varıncaya kad~ yolun iki tarafınm bozulmuş kaldırıml.arının keşfi 
. yapılmıştıı:; Çakıd ham'nın kıble . tarafmdan Kızoluk hanı'na kadar olan 
kaldırım 51200 zıra: mesafesinde idi; fakat temizlenecek, düzettilecek yo-

119 ~eher zırau üç akçadan olmak üzere 96 zıra, uzunlugundaki yola 
28~ akça masr~ gitmi§tir (MAD, nu. 4752). 

120 Bu in§aatm masrafı 22 Receb 1142 de hesaplanmıııtır (MAD, nu . . 
8947; s . 296) . 
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. . 
, lun mesafesi 10300 zırac i<li121. HükUmet bu gibi hallerde iki yol tutuyordu. 

Tahsisat olduğu takdirde parasını vererek kaldınmcılara inşa ettirmekte idi; 
böyle bir-imkan yoksa vergiden muaf · tutulmuş ·olarak bl\ şekildeki hizmet
lere tayin edilmiş olan derbendeilere havale . ettiriliyordu122~ Biına benzer 
bir diğer IDisal ı 729 yılına aiddir. ı '729 da Gebze'den Şam civarında vaki 
Atş ( ._;.~ ) ham'na kadar olan yolun kaldırım, köprü, han, hamam gibi bi
nalanııtJ,l_ d~ tamir ve yapımı ile ilgili plap.ın uygulanmasına teşebbüs edil
mişti; -bunun için · H . necqır, .. 21 dıvarcı, ·21 · taş · kıncı, 2 kurşuncu, 30 kal
dmmcı, ll lağımcı ustası olmak üzere 96 kişi · görevlendirilmiştir. Bütün 
bu işçiler hassa mimarlarından Hasan adlı bir zatın em.rinc,le idiler123: ·.Gö
revlendirilen kaldırımcılardan 15 tanesi müslüman, 15 tanesi de hristiyan 
olup .bu kaldırırncıların hepsi de kalfa Ali · b. _Abdullah' ın : emrinde çalışa-
cak:lardı~24. · 

XVIll. yüzyıl başlarından XIX. yüzyıl ortalarına kadar kaldırımlarda 
~apılan inşaatın şu cinsl~rde olduğu tespit edilmiştir: cedid,· üçte ikisi _cedid 
taşdan olup geri kalanı mahlut, tamirat (meremme.t), üçte biri cedid taşdan 
geri kalan üçte ikisi m~Lı1t taştan, taş ilavesile çivileme (mıhlama} denen 
kaldırım tamiri, zemini engebeli .arazide toprak tesviyesi yapılması. · Bu· ba
kımdan kaldırım.cı gündeliğinin kaç olduğUn~ gerçek olarak tespi~ ede
bilmek için onun yaptığı işin cinsine göre para aldığı unutulmaamlıdır. Yu
karıda verilmiş olan tabloda görülen kaldmmcırun aldığı . 40 ak:ça yevmiye 
de, taş temini de kaldırımcilara bırakıldığından, nisbet fazla gibi ·görünmek
tedir125. Aslında sırf kaldırırncı gündeliği =?ırac ' karesine göre hesaplanmak
ta olup i 723 de 6 akça idi. Bu yeni taş döşenerek düz bir. satihta yapılan 
inşaatta verilen rayiç tir; yoksa moloz taş (mahlı1t); ·üçte biri, üçte · ikisi yeni 
taş kullanılarak yajiılan kaldırımların her biriİıde ayrı ·ayrı ücret uygulan
maktadır. İleride vereceğimiz tablodan anlaşılacağı ve daha .e\Tvelden işaret 
edildiği ·gibi para değerindeki büyük oynamalar ilk tesirini bu şekilde ha
yatını çalışması ile kazanan zümreler üzerinde yapmış ve ücretler bazı dev
relerde sabit kalmakla beraber genel olarak rountazam bir tempo ile art
mıştır. Para değerindeki · düşüklüğe bir · diğer misal de XVTII. yüzyıl soo
laruia doğru akçanın yavaş yavaş değerini tüm olarak ka}'betmesi ile onun . .· ·-: ·. . . 
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yerini 'para'nın alması ve ücr~tlerin de para ile ödenmesidir126. Bu gelişme 
sonunda akça piyasadan yavaş yavaş çekiİmiştir. Bununla beraber akça .son 
devirlere· kadar geniş ölçüde olmamakla beraber kullanılmakta devam et
miştir. İlişikte sunulan tabloda kaldırımın inşa şekillerine· göre 1723 ile 1840 
yılı :arasında kaldırımcıya ödenen ücretı'erin geçirdiği gelişme görülmek
tedir1~7. 

Yıl Cedld MahUlt Meremmet· Mahlilt Mıhlaina 

- 2/3 cedid taş 1/S cedld .. 

1723 o 6 - - - -
1730 5 - - - - " 

1735 5 - - - -o 

1758 12 6 • o - - - · .. 
~760 15 6,10 3 ~ 3,5 .10 
1765 12 6 3 - -
1775 - 6 3 - -
1784 12 3 ' - - -
1790 12 9 3 6 4 
1796 18 15 - 12 -
1803 - 21 12 18 ; 15 -
1804 50 20-30 - 24 18 
1'807 50 30 - 18-24 . 40 

Burada görüldüğü gibi cedid (yeni), siilüsiin (üçte ikisi), yeni taştan, 

siilüs (üçte biri yeni taştan), meremm.et (tamir) gibi farklı kaldırım iıişa şe
killeri tatbik edilmekte idi. Aynca 'mıhlama' veya 'çivileme' . denen yo!daki 
bozuk taşların yerine yeni taşı dildemesine çivi gibi bir küsk~ Yasıtaşile vu
rar.ak ·yerleştirme şeklinde ifade edilen tamir şekli de vardır. Gö~düğü g_i
bi . 1723 yılındaki kaldırırncı rayici I 588 yılındakine nazaran inmiş~r . . Di-

126 Akçanın daima · detlşikli~e u~amıisı ve akça mikdarının artması so
nucunda yeni bir ufak paranın tedaville çıkarılmasına ihtiyaç gösterildl ki o 
da cpara» idi. Para aslında daha evvelde mevcud idi. Mesela Kanuni devrinde 
para iki akça de~erinde idi. m. Murad'ın son yıllarında de~erl 2,~ akça olmuş 
ldi. XVII. yüzyıl sonları ile XVIII. yüz yıl başlarında ı para 4 akça ediyordu 
(bk. İbrahim Artuk, Para maddesi, lsltim Ansiklopt!dfsi). · · · 

127 Bu tablo aşa~da numaralah verilılti.!ı olan belgelerden derl.enmek su
retlle ~~ . meyd,apa getirilılti.!ıtir. Cevdet-Belediye, nu. 4168, 4374, 3902, . 703, 2968, 
6861, 6368, 5083, 6955, 5285, 3826, 4044, 37, 3382, 3347, 1075, 3216: 6955, 6616. 
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ğeı: bir -deyim ile Damad lbı;ahim .Paşa devrinde görülen nisbi sükıln ve. is
tikrar sebebile paranın değedenmesi ile ücretlerde ·bir düşme olmuştur. Fa
kat 1750 lerde kaldınmcı ücretinin iki misline çıktığı görülüyor. '1800 ·.yıl
larına kadar bu son durum bir istikrar olduğunu is bat eder şekilde · aşağı ·yu
karı böyle devam ·etmiştir. ı 803 den itibaren çeşitli yollar için kaldınmcı
lara ödenen ücretlerde yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bazısında üçte bir 
nisbetinde bazısında ise 2,5 misliden fazla bi.ı: artış olduğu .m~şahede edil~ 
mektedir. Burada dikkat edilen husus, · ocaktan çıkarılan yeni taşın pahalı 

olduğu bu . bakımdan çoğunlukla moloz taşla karışık olarak kullanıldığıdır. 
Bazı yerlerde yapılan yol inşaatında zemine toprak döşendikten sonra .yo
lun bir kenarına gerekli istinad d~varı inşa edilmekte idi; bu şekilde ·olan 
yolun zırac karesi yeni taş kullanılan yoldan daha pahalıya çıkmakta . -idi. 
Bunun bir diğer sebebi bu d~virde İstanbul'da bina inşaatının artması: ve 
ocaklardan çıkan taşların çoğunlukla buralarda kullanılmasından ilen gel: 
miştir. 

1805-1840 yıllan ar~mdaki çeşitli kaldırımlar ve bunları yapan kal
dırımcılara ödenen ücretler de aynı şekilde bir tablo halinde gösterilmiş- . 
tir128

• Bundan fiyatlarda büyük · dalgalanmalar olduğıı ariiaşılmaktadır. 

Sillüs derece Sınıfderece Ekserl 
Yıl Cedld cedid taş cedld taş MahlQten cedld 

ilavesi ilavesi taştan 

1805 60 . 24-30 51,45-56 21,36-40 48 
30,36 - - ' .. . t 

1809 40(?) 36 - 30,36 40 ... ; . 

1812 30 36,40 36 
• . - -

42,45 -
1815 - 48 54 - 51 
1820 - 51 51-54 '57 47 ~ 

1828 156 60 - 90 - · 
1835 240 240 - . . - · 
1840 90 - - - -

Burada gösterilmeyen bir husus daha vardı ki o da zeminin düzlenme-
:. · .... : 

· ~8 Cevdet-Belediye, nı.ı. 84, 14.17, 1~12. 3-616, 1626, 2030, .2037, 2742, . ~9:!;1, 
3159, 3482, 4885. 
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si veya çukur yerlerin geqrilen moloz ve toprakla dotdurularak tesviye edil
mesidir. Bunun ücreti aşağı yukan 1820 ile 1840 yılları arasında 60 akça 
olarak s~bit kalmıştır. Yuk;arıdaki rakkamlann değeri akça olarak verilmiş
tir129. Belgelerde, evvelce işaret edildiği gibi ücretler, bazan de artık xv:ur 
yüzyıl sonlarından itibaren, kullanılmaya başlanan 'para' ile de tespit edi!: 
miştir. Fakat kaldırırncı ücretleri akça olarak ifade edildiği zama·n ztrac 
karenin karşılığında yaptıklannın karşılığı demektir; bu hususda verilmiş 

her iki tablo bu esas üzerinedir. Para olarak belirtildiği zaman ise bir gün
lük yevİOİyesini ifade etmektedir. Mesela ı 8 ı ı yılında kaldırırncı yevmiye
si 60 para idi130

• 1814 yılında ise kaldırırncı yevmiyesi 70 para olmuştuı::r~ 
Bir kaldırırncının günde kaç ztra< kare yol işlediği şimdilik tespit edileme
mektedir. F~kat bu hususda elde bir delil vardtr ki· o da 1814 tarihinde 
kaldtrımcının tamir için işlediği her zırac kare içi_n 4 para aldığıdtr. Buna 
göre 70 para 4 akçaya bölünürse 17,5 ztra eder ki bir günde işledikleri aza
mi yol demektir. Tabii huyeterli bir rakkam değildir. 

VI. "Tanzimat'tan sonra yol inşa telakkisi ve tatbikatı 

İhtisab . nezareti tarafından yürütülen şehir yolları, evveice işaret edil
diği gibi i~·31 de «Ebniye-i hassa müdirliği» nin kurulmasından sonra bu 
daire.~ i4aresine verildi. ranzimat't.a:n sonra yol .ı:nes'elesi hususunda dev
let adamlarının zihniyetinde yavaş yavaş değişiklikler olmağa başlamışttr. 

Bir belgeden anlaşıldığına göre İstanbul'daki yol ines'elesi ile uğraşmak 
üzere bir <~Kaldırım müdürlüğü.» teşkil edilmişti132• Böyle bir meıİıuriyet ol
~akla beraber mahalle aralaitndaki sokak ve caddelerin tamiri, yapımı için 
gene de mahalle ahalisinin müracaat ederek dikkati çekmeleri icab etmek
te idP33

• Bu müracaattan sonra Ebniye-i Hassa müdürlüğü tarafından tl:\-

129 1840 yılmda Yenibahçe ~ivarmda Şehremini yoku§unun kaldırıml~

rmm yeniden yapılması sebebile tespit edilen rakkanılarda kaldırımm nısıf de
recede yeni ta§ olursa 90, tamiri gerekirse 20 akça olarak yapılacağı tespit 
edilmiŞtir {Cevdet-Belediye, nu. 5646). 

130 Osman Ergin, Mecelle-i Umür-ı Belediye, İstanbul" 1922, I, s. 1084. 
131 ~ed Refik, Hicri O·nfiçii.ncü .A.sırda lstanbuı Hayatı (1200-1255), 

İstanbul 1932, s. 21, 22, 24. 
132 Cevdet-Belediye, nu. 3482. 
133 Murad Pa§a camü mahiıııesi a.lıalisinin arzuhalleri için bk. -Cevdet

Belediye, nu. 5105, 18 Muharrem 1263; Cevdet-Belediye, nu. 4350. Mevlevibanc 
kapısı yolunda Yayla bakkah · bitişig-lnden Evliya camiine kadar kaldırımları
nı.ıi inabiille ahalisinin ıstıdaları üzerine tamiri hakkında bk. Cevdet-Belediye, 
nu. 6411, 26 Receb 1265. 
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miri veya yapılması istenen yolların keşfi yaptırılmaktadır·. Mesela Murıid 
Paşa mahallesinde bulunan· Sillüklü çeşme sokağında ı 5 yıldır bakımsız 
kalan kaldınınlar için Murad Paşa ı;nahallesi ahalisi arzıhal ile mür~caat et
tikten sonra yapılması istenen yolun keşfi yaptırılmıştır134 • Bu k~şif gene 
ewelce olduğU gibi• bir mimar halifesi tarafından yapılm*tadı.r135 • Artı~ 
şehirdeki bütün inşaat işle~ ile meşgul olap Eb niye-i hassa müdürlüğü . <}e 
bazı değişiklikler geçirmiştir. İstanbul'un yapı ve yol mes'eleleri ile 1868 
yılına kadar Ebiıiye-i_ hassa n?iidürlüğii meşgul bulunmuştur. Fakat bu faa
liyet 1868 yılından sonra şehiremaneti idaresine devredilerek onun t~rafın
dan yapılır oin;ıuştur136 • 

Daha evvel işaret edildiği gibi yavaş yavaş devrio modern yol telakki
si tatbik edilmeye ve caddeler 'usUl-ı cedide)e göre tanzim edilmeye; inşa 
edilmeye başladı. Buna göre cadde sokaklannın sekizer, sokak içierinin al
tışar arşın genişliğinde yapılmasına dikkat edildi; sokak aralarında evlerde 
şabnişin ve cunba ile evlerin üzerlerine ·cihannuma yaptınlmaması · da ka
rarlaştınlmıştır137. Fakat bu durum sık sık büyük yangınlara maruz kalan 
İstanbul ve İzmir gibi şehirlerd~ki yangın mahallerinin düzenlenmesi sıra
sında uygulanabilen bir husus olmuştur; şehir imar haritatarinın başlangıcı 
da bu devirde olup, yangın mahallerini tespit için ilk defa uygulanmıştır138 . 

Yeni usUle göre yol yapımı tahmine göre 1835 tarihlerinden son[a başla
mıştır. Bu hususda bütün tahsisat evvelce keşfi , tahmini yapıldıktan · sonra 
Maliye Nezareti tarafından verilmekte idi139

• · Yollarıİ:ıui yapılmasını istiyen 
bir mahalle halkı istida ile müracaat etmekte ·ve bu müraca~tları İhtisab 
nazırı ile Ebniy~-i hassa müdürü'ne havale edilmekte idi; bunlar tarafııidan 
yolun keşfi yaptırıldıktan sonra keşif defteri gönderilmekte, bu suretle yo
lun kaça çıkacağı tahmini bir şekilde hesaplandıktan sonra gerekli tahsisatı 

yapması için maliye nazırına havale edilmektedir140
. Yollar hususunda bir 

134 Cevdet-Belediye, nu. 3545, 3774. . 
135 Cevdet-Belediye, nu. 7217, 3 Rebiülahır 1259. ·· 
136 Sıddık Türnerkan, T~l.rkiye'de Belediyeler, İstanbul 1946, s. 34. 
137 . Cevdet-Belediye, nu. 5791, 17 Receb 1261. Bu hususda xvm. yüz yıl

da da inşaat nizarnı uygulanmakta idi. Buna göre evlerin üzerlerine etahtapuş» 
yaP,ılması ·(Ahmed Refik, H·icrı ·On ·ikinci asırda lstanbııl hayatı, · :ıstanbul 1930, 
s. 158, 159), damlarm ah§ap olarak in§ası, şahni§inlerin sokağı kaplıyacak ·§e'

kllde uzun yapılinasma izin verilmernekte idi (aynı eser, · 66, 67) . 
. 138 Cevdet-Belediye, nu. 5078, 19 Receb 1261; 

139 Cevdet-Belediye, nu. 3776. Krş. Osman Ergin, aynı eser, I, 1064. 
140 Cevdet-Belediye, nu. 5270, 4294. 
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diğer nokta da bu devirde kanalizasyon mes'elesinin de ele alınmaya ·başla
dığıdır141. . 

Önemli bir nokta 1850 yıllarından itibaren kaldırıİn kelimesinfn ' artık 
yaya kaldırımı manasında kullanılınaya · başlanmış oiunııiasıdıi. Ç~ 
bununla ilgili belgelerde kaldının ve yolların· tamiri gibi ibareler·· bu husu~u 
açıkça ortaya koymaktadır142. Bununla. beraber kaldırım veya yol inş·a ede·n 
kimselere gene kaldırırncı · denmekte devam etmiştir-. 1848 yıllarında istim: 
bul'da ·büyük bir inşa faaliyeti görülmektediL Bu tarihten ~onra yapılacak 
her türlü inşa faaliyeti -yol ve bina- 1848 tarihli ebniye nizam-namesi · ile 
tanzim edilecektir143. 1848-49 yıllarında muhtelif semtlerde :· i9 ayrı . yon:. 
d~~ yolun inşa_ edildiği görülmekt~dir .. Bu. yollaru.ı inşa mı,ısr~ ar.tıJc büt
çeden ayrılmaya başlanuuş bulun~n· «kal~ırui:ı . t~rtiba~u ~P.an ö_de~e~e: 
dir144• D_evrin modern yol yaplin şekli olan «şose» teriınini.ıi_ de __ aralık).ı .. q~;ı_7 
rak ~ariıldığı görülinektedir. Fakat bu kullanış bu. tarzda _ _-ye~ Y..~P~~ 
yollar iÇin ~llanılma şeklin:~e olmuştur. Bun_un zileredili şi : «şO.se . kaldmf!ı; 
larmın» ş~klindedir145 • Esasen şose yol inşaatının 1Jirkiye'de yerleşm~ş~ · .!2~ 
tarihlerde olıİıuştur. Şehir imar haritalarının yapılış ve tatbiki_ XIX. y~!-!ın 
ortaİarından itibaren başlanmıştır. Fakat bu uygulanış o tarjlılerd~ ~* ·- ~~ 
zuhur ecJen geniş yangın mahallerinin tesp!ti ve yenic!_e~ iman sadedwd_e. Y.a:
pılıiııştır. Yaİıi yangında y~ış olan ~v ve_ d~k~Ö arsalarının y_en,id~n dü
zenlenmesi için yolların genişletilmesi ve düzeltilmesi hususlanna bir mem~r 
tayin edilmesi ile yangın mahallerinin haritalarının yapılmış olmaşı bı,ı hu
~uslarda yapılmış ilk uy~amalardır146 . Bu hususdıı: bilinen: ilk i:ıarita _1839 
tarihinde tanzim ed}lıniş olmalıdır. Bu 'tarihi t~şıy~_n şehir yollarının ii:ışıu 
hususunda yeni fikirler ihtiva eden. bükümde şu önemli ye~er b~un
maktadır : Büyük caddelerin genişliği 20 zırac olup, bunun 12 Z!-fa ı araba 

141 Cevdet-Belediye, nu. 3466. 
142 «Beğlerbeği sahı'lsarayı'ndan lbrahim Ağa çayırı ile çamlıcalar ve 

Ayrılık çe~~esi'nden Haydar P~a ve Kavak iskeleleriyle Selimiye kı~lası'na 
kadar kaldırım ve yolların: tacmh· ve tesviyes-i hitam bıılmtt-1 olmasiyle ... » (Cev-
det-Belediye,. nu. 7446, 19 Cemaziyulevvel· 1266). · · · 

. 143. Osman Ergin, aynı eser, I, s. 1098-1104. 
144 Cevdet-Belediye; nu. 5765, · 3466, 5749, 5716, 5709, 5743, 5715. 
145 «Beğlerbeği sahilsaray.:ı hum4yıınu limani' ağztndan lstavroz · c4mi<i 

öniine varınca ~ose kaldırımlarının tarafey·ıl.inde vct.kıc Tıendeklerin memiıı· oı.: 
ması cihetle taTıliyesi zımnında ebııiye meclisi tarafından malısus me'mıır ir
slil oluna-rak klıffe-i mestlrif-i tacmiriyesi ... »· (Cev_det-Belediye, nu. 6501, ·28 Re· 
blülahır 1269). · ' · · 

146 Cevdet-Belediye, nu . . 5078 (19 Receb 1~61) ·, 3804 (25 Zillıicce 1272). 
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ve· beygirlerin geçmesi için yolun sağ ve solunda dörder zıra<lik mesafe ya:: 
ya kaldırımları için ayrılacaktı. Ayrıca yolun her iki tarafına da ·ağaçlar di
kpecekti147. Daha evvel işaret edildiği gibi imar haritalarının daha doğru
su planıarının ilk uygulanması yangın mahallerinin tarizimi için yapıJ.ı:ı:ıış
ttr. Bu hususda ilk zamanlar yabancı elemaİılar kullanıimıstır. Meshur Ak- • 
saray yangınında yanmış yerleri taniime bir yabaıicı rrie~ur edihruŞti; bu 
zatın yaptığı haritaya göre yanmış oJan ı:nahal 235 parçadan ibaret idi; .fa
~at bll;D.lardan b!iZısı daha evvelki yangıpda. yanmış olduklarından ~oğu yo
la terkedilmiş olduğu halde şimdi yeni tarz'da tarla hesabı ile .sokakların 
t~~ ye tesviye edildiği halde her .bir arsa saliibine yüzde biı; arşıiı ni.sl:>e
tinde zayiat vuku bulacağından bu gibi şikayetlere itibar olunmaması isien
ıniştir~·4a. Bu devirde ·art.ık yollar ve kaldırımiar _usul-i cedide'Yei göre . yapıl
~aya ve tanzim edilmeye başlanmıştır149• Bundan kasdedilen yolların· d~
ha geniŞ inşa edilpıeleri ve tesfiyelerine, daha doğrusu düzgünlüld~rine, ev
velce. olduğundan daha fazla dikkat edil)llesidir150. Bu bakımdan yollarıo 
ve kaldırımların; · geleneksel İstanbul kaldırımlarından daha geniş yapılması 
usul-i ecdide'nin esasını teşkil etriıektedir. Yol . sistemi ile paralel olarak in
şa tekniğinde d~ yenilikler yapılmıştır. Bu devirde imparatorluğun muhtelif 
yerlerinde yapılmaya başlanan şose yolu inşa faaliyetlerinde yabancı mü
hendisler kullanılmışlardı. Mesela 1858 yılında inşa edilen Gemlik yolun
da 4 'ader Efiaklı mühendis görevlendirilmişti; bununla beraber Mühendis
hane'de okumuş olan Türk mühendisler de yabancı mühendislerin yani sıra 
ypl..inşaatında görevlendirilrnişlerdP51 • ·Batı yol tekniği süratli. olmamakla 
beraber yavaş bir tempo ile memlekete girmeye başlamıştır .. YoUarın d.üz
gün olması için · yapılan tespitte kullanılan ve harita yapımıoda daima mü
rac·i:üı.t .edilen bir alet 1856 yillarında yollarda k"llllanılmaya başlanmıŞtır. 
ö .. devii. Tüİk belgelerinde ~diirbiinlü pusu la» (teodolit) diye ifad~ edilen bu 
alet İst~nöul iJe Beşiktaş, Ortaköy, Tophane, Beyoğlu, Galata, Kas;~paşa'
daki yol ve sokaklarla,. hanelerio haritalarını «tersim. ·etmek üzere» kullanıl
mak için askeriyeden eelbedilen baritacı subaylar tarafında.n · kullanıltnakta 

'idi152• Diğer · önenıli bir husus da cadde ve sokak isimlerini ihtiva eden lev-
:. . . -:. .... . 

147 Osman Ergin, aynı eser, I, 1064.. . _ .. : 
.. :. 148 .:Cevdet-Belediye, nu. 3798 (8 CemaziYülevvel 1273). 

149 :cevdet-Belediye, nu.· 3776 (ll Safer 1263). 
150 Cevdet-Belediye, nu. 3798 (8 Cemaziyilleriel 1273) . 
151 Cevdet-!ktlsat, nu. 485. 

· . : 152 Bi.ı · husus için 4 aded «dürbiinlii pıısııJ~» yani teodolit bulunmasına 
ihtiyaç gösterildig"lnden satın alınmasına karar verilerek masraflarının ~~:kaldı-

. ~ ' 
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· haların sokaklara konması da XIX. yüzyılın ortalarında tatbik edilmeye baş
laiımıştır153. 

·. İstanbul'da büyük · çapta şehir yoparırun inşa faaliye~ne A~dülaziz ·dev-. 
rlnde . aÇılan «Sergi-i Osmaiıi» vesile~i ile baŞla~mıŞtır154 . Bu gibi resmi ve
'silel~rin dışında şehir yolları . ve sokaklarının . ahalinin müracaatı üzerine 
yaptıfıldığı· belirtil~dicİir155. Bu deviide kaldınrnla~ın iki şekil~e .inşa edil
nie~ üzere. ihale edilciiği gÖze çarpmaktadır; o tarihte artık belediyeye ba,ğ
Iı yol yapıinıiıda kulhimlan görevli ve' riıaaşıni idareden alan bir arnele var
dı . . Buniar bugünkü «fen iŞleri~ dairesin4ı faaliyetine paralel bir _çalışma 
düZeni ·içinde idiler. Diğerj de bunun . dışında serbest çalışa.n kaldırımcılar
dır; 'durufı?.a · göre, s~kışık zamailiarda hangisi devlete daha ucuza gelirse _'ya
pılacak iş ·onh ve~di156 • inŞa edilecek yolların masrafları iÇin ayrı bir «kal
dırım tahsisatt» olmakla beraber bu da Maliye Nezaretinin kontrolu altında 
verilmektedlı;;s7. · · · · · .. . · · .. 

İnşa edilen kaldırımların. inşa bedeli kaldırımcılara gene · «zırcl: kiıre» 
karşılığı ne tutarsa ·o şek.iİd~. ödenmektedir. I863 yıllarında bir · kaldırim-: 
emın yoltin «zıra kar esini» . 90 para'ya yaptığı tespit edilmiştir. Bundan· yir
mi yıl kadar önce Topkapı dışındaki posta yolunda yapılan tamirat için bir 
«ztra: karesine'b 1,5. kuruş ödenmiştir158. Yol yapımı ya emanet sureti ile ya 
da münakasa sureti . ile ihale edilmektedir; hangisi hazine için istifadeli ve 

-
mn tertibatında1t» ve·riimesi ıo Ekin1 1856 da uygun gör~müştür (İrade~ 
Dahiliye, ri u. 23647}. · · · 

153 · Mesela 1864 tarihli bir belge bu hususda. aydınlatıcıdır: Zikredilen ta
rihde «İstanbul v~ . te'liabici cadde ve sokaklarına» konulacak levhaları yazan
ların ücretleriliili haftadan haftaya verilmesine dair bir belge bu konuda fikir 
vermektedir (Cevdet-Belediye, nu. 2851) . 

154 · «Sergi-i Osmani içiiıı komisyon macritetiyle tesviye kılınan kaldıf..ı1n.
ların m~sarifi ol<İm .. . »· Üracie-Medis-i vaıa., nu. 2223S) : 

155 İrade-Meclis-i Vala, nu. 22217;· 22757, ·22789. · 
156 «efferçi kald·ırımlar · içiin ~1ıvazzat a~le taeyın olttt~-nıuş ise de anlar 

mmıtaza.m kaldırımların tesviyesi ne me'mtır oltıp . ·iş btt mahalZer mücedded su
ret inde ve hdricdeki kaldırmıcııar macr-ifetiyle yapdırolmuş idiiğiine ve mesa
rif-i macrııza derece-i muctedile de göriindiiğilne bitı.{ien hazinece icra-yı · mah
Stıbu htısUsııtimı Maliye nezaretine · havalesi ve Nafıca dd.iresine dahi beyan-ı 
haviile btıyurıılması tezekkiir kılındı.:.» (İrade-Meclis-i Vala, nu. 22502). 

157 İrade-Meclis~i Vala, nu. 22987; Cevdet-Belediye, nu. 1714. (15 Rebi
üJ,ahır 1283). 

158 Yapılan tamiratın «mesahası». 1320 zırac kare idi ·(cevdet-Belediye, 
nu. 3774 · (7 Rebiülahır· 1259)) . · . 
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ucuz ise o şekil tercih edilmektedir159
• Mesela 1849 tarihinde Beylerbeyi 

sarayı limanı'nın ağzından İstavroz camüne kadar olan «şose» kaldınmla
rırun her ~ tarafındaki hendekierin dolu olmasından dolayı · boşaltılması 

hususunda «E~niye meclisiı> tarafından bir memur gönderilmişti; bu suret
le ·inşaatın 5224 kuruşa yapılabiieceği tespit _ ed~lmiştir. Usulüne göre bunun 
Nafıa meclisinde münakasası icra edilerek 500 kuruş noksanı ile 4724 ku
ruştan Artin Kalfa üz~rinde kaldığı kararlaştırılmıştı. Bundan daha aş~ğı 
qıikdara yapabileceğini belirten bir başka istekli çıkmadığından işin yapıl

ması Artin Kalfanm üzerinde kalmış ve onun işi belirtilen şartlar altında 

yapacağını ifade eden · taahhüdü (kontrato) Ticaret Nazırı'nın ferinanı ile 
ilgili idareye hava~e edilmişti; fakat, Ticaret N~ırı ·da bti mikd~rı (4724 
kuruşu) fazla bulduğundan dolayı mes'ele ttEbniye-i Hassa Miidiirliiğü» ne 
havale edilmiştir. Adı geçen müdürlük bu yol inşaatını 500 kıiruş daha nok
sanı ile (4224 kuruşa) yapabileceğini taahhüd ettiğinden işe başlanamapiış 
ve inşaatı «Ebniye-i Hassa Miidiirliiğii, ne verilme zarureti hasıl olınuştiı. 

Bun!Jll üzerine Artin Kalfa inşaata başlamış olduğunu hatta tamamlanmak 
~ere olduğunu ifade ile 4224 kuruşa yapmayı kabul etmiştir160 • Münaka
sa~ı yapılan işlerden tıcele olmayanlar «irôde?ye» ihtiyaç gösterd_iği için ira
de· çıkmadan yapılmamalan bir g.enel kaide idi161

• 

Sonuç· 

1866 yılında Nafıa Nezaretine baği~ «ıs/alı-ı turuk komısyonu1> aaı ue 
bir komisyon · kurulmuştu; bu komisyonun görevleri 1 86~ de şehr~m~eti 
idaresine devredilmiştir; ayın yıl evvelce «Eb.niye-i .hassa müdürlüğü» tara
fından yapılan yol ve inşaat. işleri de Şehremanetine intikal ettirildi162

• 

... 1864 de çıkan yukanda bahsi geçen «Tur~tk ve ebniye nizanuui~ııe
si»n~e bina ve sokakl.ann yapılış tarzı ve genişlikleri tespit edilmiştir_. B).lna 
göre 'sokaklar genişlik · bakın:iından üçe ayrtlmaktad!r; birinci sınıf sojcaklar 
ış, ikinci sınıf. sokaklar, 12, üçüncü sınıf sokaklar 6 arşın genişliğinde ola-

159 «mec1lıttc kaldıı-ımlar zıracına bi't-taksim beher zıracı doksanar pare
ye geldiği anlaşılmış oldıığ.mıdan zfkr olan kaldırımların ber mı1cib~i k~/ emtı
neten yapdır.ılma.sı: ve yahııd munakasamn wrti kılınması ... :~> (İrll.de-Meclis-i VA
Hi, nu. 22681). · 

160. Cevdet-Belediye, nu: 6501 (28 Rebiülahır 1269}. 
161 Cevdet-Belediye, nu. 6501. 
162 . Sıddık Tümerkan, aynı eserJ s. 35, 36. 
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caktır. Her sokağın mevkii belediye tarafından yaptırılan haritalada tespit 
edilecekti; sokakların genişletilmesi için alınacak yerler sahipleri tar~dan 
belediyeye par~sız ol~rak terkedilecekti: Yeniden sokak açılması gerekirse so~ 
kağın açılması dolayısı lle yer vermek· zorunda kalan mülk sattiplerinin hak
Iarını korumak için biri bel~diye; diğeri mal sahibinin tayin · ettiği iki tah
minci (muhammin) tarafından o toprağın d eğen takdir olunacak tt. ·Bu bu.: 
su~ta anlaşmazlık çıkarsa belediyenin tayin ettiği üçüncü muhamrnin · mül.:. 
kün değerini 'kesin ·olarak tespit edecekti. Yangın yerlerinin tanzim harita
Iannda yeni açılacak yollar gösterilecek ve buiada yola giden arsaların be
delle.ri.sahiplerine ödenecekti. Ye~ yol açılması veya bazı yolların yönl~ri
nin değiştirilmesi sebebi ile ·ellerinde bina 'inşasına: yetrniyen çok küÇuk ar
sa kalaniann arsalarİ satın alınacaktı163• Sehremaneti idaresinin kunilüsun-. . 
dan sonra 1864 ·tarihli «Turuk ve ebniye nizamnômesi» nin hükümleri 1882 
yılına kadar tatbik edilegelmiştir. Bu nizarnname 19 Nisan 1882 (23 Zil
hicce .1299) tarihli -«ebniye kanunu» ile. yürürlükten kaldıi:ılmıştır. - Bunun
la beraber 1864 yılındaki nizamnamede, 1867 yılinda· kısmi bazı peği·şiklik
ler · yapılmıştıt. Bu değişikliklerden biri belediyeler tarafıi:ı.dan yapılacak. ·kal
dırim ·ve · yoi' masraflarının ·y_olların iki tarafında bulunari han, dükkan -ve 
diğer binaların. cephelerine göre 'taksim 'edile'rek: mülk sahiplerinô~n alına
cağı, bu masrafa katılarnıyacak d tiruinda olanlariri hisselerine · düŞen mas-
rafın be1ediye sandığından karşılanacağı tespit edilm.iştir164 • · : : · 

· 1882 tarihli nizam-narnede şe~ir sokakları 5 sınıfa ayrılmakta idi; bi
rinci sınıf genişliği en· aşağı 20 zıra:, ikinci sınıf genişliğ! en_ aşağı 15 zırac, 
üçüncü sınıf genişliği en aşağı 12 zırac, dördüncü sınıf genişliği en aşa~ 1 O 
zıra·, beşinci sınıf genişliği en 'aşağı 8 zıra• olan sokaklar. Sokakların bu şe
kilde sınıflandırılması İstanbul'da belediye dairelerinin bildirm~leri . üzerine 
Şehremaneti, İstanbul dışındaki taşra şehirleriilde belediye ·meclislerinin tes
piti .üzerine idare meclisleri tarafından yapılmaktadır.· Her sokağın başına, 

genişliğinin ne kadar olacağını gösterir Ievhalar ko.nacaktır; iskele ve·· ~enel 
meydanlada mabed avlularında bina yapılması yasaklanmıştı. Yeniôen so
kak . açılması veya genişletil~esi kararlaştırılan. yerlerin mufassal har~taları 

· ·163 Yerii yapılacak evleriri cumba, balkon :ve saire gibi- sokag-a .. olan çı

kıntılarının ölçüleri ve binaların 'yükseklikleri-tayin edl.lrn1ştir; .evlerin yüksek
liği kargir binalarda 24, ahşap binalarda 16 arşın olacaktı; _aynı şekilde . binli. 
hacaları da ta§ veya tuğladan yapılacaktı ( Sıddık Tümer kan·, ayın ·eser, s. 35, 
36). 

164 Osman Ergin, aynı eser, I, 1069; Sıddık TUmerkan;· ayıiı: eser,. s . . 43. 
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yapJ.laccıkt~ ·:v.e··bu . inİ~tiş~a : .taiızim edilen.- imar: planına itirazları .olan· k.imse
ler_::15 :.gün:· içirid~-;trıüİacaat, ~tmek zorunda, idiled ~~ .· .1912 .. ğ~:.:İnükellefler . .., 
dep. ·iıi~ao., ydi:-:V~rgisL.bı.ı konud.a. şt<hrema~etl'niı:ı~: en· bellj..J:ıaşli ·gelir: kayf 
n~&m(teş~(.~~ek.t_e .. idi. Yulçarı.da b~lir:tilen 1882: tarihli. -k~uli~nı.b~ı ~.ü.~ 
kümle~i de ~ 1.:9.22 -{1-34.1 ) .. tarih . ve~:642 :sayılı kanıJİıla: !değiŞtirilı:n}ştid ~6; · . . 

1879 yılmda evvelce ortaya atılan ve. batıdan adapte edilen bir takım 
fikirlenn tesiri ile ilk defa ofarak bütün imp3!"atorluk topraklarını içine ahin 
bir karayo~ıir; projes~ ele · alındığı ' dikkati çekmektedir .. Bu proje Nafıa 
Naıın H~san Fehmi Efendi tarafından aynn;~ılı .9la~ak :I!~R:ı .. Jli~Y,e,,f~kdim 

. . ·. . . . \ . ·. :: , ı~\ ı;: • . • ;. • • . •\ ·1 ~·ı .. , ._. 
olunmuş bir lay.ıhada beyan edilmiştir167• ·Daha sonra görülen yol _inşa faa:, 
liyeti -~şaği ··yukarı -·bu ·projeniii ·bir ·.nevi ·uygulamas:i giöjdir. :·Bunu' ·t'?kiben 
yoı: ··irles? eıeiediiin . tekıiik · yönderi · ele·. alındığı .. ve·,·çeŞi tli inŞa· .şai'tiıam:elerinin 
.b#irlaİldiğı -~·ğörillmektedir. ::inŞa ·~m~emeleriiıin . vasıfları . . ve:: hazırlıiriiılası 
b.ı(.~fp 'Ş~rtna~eierin · eiı . öı:i.emli ' 'madd~lerini ·. teşkil: etmeKtedir~ !i8 • ·',.:ır,:,_.,·~):,~ .' 
[;~ ::::· .. · ~\.·-~·-:. .... ~~~... ·· . . \' .. :' .. • .:: . ·: ~ ~-::~-;. ':"/ ·'~\ ... ·.: -- : . ~ ·.-:.."::·,·~ ~~· ... :· .. ~ . 

_·:.:·; ~,aJ:~ıp~~~l~!a· gçlince .. : J:8.~~· ·. c,le)~~~~diye .. t~~~~9.~··yıi~l:l~ _p:e~ş.il'
!ilf!.e , ~-*·. ~l~r~~- :~ü~ . es~af.: ·-~~ş~i.l~tı.~ .poğ~d~n,, ,çlpğrpy_~,)?_çl~ğ!Y~'.Jti~)~ç>ç,t; 
.ı:olu ., aitıô.a .. alın'dı.: Bu·: arada kaldırınicı esnafı da : herediye me:viuatı · içinde 

rtiu.i~ıat~4iı~:eY.~.' ~~i~q4~:,, i3.~ . ~s-na~ ~yvj~~·;·~,~P~~:-~M~ . m~~~:~ciii~#~ i .. 
mui!iif~a .. et6ıfŞ_tir .. ı ~ı ~-19l2 'yıllarınd~ . ~:aı~.ırııD.cılar~ devlete' yilda ·. 25 . 
kuı:u:ş vergi 'verdikieri .· tespit edilriıiştir169:' f912 de şehre~aneti esnaf teŞek
kü~~riilde yeni \>4' değişiklik yapti; buna göre her esnaf. ayrı bir c 'emiye·t M .:. 
li.ılde teşİciJatlan~caktı .. Esn~f ketliüda.lıklari kaldırılıp onlar~ ·yerlerine her 
.ceiniy.etin . ~e~'u.l bi.r katiRi aı111ıştır17_0 • • · · · 
~·.;:::-. . .. :~ ... . ··~ -.·.-~-; ':\·''. . . . ': . .':: . :.~ .. ~ı: 

165 Sıddık Tümerkan, aynı eser, 182 . 
... .,., .. · 1s6· .. -sı d dık· Tüi'ner:ıdı..ir, ın; 'iı5, ii6: · .. '' · 
:\'-i ,'ı167' ; 'Natku:·~Nıtzırı -.,Hasan.· Fehmi ·.Efendi ·hdzretleri . . tarafı;tdan:.B4().-t a.ıı·ye 

. ti1e~inı-.• ~~1!-n~~\·.z,ııyı1~~ ~ ;ı?~·· .tet~t-ru~q,t~· 17f~c~~,~~ırr:;4;t!l=n~vı<~~-~~- ·.~~ ,:~~Y.~{l:~ 
~f~Y.oH~~,\ ,~e, ~~~!!<~e, q~_~ı.z:yo~arı .ve. ·_Ifı:n~'!-;a d~!f· ~~~:.P.~?je\i~~:' ~1as)ı.r_ı.ı~r,ı .· 
d~.; }?p.~~ll1aktadır .... ceıii.l Diiıcer !rai:Ie Ta~iıiflnin ~eclis-i Ma'ıı.S~ş kı~~cla 

.· '( nü: ·. ssi5. 'i.iirltir-i"hıii:ia r ilillüiıan ~sıı1ı ' yen:i·' nb.ffieri~····ya'ylliiad{ ·( bs?nd~i1. '· '-&·e-:. 
~~ze~ni.;ıen ·.·H as'an' 'Fe h mi· P~a'nın · Anadblü'~un oayıiidırZık'· iŞlerin~· · diii~. 'h.azir
ıq.dığ~; · Ldyıha;, B.elg~Zerj · TTK, V:-VIn, ·9-121. . Aııka~a 1968-19.71 s. · 153~233) :· .. Fa

k,a:_t ;,l~Y.gta~~~-~k ,.Y,a~J~ı§~ciiu~.: baJı.:is . ~tme~·~}t~~~~ '· · · .. ~ ;,·. : .. ~ \ :;:\ıi ,::::,: ~: 
.. ; .. 168 . '.Bk . . Menütlik:i Osmaniye'de : iıı§a .o.Zunacak . tu?;uk -ve me.abiriıı am~li.- · 

• • ,.. • ••• • • • • ·~"; -:: ~ ••.•• 1. '· ~ .; ~ \.} ··~ •• ··:·:: • :·~ . ·.· . ·;.~ ·~. l ;'i.·- ·~·' 

yd.t-ı turabiyesine ve şose ve kdrgir iıı§aatına d4ir şaft-iıd.me-i . tmi.'llmi Ui:yıJıiı- ·. 
· sı, Istanbul. 1326. 

169. Os m~ Ergin, . ayiıı eser,· n,: 399 . . : 
. >:::.'.170: . Osman ·Ergin;-~ayzn:.eser; V;: 890. ·.·· 
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Son:• bir söz ·de · yolhl.İm- inşa: tekniklerini,:: hususiy~tİeriri('gösteten·: eski 
örnekıere '•bugün:· i:~stlayamariıış olduğUmUz: . -hakkinda;·: 'sÖylem~k.: ::istiyoruz. 
tÜrkiye~ de_ Şehifle'~. c)· kadar 'stlr-'atle· değiŞmektedir ki: esld Türk'·· yol . inŞa t~k
ruği ve· hlısusiyetini·~aksettiren örnekterin yerlerini niocie~--y~llarin:.:·aidıgmı 
belirtiDek ye'finde;··oı~ô·Esasen' ·bu· · ay_ı'ı bir ariı:ştırnia ··konusudur. ··. :·· ''· ·'· -' 

, ... 

. 'i '• 

=~>:siu~:.i ;kadis;~~ iiilküln ·;a;' 
· . . ! .!~ !_;· i , t ."•'t- ~ :/• :~~.;. :~.~: .• ,: . ·' 

-· ::-.-- .: .N!!fs::i lSili~~~-~de~_~tik_in, .olan kf?ldırı1J1çı ; zimmller; arz-ı , 1ı~l _sunup ;beş_ .. q_{:; 
tı:yıl(la.r.ı: ıl!eril,§i/ty.ri y,Ql!J.~da-. bt('zı kitneşrıel~r ka)dırın.ı. 4le_t{ii,irüp ) 'e . iş:liyen 
ka.l4~r:ıtnçıların .andp; :sakin . o.landatı ·:gayriler.L :Yiltiyetlerine i!Ki4f:iP. yer.lü.: -.o!rırı 
kaldır,mcılardan.: V atac(?) oıtim.· :tirnil ol.ı ZGI;ıar.ı.4a· işlet:ıe!i. kqlt)!l'll~ll~ .·öşr;;n 
taleb edüp bize zulm ve .. hayf etdükde ve senden bu btibda öş;-i küllı [ia.Ieb] 
edüp- MCil : eylei;lüğüri · )}İlHitaile~: fniar·:bu: 'babdd_ ~ ;n·iS'ut· olmiiŞsilf!dur. Bu
yütium: ·ki;. vardükda'·bü-husiiida 'teftiŞ · ·~yieyüp·'göresün'. beş . altı' . yıTaanbehi 
1~/e~n- ki:ildıriinda~-- 'timil-ı ;:nfeibur- ösr ;'tJieb: edüp' iii/nlafı1'renciae ederse . 

:. ~im;· eyle}ıüp re'niitde:··eidürnJeyesuti; 'tı- 22 R~biiilaizi;.:~~eiie '::9B6;: =:· ;;;:.:;· 
Y·•: ~ ; ~.~ .:: •, · ,•: .... ~ L~_. :t_··;=:~ii;,,: ı.t.ı •ı·· ;·: :~ ~·.~; .. t.-:~5 '::;: ... :ı.:~·: ,.:·:·: .. ;,r~ ~~ 

. ..... .. ...... .. :.: ... .. : .. --.:. ·,(MD, nı:1;· .. l~;, ; ~"; f~':.;Aif5.iJm. ?,3J~fı·. · ·: .·q: ıi·~ 
j: .. • · ı: i:! 

:;~f..~.-2 : l 

:.~" 

De,rgtih-ı mu'allti çavl{şlarmdan olup sôbıiw Su-:yolu ntizıri' olan 'bavud 
·Çav.uş'a** hüküin; ki, · · · . - .. - · ·-- - · 

. ·ı- . • ·:. _ :·· : . · :~ :! . _.: !;;r_·,~~ ... 
Htila kaldirımcılar nazırı olan D_avucf.'un ka[dı_rımcıla.r ,ile: •. araba ·geç-

-~üğü · kaldırımlaf ·ile yaya ' kal4ırımlarının bintiları --husiısunda nizti' ları I olup 
·mab~ynletin ta'yin •iÇü;nJir''iihl-i viiküf' kimeshe~ cmubtişir :·df1ntısz:ı taleb ;:ejle- . 

'Jii"Q!~ ~e~~rf.~~~sn~i-:.(~~fli~-~~~; A(:Vft~~f:,·~e -~~·~}~-~'lı;[i~i~~~~r·;;~~f~~~fı~~f~ 
·q~~uğ~ .... e,cil~e'!;_. s.et?: ... ttıf!litişlı::,p!!!Uff' .~mr: ;t;düf! .. ,~uy~r4.~'~,;~i1_.,'{H~ffl §~!f!u~~a . · 
nju~ti,r_ünileyh.: -kqfdırım · n.fi!_ırı olqn_ .Dav,yçl :ile , y_e .:,kalç/.ırıiJ'Ic.ı.(qr. ,:·Jl~, ,mpbqlJ.,.;_i 

· niza'ırF üzerine var up: görii.p:• dahı . . vech .ii :münasib·.:olduğu yer.e :':araba .. , geç~,. 

düğü ka(dırımlar il~ yayii Jüiltiı'rimlarrnrn. ıı~livôlrfi = ~C:irup :'ana·:gate'· '/Jahalarıri 
'takdi'r 'e:Yi~yu// niiıb.eyi:zteri~·:J~j(kyliyes{h: 'an'ıiii '·gibi i fitili' v'i lnuiialeti1' eder 

• • 4° 0 ;·. · · ;:ı .. ~ • : .••• ::•:; · - ··"':!' ~:. . . .. !; : ~: ~ • .• ·~: . ·• ·~ .... ··?: ~ ·.·~: ·;· ~· .... ;~.:.··.. . · . -:. ~ ~:.·ı·. 

• cB~ hUküm Affan ( ?) D~" zlınmtye verildb .. :· ·: ·-· <t:··.· :·.C' :· ' 
• • Mimar Sinan'ın Ölümü üzerine,·' ônun yerine--Baş-mimar olan· Da w d Ağ'a. 
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3 ·. ~ 

İstanbul kad~sına hüküm- ki, ··, .. · 
. . . }. . . ·. '\ ) 

Malınıiye-i nıezburede olan kaldırınıcılar rıkca-ı re!~ ediip bundan ak~ 
dem m~hmiye-i mezburda ve Kırkçes~~e ~ciyu yolla~ınuiı kaldırımı babmda 
Beytü'l-môl emini miitevejfa'mn sülii~ · malından ve;siil.ı deyu fermat~-ı" şe;·tii 
olup mahalle imamları ve müezzinleri v'e sair cema;at mdni' olup' kaldırım 
i çü n verilecek ·.sülüs malı hacc-ı şerif e ve ciiz (?) ve tesc'il tdyln etmişdür 
deyu vermeyüp ve süllis mal kaldıruna sar.f olmak evliidur deyu hakkında 
fetva-yı şerif dalıı olup bu biibda süliis mal cem' ed;üp ltızun oldukda ina
halline sarf etntek içiin bir rniistakim emin nasb olunma~m reca etdükleri 
ecilden buyurdum ki, vardukda bu lı_'ususa bi'z-ztit ·niukeyyed olup· taht-ı 
kazanda vakı'. olan imam/ara. ve miiezzinlere ve sair cema'ate ve <ilmi miib
lere gereği gibi tenbi/ı ve te'kld eyZiyesin ki ·müteveffii!nun lnuhallefatı ~eger 
beytü'/-môle raci< ve. eger şeri< ile varis/erine intikal eyler jetva-'yi şer'i/e n1uce
bince gayrı nesneye dahı olmayup su-yolu nazın Davud Çavuş md'rifetiyle 
süliis maldan her ne kabz olunur ise defter ediip sicill-i mahfli[za] sebt ediip 
ihtiyac olduk da · senün ma•rifetiiııle kaldırım/ara . sarf ola,· ı •' 

Kaldırwicılar kethiidiısına verildi, f'i 3 Rebiiilah'i~ s~'ne 9B5, 
·: : \ 

(MD, nu. 31,' s! 112~ hükiini 273). 

4 .' 

·A vl(mya beğin~ . v~ Arnabud Belgr~dı* kadısına lıiiki~n~, ki, . , " 

B elgrad kazasına tabi' · Yuvatı ( ol_, ) nam koi-yeden M i.ilhid:; htinı 
·ii in mi ,.taşçı olup mMye · miite' a/lik olan~ b inalara taŞ kesegelnıe~in liier
hı'im . babanı türbe-i '· ş'er'ijesine lfiiım olan taşi · tedarük ·'ey.lemek 1çün' peŞin 

·3.000 akça ve Ayasofya-i ·keb'ir binası .miihiinmi iç_iin 1009 iıkça·"ve dü~tı'lr-ı 

* Bugünkü Berat'm ~diğer ismi. 



132 . CENGİZ ORHONLU 

ekrem Vezir-i a'zam Mehmed Paşa* kapusu önünde bina olunan · cômi'i 
mühimmi içün 1000 akça bi'l-fi'l kaldınmcılar kethüdası olan .Sinan yedin
de teslim olup zikr olan .bina/ara lazım olan taşı kesüp edô eylemeden fevt · 
olup peşin verilen akça zimmetinde kalup ·bunda olan inuhallefatı edôsma 
kifôyet eylemeyüp karye-i mezburede olan olduğu i'lôm olmağm mürd olan 
mezbtlr zinınıinin karye-i mezbiirede emlôki satı/up peşin verilen akça tahsil 
v~ irsal olunmak enır edüp buyurdum ki Ahmed Çavuş vusıll buldukda 
mezkCtrun anda olan emlôk ve esbôbı. ve sôir muhal/efôtı ı1e ise zabt eyle
yüp . dahı esbab-ı ·muhallefatı zimmetinde kalan ;:;immetine vefa eylemez 
ise vôkı' olan emlôkin kalan deyni mikdarı akçayı a(up kabz eyleyüp mez
bCtr Çavuş ilf! irsôl eyliyesin, li 24 Rebiülôhır sene 985, 

18 Rebiülahır sene 985 de Kalqı~ımcılar başına . verildi, 

(MD, nu. 31, s. 6, hiikiin_ı 15) 

. s· 

Haleb .beğlerbejisine ve defterdarına hüküm yazıla ki, 

Bundan akdem Bağra(?) köprüsünün ta'miri ·ıahmin olunup arz olun-
. ması içün emr-i şerif gönderilmişdi. Hô.liya dergôh-ı iıiu'allôma arzlar gön

derüp emr-i şer'ifle Haleb·· zue<masmdan Ali irsôl olunup Giindiizlü : kodısı 
ve ba'zı ehl-i vukuf ile üzerine varduklarmda her: husıl~ göriilüp tahmin 
olunup ·ve lat.ım olan rriikdarı adem dahı takayylid ve defter olunup bu 
bôbda esami defteri ve mevlana-yı mezburun arz ve sair lôzım o!an husiısuiı 
resmi ir sal olunup amma cisr-i mezbiirun kurbif!de . olan . mu~ata'a-i môh'i
nin senesi 517 altun iltizamda olup madanıki ol talyan re/' olmaya be-her
hal gerü talyan i çü n mül[ezfmler s~dler vaz' ~d üp ol ec ilden suyu kan up(?) 
köprünün başın alup gerü ta'm'ir olunan kaldırımlar harôb olmak mukarrer
ııür ·re/' olunursa ol mal sôir miitehammil olan mukata'alara tahmil olu· 
~up mal-ı miriye dahı noksan müterettib olmaz deyu bildiiriip ve Mevlana 
Gündüzlü kodısı ~apuma .gönderdüğii arzda Bağra (Yağra) köprü~ünden 

batak olmayan mahalle i/arı'nca 2200 zırô< kaldırım ki ba'ı;ı yeri sed ve ba'zı 
yeri' köpr:ij. gözü ve ba'zı yeri döşeme ola. ve Bağra kijprüsünden Han,'a va
rınca 700 zırii< tahmin olunup·· V~ Qavbet(?) suyu Üzerinde İbrahim Beğ 
köprüsü demekle ma',.Uf köprü haraba olup min bdd kimesne geçmf!ğe ka
bil değildür . ayende ve ·re,vende . külll ml:{zayaka çekerler ve zikr .olan }Jan 
meremmat olmayinca gelen yolcular 'mu'afiyet ile sakin olan re'ayayı evle-

• Sokullu Mehmed Pa§~. 
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rindeb çı_karup üzerlerine konmağla mu' af olacak hemeler jirar eylemek mü
yesser değildür İbrahim Beğ köprüsü binasiyle Bağra'dan . batak olmayan 
y~rlere tahmin .olunan 2200 zm1< kaldırıma ve hanuı meremm~tına on bin 
altun tahm'in olunup köprüden han'a varınca tahmin olunan 700 zıra<a ne 
mikdar akça gidec.eği su üzeri olmağla tahmine kabil değildür ve mu' afiyet
le 6 h,ane ki/ayet edüp lakin üzerlerine serdar olmayınca zabt kabil olma
yup pçrakende olmak mukarrerdür. Liya:.ı Uzeyr[Özer] sipahilerinden Mus
tafa hı.dmet-i irzezliUre uhdesinden ge/ür kimesne olup timarına terakki ile 
h.ıdmet-i m.ezbureyi kabul deyu bildürmüş. imdi husus-ı mezbur sene 983 
Z{~hiccesinin 26 ncı gününde paye-i ser'ir-ı d/ama arz olundukda termim 
olunmasına ·ferman-ı :şer'ifbn olup lakin tahmin olunan akça külll olup :ta'
fr!iri içün müstakim ehl-i vukuf ademler ta'yln olwıup tahm'in olunandan 
eksükle itmama eriişdürülmesine ikdam olunmasın emr edüp buyurdum ki 
hükm-i şer'i/im vardukda bu hususa mukayyed olup binli ahvalinden haber
dar yarar. emin ve katib tityin ediip hassa-i11i'môr mubfişeretiyle Gündüziii 
kadısı ma'rifetiyle vaktiyle. mubôşeret etdürüp iniinasib . olduğu . üzere han 
ve kaldırım ve ~öprüleri mer{!mnıat etdürüp ihracatın rılz be-rtiz müfre
da_tiyle defter etdürüp /iizım olan akçayı haz'ine-i Haleb'den verüp ternam 
oldukda defteri imzalayup ve mühürleyüp kapuma gönderesün. Amma bu 
hususda mukayye.d olup itldf ve israjdan ve harc-.ı zaideden hazer edüp tah
min olunan akçadan eksükle itnı8ma erüşdürrneğe ikdam-ı tam edesiin ve 
mu'af yazılan haneleri d~hı · gözediip temekkün •etdiirüp "üzerlerine serdqr 
/ôzım ise ve mezbUr _sipahi ol hıq_mete yarar i!Je ~~~cu' u üzere yazup kapuma 
arz e_desün ve ol ta/yanı re!' ediip anun kısım arzwı mucebince siiir miite"' 
hanımi! olan nıukdta'la.rD: birl~fdiiriip m(!lıma zarar ~tdiirmeyesiin. şöyle bi~ 
lesiz deyu tahriren. fl 26 ·Muharrem sene 984, . . · 

(MAD, 7534, s. 102). 

6 

Kastamonu'dan Amasya'ya varınca yol üzerinde vakı~ olan kadı/ara 

hüküm ki, 
· Vezir-i d zam ilô ahirihi D sman Paşa* edamallahu tecdla · iclalehu asa

kir-i nusret Şi' arım ile müteveccih olmak üzere olup tak in asakir~i islama 
yol. ayırtılmak ve ·yolda · atarnet dikmek ve yol ayıttılacak mahallerde· ala
metler komak içun silahdarlarını · kethiidası Hasan Kethüda ta'y'in oluiımuş
dur. Buyurdum ki, vardukda her kangmızın taht-ı kazasma vôcib olursa 

• . Özdemir og"lu Osman Paşa . . 
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kifiiyet mikdan iidem ilırac edüp yolları ögeı vechile tediirük etdiiriip ve 
köprü olan yerleri gereği gibi meremmat etdürüp ve sair sa'b o/cm mahal
leri dahı arıladup · dıir [u dıraz] etdüresinki asiikir-i nusret measiri1~ı mürtır 
etdükde muzayaka çekmeyeler şöyle ki, bu bahane ile re<Q)'a ihrac ·otunup. 
ahz u ce/b olunmağla ihmiil üzere ·olup re'ayaya tiladdi olunduğu tfam oluna 
sonra ahara tevc'ih olwımağla iktifa olunmayup hakkınuzdan gelünür ana 
göre ikdamda dakika fevt etmeyesiili ve senki silahdarlarım ketlıiidasıswi se
niin dahı re'ayaya ta'add_i edüp ahz ii ce/b etmekle zikr olunan mahaller 
tevsi' olunmayup ve yol ayrıttiocak mahallerede iki alarnet konulmayup ve 
birbirine kar'ib aliiinı vaz' olunmaya senün dahı kethüdalığll'i alunduğundan 
macda eşedd-i ıkab ile mucazebe olman muhakkak bi/üp ana göre sen dahı 
ternam basiret üzere olup biib-ı ikdamda dakika fevt etmiyesün, fl 15 Zif-· 
ka'de 993, 

J!u /ıiiküm yol ajnrdılmakdan ötürü ycızilmıştır 

ve hem yol ay.ırdandan ötiirii niŞan dikmek gerekdü;, 

(MD, mı. 53, s: 274, hüküm 791 ). 

7 

Mi'mar başına hüküm ki, 

Mektub gö1ideriip mahrıise-i İstanbul't{a vôkı' olan kaldırımcılarun ta-· 
şı kaldırırncılar yanında ·olup miiceddeden 'ka{dırını yapdıruldukda feth-i 
hakaniden berii . her zıra'ı altışor akçaya mahlıit ~lan · kaldımnın her · zıra'ı 
dörder akçaya işlenüp iÇleriinden birisi kaldırınıcılar kethiidalığı bana ve
riliirse malılUt olan kaldırımuı her zırtıcı üçer akçaya işledeyün deyü uhde- . 

· sine alup bir kaç 'yerde kaldırım meremmeti viikı' oldukda ha_ssa harcına 
. kifayet etmerneğin bir iki ay teciiviiz etmeden firiir edüp sonra her kmıde 
kaldırıl,n nıeremmatı . vakı' o_lursa adet olan baha iizere üç a!cçaya işlenüp 
liikin taş ve tiltit ziyade bahaya ·çı kup eylediikieri · işi Jıalluk ( cU... ) taşdan. 
az zamanda lıa_rqb oll!P tekrar term/m olunmağa. niç!! çıkÇa gidiip môl:.ı mi
riye külll ,zarar müterettib olup bu .husus içiin ~(;llcfmmcılar kethUdası ge
türdülüp böyle ol~nağa ba'is nedür deyu haklarından gelfnmek murad ol.un
dukda her sene bahaya çıkup medyun olarak bu minviil üzere işlemeğe w
kat getürmez dedüklerinde çaşni tutu/up cedld kaldırımlll taşı ve iilôtları 

hesab olundukda her zırô<ı şekizer akçaya mahlut olan meremmetin zmlcı 
dörder akçaya ancak el veriip zararlan mukarrer olmağ111 her kande kal-
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dırım .. n:ı~repımet qL_ımwsa üç -sene tecavi.iz etmeden : gerü .ha rab ola ol kal
dırımları akçasız gerü kendüleri term!m eylcın.eğ~ ·.- uhdel.erin.e. almağın -işle-: 

d ük/eri kald.ırtn'!ın bah~~qr_ı :· üslub-ı ·sabık fizere verilmek içün e"!r-i şerif 

verilmek recasın.a arz .~J!~~d~ğü!_'l e.cilden bu· babda arz ey/edüğün ijzere amel 
olunmağın emı: . . ed~i.p .~.U)!1ft:r/.Uf!1 ~i ı~üceddeden kaldırım vakı' oldukda her 
zıra•ı sekizer akçaja ve.· f!!ahlut .kaldırım va kı'· olduk da dahı üslub-ı· sabık 

iiz.ere dij.rder akçay~ işie~üp._ ve yaya kaldır!.mları dahı yapılmak . IQzım gel
dilkde' ;;.,ai:iamk.i Şeiı'r "e'mtiıi ~ide' "mecileh~ üz;rine varmaya kaldınmcılar 
değiniyeler ve kaldırım/ara mücedd~d~ı:ı olan l<aldmma sekizer akça ve trJah-. 
lut olan kaldırunlara dördçr akça aliiıkdan sonra Şöyle ki kaldırımı horda 
ve J7]olq~ . ~aşiyle bina e4~P. c.i?zed!iP. sa~ıf!.al~r,.iiç. yıf:mür.ur . ~rrne{i_e_n h(}robq 
müsrif. ola meremmota muhtaç . yer:/ erini kaldırımcı/ara . tazmtn. etdirile bu 

# • • • • • • • •• ''\ • • " ~.... .. • • • • -~ • • •• • •• • • • • • ' • • • • • • • . • • ... 

minvol üzere oldukdan sonra .. [ermon-ı.. humoyunuma muhalif. [is] . edenleri 
y~~up _ d~i ·~yliye~ln, . ,',:.· , . ~>_: ·_· · ·:' ·: _.: ... ·.~ ... ~:, . . . . ... :.· ·.: .. : -~ .. ,-,, ... ~;~., .. ·.··· ·~ .. ~: -.·:·. 

•• • • •••• l#. •• • ; • • 

Kaldırımcı/ar başına verildi,. ji .20 _Sajer sene .997; . .::·.,_ . ·.\ı;·,.:-.:"' 
. . 

(MD, ~it.' '64;· ; :· 21f.·· ·hiiküi~ · ~S6J.~ .· ': :· ··=::.~ ., 
'·' :. . . '· ... 

.. ;: . 

··.:: Suret,:.i defter.-i" esntif..,ı mi•mlir-ı. Kaza-i· Adiınd: ·.· ... .:·=: .• · ··:.-: : ·::;· 
· ... ·. :·:-i ~·.:,· ..., 1' ··· ~·· • • ~ • • ••• ).:~-.. ~;: ;..,;·~· • ':il;.ı. . Fr 8 Cemaziyü/ahır sene 1110 .' ... ·:.•:.'.;>. :· ... -: .. - ... -.. .... ~·~: .. ·, .. :····~-· \:• ' •'i"·· .. : · .. ~~: .. : . 

. .. 
• :.. 1 ~ 1 ~:.. • -:." .. !. ! . '·• . . ·: . ı • • • . ····. · .... ~· \ . . . : ' . ·~ ... , .... , ... 

, ::. ,.~. ·Dülger .. · ·,;, ·. · . • ·. · .. Sıvacı".- .· _.: ·:.·:· ': folfarankoz •.;_- .;-_: .. ·.: · ·:,_ 
· : .' • ;··Kireççi··._ · .... ,. · ·,{ . :: · Horasancı ·. · .. . · .. .:· .. ' ;,\·Hurdacr . ·. ·· :.::: .. :·• .. ·.:, .... 
. . Keresteci .. . :. · . Badqnacı: .. :.:- .-\•. · ··· : ·:. ·Taşçı:. ,:·.:•':.: ~~ .. ·.: . . :;. · 
.. Dıv'arci'' · > Biçkıcı .. ···::·; ' Furuncu '-· ~· .-:::·,., ····' ... · 

Misrriarcı -. ·. ...\' · .. •· :Sedejçi. ·.''· ·. ::.\··; . · · .• Kerpiççi . : ~ ·::. · -:·. ,,-.,;· 
,.. Demirel · .. ~ ·', ·· Sandıkçı .,.,_,, .. .. ::, ·:.· : iliimmal-ı :sırık> : .. ........ . 

. ·.Nalband · .~:- .. ··. . -Değirmencf-·; ·,:,:.·:· · · --Hammal-ı··arka · .· ·'.:·.-.: 
· '"·'·.Keserci· . . .... '· A.rabacı. :. --· .. · •. . :. ..Bargir.•hammalı ·. .. ._. 

Destereci Nalburan . KCJ!~§Çi .... 
B.urgucu . . ',:: .ı ;, .. :· Çık,r_ık,ç~ :·. '/,.. .. . . ..... ,. {(a./ri.ır.ı.mct:-, ,,_; .. :. :. ~ .... ,:. 
Camcı Kutucu ··· .. : ~ ·· ... l ::·.· ·, .. · .· ·:;• : .:::::.: ••· ·:--· .... : 

: 1: 

!.ı .·;. .: • •• • • : · ; •• • •t' 

' r • '· :: .• o : 1. i !.il:"" . :. ~ ;;; ', 

.. • . . J3u:.th~üpı AJuned ~ef~ .ta~md~Jı. .. ll(imq~ _Dav.l{4 (.Dar~ün\11) ·-~de?,i;.. 
yat Fakültesi Mecmuası, VIII, ı (İstanbı.ıl 1932), s. ll), }l.VI. as-ı~AA .lstan.b_ul 
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~.,:, Veeb--i meşruh üzere-' zikr olunan esniif-t:·-,;ıei!Curlar -ni'i<Jlıafiin esnafı 
()/n:ıağm ·bu .. maha(le. Şerh ··.v-erildi; ... , · ·,' v.l·.· ·." 

... -. ,._ 
.. ef.fdkir ' . -.:•;:·~ ·:.~ .· ·.·:c' '' 

-· : .. · ·· ·Ebu · İJekit-.-~ · =.· · • ·. · · ,.\ ·.,. • .::: ·: • 

... · ' Ser Mi•ihtiraii:ı 'iias.sa: .:.- ·· .. ·:.•;· ...... ·.:" 
· .-.•. · '· ··. ·· ·'· ·.ı',< ·kala · ... ·:' ... ~ .. ~ -··.: ··· 

• • ~" • • • ••• • • • - · . • • • : . • •ı ... ·ıt ·: ........ ·": 
( Aaiuiiı · Müzesi~· Ada!ia siCiller i; ·nu. . 105, s. 37.}.' 
. . ';• . - . . ... . 

!.' ._·. i --: . .. 

9. 
· .. 

. • .·:: • -Kocaeli'iancdği·._. 1'nütesellimi" OkÇu-iiide· M'ehmea_ ; ;. ' · · 'liiiküm ' ki, · 
.. · .Senki' miiieselliliı-1. miim'aileyhsiiı~ hata · sufri-'i liiıriiayunuin Emini '-lli
rahim' dalize mecdehu · tarafı nda ii ''Der 'aliyj/eme ·:ıeviirud ' eden' talir'ir'atin'.'Jiu.! 
liisa7i mejhumunda h~cciic-ı müsliminin tarlk-ı c{lddesi oı'an' iJ.ersi!li ile · Kıi 
derbendi k'aryesi b~yninde :kain ıkaldır~mlar 'kiilliyyen•;Jıdrabe . m'iişr'if olmak
dan nasi ·emin:.; mumaileyh h'in-i . mürurunda hayvan.dt ve gerek h üceac-ı 

1 • • \ '{, • .. \\ . : •• ~ • • • • ._ • • ' • • • • • • 

-miis!imin katı vajir zahinet ve meşakkate giri/tar olmalar:iyle ta'miri husu'-
sımda seniin/e müzakere eyledükde Kara Mürsel 'i/e Yafak-abad kazalarm
da vakı' derbend kurası re'..ayas~ zikr olunan kaldırımları td'mir ve tecdid 
etmek üzere sana hitabtm::emr.-i.-ôlişamm sad ır olur --ise ,.taraf.~ı ml ri ye me
siirif olmayqı·ak i'mar ederiim deyu takr'ir ve te'ahhud 'eylediğini talırlr ve 
inha etineicle 'Kaptldailti--th·ü~acci•(i old~·kda Hersek nam mafıalde olan tcı
r'ikin kaldırımları huccac-ı mUsliminin azimeti esnasında· canib-i m1r1den . . ·, . . . .. 
tdmlr olduğu - mukayyed ol~tp Herse~'den ~Kız derbend(ne varıtJÇci tarifcin 

- ka(dmmları tdmirine 'diiir bir kayıd .bulunmadığı Baş'-m_uhaseb'ejcjet,flde.r.l:,e

iıar olunmağla vakı'a,"erbtib-ı - vukujdan . tash'ih ve tahkik oliuıduğutia göre 
iş bu kaldırımlar huc:cac-ı :ı.evil'l-ibtihacm giizer~ahı ve keza/ik~ civar-ı sal
tanat-ı aliyyemden. : olinak miiltibesesiyfe ; A.nadolu'mm orta k ol u ve . . . . . 
yemin ü ·yesarma 'miirur u ubur eden ufak ve. ebn~-i sebllin meinerri olup 
ta'm'ir · ve ... termimi-',unıai:-:-ı inutenadan:.olup· elhiıletü hazihi mesôr.i/:-i ·. sejeriye
mitı k esr ei. ii . vefreti. ·olmak takribiyle · b·u , misillıl ·ebriiyeniin tacn~'irine; :can ib-i 

.... : .·:.·· . . 
. Hayah (lstanoul'·'193d,.·s;. 67 ) . ve Tiirk Mimarları .! (tstanbul 1937, s :0-181-13';1) ad-
. lı · eserlerinde Uç defa yaymlan:inıştır. · .. ·"· · .. .- . 1 . 

* .. Bu zatın 1117 Şevval ayında Mimar başı tayin edildiği bellrtllrn.ekte 
ise de (Muzaffer Erdo~an. LO-le devri Başmimarı Kays·eril:.L~tJhmed. A_ğa, ts

. tanbul 1962, s. 1) bu · belgede 1116 Cemaziyülahır'ındiı.· başmimar olarak bulun
·diı~ iuıla:3iiıyor,, lbrahim·"-.A~a·nın n2·o ·-yılına kadıir -bu:.riıakaill&. .'kaidı~i an- . 
lıtşılmiı.ktadır.· 
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mtrtden · .viis~at olmayup •ve ·karye-i meibure re' ayaları ise ·an-·asl" bctzı teka-
. ·fij-i-;•yôride ve şakkadan mu' at ve müsellem · ve .mahall-i merkwna· dahi ci

varlai:ı olmak has.ebiyle i' aneleri lazmıedew olmağ/a senki mütesel/im~i mu
maileyhsin bu ·bahane ile tanıca düşüp fıkarayı rencide etmemek ve ·eğer 
mest1rij7i mezkı1reden baska :nejsi içün lıkaradan habbe-i :vahiae mütalebe . . . 
ey/ediiğün ihsas. olunmak lôzım gelürse ba'de't-talıkik tarafına vehameti der-
kar oliıp muhkein te'dib ve gıişini.at olunacağm ma'/umun olup zikr olunan 
kaldı;ımları ,ma'r!fet ve mubGşeretin ve karye-i mezbitre ahalileri ma'rijetiy
le gayret ve hamiyel bir/e ta'mirine ikdam ve bi-avnihi subhanihi .ve te'altl 
hucctic-ı. miisllminin avdetinden mukaddenı tekmili ·habertni. · Der-aliyye~me 
irsôl ey/emen ta~rir ile lede'l-arz mucebince me'muriyetini htivi iş bu' emr-i 
celllü'l-kadrim isdôr ve ile irstil o/unmuşdur. · İmdi vusulünde sen ki. mü
tesellim-i munıaileyhs!n bôlti. da bast u beyan olduğu. üzere zikr o/ıman kal-. . 
dırınıları ·ma'rijetin ve ma'rijet-i şer' ve ahali-i merkume ma'rijetleriyle tci'
mir ve.·term'im ve bu bahane ile fıkara-yı ra'iyyeti tecrim ve renc'ide. ve 
te'·addiden miictinebet bir/e bi-avnihi te'iilô huccôc-ı müsliminin avdetinden 
mukaddem· DeT:-aliyye',~e tekmili haberini irsôle mezid-i ihtimiim eylef!len 
biibmda ferman-ı allşamm. sadır o/muşdur, ji 4 Sajer sene 1204, 

.. ';. ··. 
(Cevdet:.Najıa, nu. 1731)* . . . 

ı o 
·~ ', ' . 

. · .. 
Der-sa' adet bittid-ı selôse su ve çirkiib yollarınm · tesviyesi zımmnda 

aralık aralık açıln_ıakda bLflUtJduğuna ve ta'miraH '?ıiitemadiyesine bakmak 
iize~e şehriye ikişer yiiz. ellişer guruş ma'iiş ile 6 nefer kaldmmcı derece-i 
ki{tiye de olduğuna mebni bım~arm 4o nejere iblağiyle her bir tarafa kol kol 
i~i:tib,ine {ijzı;!n .'cö~iinerek şu takd~rce . şehri ye 750 guruş{a kaldırımlar me'
muriyetinde istihdam· 9iunan. Abdullah ·Ağa'mn yeri~e 600 guruş ma'aşla 
Hasan. Efendi'nin ta'yini ve htita müst,ahdem o!an 4 nefer kaldırım memur
ian .. refiklerinin dahi kifiiyet etmediği cihet/e merkum Abdullah Ağa'nın 
l!ıa~qŞından kalacak 150 guruşa J 50 guruş da~ i bi'z-zanı 300 guruşlçı Yaver 

*. «Yine minv8.1-ı meşrfıh üzere ahali-i· kazalar taraflarmdan ta'ı:İılr ve 
termim içün. Yalak-abl!.d ~e Kara Mürsel kadılarma ve karyeteyn-1 mezbure
teynin zii.bitii.n ve· ihtiyar ·ve ·vUcUh-ı memleket ve iş erlerine hitA~en siyak-ı 
meşrfıh üzere başka bir kıt'a emr-i şerif tahrir:t olunmuştur, .. 

.: 
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Ağa'nın efendi-i mumaileyh retakatine me'muriyeti ve. bu halde 34 . ·nefer. 
kaldmmcı ile 1 .nefer me'murun ma'aşları olmak lazım· gelen 8600.-gui'ıiş
mukaddema.tert'ib kılınmış olan 6 nefer kaldırınıcı ve 5 ne/er'me'inur ma'aş.:. 
ları olan .13450 -guruşa ilaveten şehri ye ·ı 0950 guruşda.·. hazine-i 'celileden 
tahsis. ve bit ayda ta'mir ve · tecdid edilecek makallerin kesiJ defterleri vee". 
hile taş ve. kum ve edevat'-ı saire bahasiyle mezkCtr ma'aşların :.yekuri-ı :'se
nev'isi nihayet 3 yük guruşa biiliğ . olarak fakat ta'm'ir. .kabul :':!tinez· d.er.ecede 
harab ·olan veya. müceddeden inşa olunan ve yahud tarla• Ş.~kli'ne. girmiş' bu+ 
/ıman har'ik . mahalleriyle ham arazi üzerine yeniden kaldırıin 'ferşi ·iMiza 
eyledikd-e hariçde bulıman kaldırımcı/ar md rifetiyle . i' maL ·etdirlllüp .: akça:.. 
sının 'Hiızine-:i celileden lfası isıizeili ve ifadesine dair . Nafı' a' iı-ezaret-i ce/'i~ 
lesiniJı· varid. olan · tezkites{ üzerine M eclis-i V ala' dan kaleme alinan ~-l'ruizba-' 
ta tezkire-i mezkCtre ile. beraber arz ve takdim kılındı~ Meillindeiı . isiila 'de. 
Ofunduğu veehi/e vakı'a me'miir.lar ko/ ko/ dolaşup öyle ·· .SU · yolları ' içii'n . 
açılan ve: yahu d ·· muhtac-ı tesviye olan. ka/dınmların ·daima keşif , ve<' mu' a)ie-· 
nesiyle düzeltdirilerek masrafmm· usulüne tevfikan ·Hazine-t. cetile. · · · .. : iei·(ib-i 
mahsusundan i' tası l'nünasib olacağından ve·· bu veiaife .me~niCtriri-i · 1i'ıez,:.. , . 
kure canibierinden . dikkat kılınarak betaat ıie .. . uygunsuzfuklarK gör.üldllğii . 
halde hemarı . te.bdll edilmesi hususunun nezaret-i . müşarun(leyhaya ve iş bu 
kaldımncı ve me'mu'rlara' i"tası 'istizan olunan ma'aşlarm dahi tertib-i sabıka . 
ilaveten tahs'isi maddesinin ve teferru'at-ı sairesinin Maliye nezaret-i ce!Ue-. 
sine /:ıav.alesi tezekkür olwımus olma'iın ot babda her ne vechile ·emr ü fer
man-i all hazret-i sahane seref-sünCth ve sudı'ir buyu;ulur ise 'icab-ı an~:nin 
i crasına ibtidar ol~naçağı , beyaniyle tezkire:.i ·-;~~~v~rı . te; kil~ kıli~dı efen-
dim, f'i-.20 Safer serı!! 1280,, ·. · .. :.:.· ·.,, 

Ma''ruz-ı çaker-ı keiiıineleridir. ki, Reside~(dest-~ · ta'zi'fn> olaiı"işb~ it".Z,-:: . 
kire-i sahıiye-i asitfoneleriyle evreik-i 1na.,rCtza · rnani'ur-ı orniaiı irley'2· 

. '/ur-ı · ha:(.ret-i pôd[şiih(buyuruimuş_· v/.iezekkur ve . istÜ.Ô~ . ofu~d~~l.t 
iiz~re hiısus-ı rnezkCt~un nezaret-i lriÜŞarunileyhi/jia·.· l/e .· işbu . . kaldzri/n~·· 
·cı ve m~'murlara i'tasi istizarı olunan ma'aslarl!{dahi tert'ib.:.t sab!kiı 
ilaveten · tahsisi /riaddesinin ve tefem/at"'ı ;ai~esinin Maii)ıe ~eÜİI-iı~} · · 

. ~elli esine 'hava lesi mü'teallik buyurıilqn e mr ii irad~-i ··se~iyye-/Mi'zr.~Ü · 
- · şehriyari fc4b-ı. it!Whden' olarak · ev~ak~i ·,~·erku'me yine· savb~ı ·sarni~i · 

sadaret-penahilerin-e irsôl kılınmış olmağla ;ı biibda emr ii- fernuin 
. q_azret-i veliyyii'l-:emrindir,_ j'i . 21 Safe,r sene .1280, 

(İrade-Mec/i$-( Vala. ' nu. 22165): 


