KANUNI SULTAN SÜLEYMAN DEVRI BA~LAR~NDA
RUMELI EYALETI, L~VALARI, ~EHIR VE
KASABALARI
Prof. M. TAYYIB GOKBILGIN
Kâtip Çelebi, Cihannümâ'da, Rumeli memleketlerini zikrederken, "Iklim-i Rum"u "Yunan-~~ Rum" ve "Anadolu" olarak
ikiye ay~rmakta ve Istanbul Bo~az~'ndan, "Halic-i Kostantiniyye",
bat~~ ve ~imaldeki k~t'an~n fetih esnas~nda "Rum-ili" ünvamyle ~öhret buldu~unu bildirmektedir. Bu tâbir, ba~lang~çtan itibaren,
co~rafi bir bölge ad~~olarak kullan~ld~~~~gibi, idari taksimatta da,
vüs'ati gittikçe büyüyen bir idari birli~i ifade etti. XIV. as~ r ikinci
yar~s~nda, Rumeli'de fütuhat ba~lar ba~lamaz buras~~ bir be~lerbe~ilik
yap~ld~~ve bu vazifeye Lala ~ahin Pa~a tayin edildi. Bu esnada, hudut
boyundaki memleketler ise birer uç itibâr ediliyor ve di~er belli-ba~l~~
ümerâya veriliyordu. Ilk olarak; Gazi Evrenos Beyin uç be~i yap~ld~~~n~~görüyoruz. Dikkate ~ayand~ r ki, ilk zamanlarda Rumeli için
"eyalet" denilmedi~i gibi (küçük kaleler ve m~ntakalar~, A~~ k Pa~a
-zâde ve Ne~ ri, daimâ birer vilayet olarak zikretmektedir: Dimetoka
vilayeti, Ipsala vilayeti, Hayrabolu vilayeti, Çorlu vilayeti.., gibi)
livâ veya sancak tâbirleri de yoktur. Bu te~kilât~n tedricen XV. as~rda
tamamland~~~n~~ve idari bölgelerin ve isimlerinin bu esnâde taayyün
etti~i ve vuzuh kazand~~~~anla~~lmaktad~r. Fethedildi~i andan itibaren,
Osmanl~~devleti için, kazand~~~~büyük ehemmiyet göz önüne al~n~rsa
Rumeli idaresine ve kuvvetlerinin ba~~ na en muktedir ve en güvenilir
devlet adamlar~ndan ve kumandanlar~t~dan birinin getirilece~i a~ikard~r. Nitekim, XV. as~r birinci yar~s~nda, Timurta~~Pa~a, Bâyezid
Pa~a, Sinan Pa~a, Sehabeddin Pa~a gibi devlet kadrosu içinde birinci
derecede rol alm~~~ ~ahsiyetlerin bu bölgenin idâresinin ba~~na getirildi~i görülmektedir.
Bunlar, ilk zaptedilen yerleri "Pa~a sanca~~" halinde bizzat
idâre ettikleri gibi, daha ziyâde stratejik ehemmiyeti bak~m~ndan
ön planda gelen, veya, idari bir merkez olmaya elveri~li bulunan
kale veya ~ehirleri de bir livâ olarak en ziyade yararl~~~~görülen ve
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kabiliyetine güvenilen ümerâ vas~tas~~ ile emir ve kumandalar~~ alt~nda bulunduruyorlard~. Böylece, s~rasiyle, Gelibolu, Çirmen, Vize,
Sofya, Ni~bolu... livalar~~ te~ekkül etmi~~ve bunlar Rumeli be~lerbe~li~ine ba~lanm~~t~. Bu bölge, fütuhat ne kadar geni~lerse geni~lesin, XVI. as~ r ortalar~na, hattâ Kanuni Sultan Süleyman devri
sonlar~na kadar—Macaristan'da te~kil edilen eyaletler hâriç—tek bir
be~lerbe~ilik olarak idare edilmi~, ancak, yeni ilhak edilen memle
ketler idari ve stratejik ehemmiyetlerine göre, birer livâ halinde tesis
olunmu~tur.
XV. as~ r ba~lar~ndan ve bilhassa Fâtih devrinden itibâren, bâzan, bu be~lerbe~ili~in do~rudan do~ruya vezir-i azaml~ k makam~~
ile birle~tirildi~i görülmektedir. Evvela, Murad II. 'in saltanat~n~n
ba~lar~nda Bâyezid Pa~a'n~n ~ahs~nda birle~ti~ine rastlad~~~m~z gibi
Mahmud Pa~a'n~n 15 senelik sadareti esnas~nda ve Kanuni devrinde
Ibrahim Pa~a'n~n sadrazaml~~~ndan itibâren Rumeli be~lerbe~ili~ini
bizzat vezir-i azamlar~n idare ettiklerini görüyoruz. A~a~~da görülecek olan defterdeki "sadrül vüzera-il-'~zarn vezir-i âzam ve emir
-ül-ümera hazret-i Ibrahim Pa~a" kayd~~ bunu aç~kça göstermektedir. Mamafih, gerek Mahmud Pa~a'n~n, gerek Ibrahim Pa~a'n~n
müstemirren Rumeli Be~lerbe~ili~i yapt~klar~~söylenemez. Zaman
zaman ba~kalar~n~n da Rumeli be~lerbe~isi oldu~u vaki'dir. Fakat,
Rumeli'den ba~l~yan Avrupa seferlerinde kendilerinin bu vazifeyi
deruhde ettikleri anla~~lmaktad~r. Bu hal, belki de, Fâtih Sultan Mehmed ile Kanuni Sultan Süleyman'~n askeri ve harici siyasetlerinin
s~ klet merkezini bu bölgenin te~kil etmesinden ileri gelmi~~olsa gerektir. Filhakika birincisinde S~rbistan, Bosna, Arnavutluk ve Mora fethedildi~i gibi, ikincisinde de bu bölge hareket üssü olmak üzere, Belgrad, Macaristan ve Dalmaçya sahilleri zaptolunmu~tu. Bir eyalet
halinde hemen bütün Balkan yar~madas~n~~ihtiva eden Rumeli'nin
ilk te~kilat~, varidat~, hass ve timarlar~, ne kadar kuvvet ç~kard~~~~v.s.
hakk~nda toplu bir halde, en mevsuk bilgiyi yak~n zamanlara kadar
Osman der hulâsa-i mezâAyni Ali Risâlesinden (Kavanin-i
min-i defter-i divân) ö~renmek mutad olmu~tu. XVII. as~r ba~lar~na
ait bu kaynak XVI. as~rdaki vaziyeti, bilhassa, Kanuni devrindeki
te~kilat~~tam bir sadâkatla aksettirmekten uzakt~ r. Hammer'in me'haz
olarak ald~~~~XVII. asr~n di~er kaynaklar~~da, Cihannümâ'n~ n Rumeli k~sm~na dair bilgisi ve Hezârfen Hüseyin'in Kanunnâmesi
(Telhisülbeyan fi Kavânin-i Al-i Osman), yine ancak, kendi zaman-
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lanndaki te~kilat~~bize tan~tabilmektedir. XVI. as~r ortalar~na âit
bu nevi malûmat~, bize en selâhiyet sahibi bir kaynak s~fatiyle verebilecek olan, Koca Ni~anc~~Celâl-zâde ise, me~hur eserinde (Tabakatülmemâlik fi derecâtülmesalik), maalesef, Rumeli te~kilât~ndan
sadece fihristinde ((Tabaka ve derecelerde) bahsetmektedir. Vaziyet
böyle olunca, bu konuda, zamanlar~nda yap~lm~~~tahrir defterlerinin
büyük lyymeti kendili~inden meydana ç~kmaktad~ r. Filhakika, XV.
as~r ikinci yar~s~nda ve XVI. as~r birinci yar~s~nda yap~lm~~~muhtelif
tahrirlerde Rumeli'nin statüsü, imparatorlu~un di~er bölgelerinde
oldu~u gibi, bütün teferruat~~ile tesbit edilmi~~bulundu~u için, bugün
bu hususta oldukça geni~~bir mâlûmata sahip olabiliyoruz. Ancak,
bunlar~n en büyük noksan~, muayyen bir zamanda bütün bölgelerde
yap~lm~~~tahrirlerin tam bir seri hâlinde bize intikal edememi~~
olmas~ndad~r. Muhtelif defterleri kar~~la~trarak bütün Rumeli'ye
~ârnil statik ve en sahih neticelerin al~ nmas~~ise bu husustald çah~malann biraz daha ilerlemesine ba~hd~ r. Bu itibarla, bizim son zamanlarda Topkap~~Saray~~Ar~ivinde rastlad~~~m~z bâz~~küçük mücmel
defterlerin -ki Divân azâsma ve ilgili devlet adamlar~na, her halde
muht~ ra kabilinden pratik bir gaye ile haz~rlanm~~lard~- Rumeli te~kilât~n~ n Kanuni Sultan Süleyman devri ba~lar~nda, hassatan ~brâhim Pa~a (Pargah) sadâretinde, toplu bir manzara= vermesi bak~m~ ndan, fevkalade bir ehemmiyeti hâiz görünmektedirler.
Bu defterler, di~er tahrir defterlerinde (mufassal veya icmâl)
gördü~ümüz tafsilât~~vermiyerek, sadece, Rumeli'deki livâ, ~ehir ve
kasabalar~n statüsünü, sancak, ~ehir, kasaba veya kale hâlinde, ba~h
bulunduklar~~yeri, kimin ve ne suretle tasarrufunda bulundu~unu
~ehir gelirinin ne kadar oldu~unu yâni, en özlü noktalar~~bildirmektedir.
Bu vesikalar, D. 10057, D. 8303, D. 9578 ar~iv numaralar~n~~
yorlar
ve hepsi de tarihsizdir. Bunlardan birincisi, Ibrahim Pa~a
ta~~
(Pargah) zamamnda tanzim edilmi~~oldu~unu sarahatle bildirmek
suretiyle, di~erleri de muhtevalanndan istihraç edilmekle z~mnen,
yine ayn~~devre ait oldu~unu bildirmektedirler. Bunlar~ n içinde zikredilen ~ahsiyetler, Mustafa Pa~a, Ayas Pa~a, ~skender Çelebi gibi
devlet ricâli de ya~ayan kimseler olarak kaydolunduklanna göre, bu
keyfiyeti teyid etmektedirler. Bu vesikalar aras~nda da, daha eskilik
bak~m~ndan bâ~~~farklar vard~ r. içlerinde en evvel tanzim edilmi~~olan~,
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kanaatimize göre, bir kaç senelik farkla, D. 9578 numaral~~oland~r
ve, her halde, 1526-1528 de yaz~lm~~~olmal~d~r. Ondan sonra D. ~~oo57
ve yine Ibrahim Pa~a zaman~ nda olmakla beraber, en sonra da D. 8303
numaral~~defter tanzim olunmu~ tur. Bunlardan iki tanesi sadece livâlar~~tesbit etti~i halde D. 9578 her sanca~~ n nâhiyelerini de göstermektedir, en ehemmiyetlisi olarak buldu~umuz bu vesika üzerinde
bilhassa durmak istiyoruz. Di~erlerini de tan~tmakla beraber, bu
sonuncusunu, di~er muhtelif tarihlerdeki tahrir kay~tlar~~ile ikmal
ve tavzihe çal~~arak, Rumeli'nin bilhassa XVI. as~ rdaki vaziyetini
tesbite çal~~mak istedik. Her sancak ve ~ehir-kasaba halulunda yap~lan
geni~~notlar bunu temine yarayacakt~ r. Biz burada, daha mühim
buldu~umuz,. D. 9578 için baz~~umurni mülâhazalar serdi ile iktifa
edecek, daha fazla tafsilât ve teferruata notlarda temas eyleyece~iz.
Bu defterler, ne Rumeli'yi ne de Pa~a livâsm~~Sa~-Kol, Sol-Kol
olmak üzere bir taksime tabi tutmadan, bütün eyaleti 27-31 livâ halinde saymaktad~ rlar. Bunlardan üçünü (Müsellem, Voynuk, Çingâne
livalan) bölge olmad~klar~, sadece askeri bir te~kilat bulunduklar~~
için bu yekûndan ç~ kar~ rsak eyâletin sancak say~s~~27-28 olarak tan~t~lmaktad~r. Di~er taraftan, hemen hemen ayn~~devirde yaz~lan ve
hattâ D. 9578 de kaydedilen varidat~~çok defa ayn~~~ekilde tesbit eden
bir tahrir defteri (Ba~ vekâlet Ar~ivi No.: 167) Pa~a 'iva= sa~~ve
sol kol olmak üzere iki k~s~ mda mutalâa etmektedir. Kâtip Çelebi'nin
ise Rumeli memleketlerini sa~, sol ve orta kol olarak üçe ay~rd~~~,
Istanbul'dan Silistre'ye giderken Vize, K~rkkilise sancaklan ile Tuna
sahillerini sa~-kol, Ege sahilleriyle Selanik ve Mora'y~~sol-kol, Bosna
ve Budin yolu üzerinde bulunan sancaklar~~da Orta-kol itibâr etti~i
mâlûmdur.
Bu vesikalar~ n en büyük hususiyetlerinden birisi, say~lan livâlar ile bu sancaklara ba~l~~ ~ehir ve kasabalar~ n, XVII. as~r kaynaklar~ndan ba~ ka, Celal-zade'nin verdi~i listeye, hattâ, müteakip di~er
tahrirlere uygun bulunmamas~~ve onlardan farkl~~ bir ~ekil göstermesidir. Msl. Celal-zâde, Üsküp ve Delvine'yi birer sancak halinde (Ayni
Ali risalesi ve Cihannün~ a gibi) zikretti~i halde, bu vesikalarda bunlardan birincisi Pa~a sanca~~na, di~eri de Avlonya livâsma ba~l~~
birer kasaba olarak tesbit edilmi~tir. Di~er taraftan, 167 n. tahrir defteri (H. 937) Florina'r bir kaza halinde bildirdi~i halde, D. 9578
de buras~~bir livâ .olarak görülmektedir. Macaristan'~ n fethinden
sonra Budin eyaleti te~ kil edilince, bu vesikalarda Rumeli eyaletine
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ba~l~~görünen Semendre ve Izyornik sancaklar~ n~n Budin'e ba~lanmas~~tabii idi. Koca Ni~anc~~dahi eserinde bunlar~~Rumeli listesinde
zikretmemi~tir. Ancak, bu vesikalarda, bu devirdeki tahrir defterlerinden farkl~~olarak, Gelibolu ve Midilli sancaklar~m da Rumeli
te~kilat~~ve idaresi içinde görmekteyiz. Bu livalar~ n XVI. as~r ortalar~ndan itibaren, Cezair-i Bahr-i Sefid nam/yle te~ ekkül eden yeni
bir eyâletin livalarm~~(birincisi Pa~a sanca~~n~) te~kil etti~ini tarihi
kaynaklar, bu arada, Bibliotheque National Manuscrit Turc, No. 41,
var. 40, bildirmektedir.
Livalara ba~l~~~ehir, kal'a ve kasabalar aras~nda ise Cihannümâ'dan ba~ka, di~er tahrir defterleri ile de oldukça geni~~farklar mevcuttur ki, bunlardan notlarda etrafl~ca bahsolunmu~tur. Rumeli sancaklar~~içinde en kalabal~k ve geni~~olan~~34 ~ehir ve kasaba ile Pa~a livas~~
gelmektedir. Bunlardan belli ba~hlar~~(Selanik, Edirne, Üsküp, Manast~r, Serez) Padi~ah hass~~bulunuyorlard~. Di~er sancaklarda da bu
türlü olan ~ehir ve kasabalar az de~ildir. Maden ~ehirleri de bu statüye tâbiydi. Bu livalar ve ~ehirlerinde hass ve zeâmet mutasarr~flar~~
aras~nda, devrin mühim ~ahsiyetleri ve mirlivalar yer almaktad~r.
Gelirleri her hangi bir vakfa tahsis edilmi~~olanlara da rastlanmaktad~n
Bu sancaklardan bir k~sm~ , her halde stratejik gayelerle te~kil
olunduklar~~ için, çok küçük bir m~nt~kay~~ihtiva ediyorlard~. Msl.
Iskenderiye (I~kodra) liyas~~ Ipek, Podgoriçe ve Iskenderiye'den
müte~ekkil idi. Ilbasan livas~~Draç kalesi ile Ilbasan'dan, Ohri livas~~
sadece Ohri ile Akçehisar'dan, Prizrin ve Karl~-Ili livalar~~ da ayn~~
~ ekilde iki üç beldeden ibâretti. Bu liyalara ba~l~~yerlerde 2.amanla
hayli de~i~iklikler olmu~tur ki, notlarda, di~er tahrir kay~tlar~~ ile
mukayeseler yaparak, bunu göstermiye çal~~t~k.
Biz, bu konuda, Rumeli'deki idari taksimat~ n Kanuni devrindeki ~ekli ile Kâtip Çelebi zaman~~aras~nda bir mukayeseye imkân
vermek üzere, Cihannümâ'mn yazma bir nüshas~ndan ald~~~m~z
haritalar~~da dercetmeyi faydal~~bulduk. Vesikalar ve izahlar~m burada arzederken ehemmiyetleri üzerinde dikkati çekmi~~olaca~~m~z~~
san~yoruz.
Topkap~~ ar~ivi D. 10057
Defter-i elviye-i memâlik-i ma'mure... Liya-i Pa~a (Rumeli)
Sadrül-yüzera-il 'izâm Vezir-i azam ve emir-ül-ümera hazret-i
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Ibrahim Pa~a dâmet maâliyeh.
Livâ-i Semendre, be-nâm-i Mehmed Bey veled-i Yahyâ Pa~a,
hâs~l be~~yüz bin °.
Livâ-i Bosna, benâm-i Husrev Bey veled-i Ferhad A~a, hâs~l alt~~
yüz be~~bin 2.
Livâ-i Gelibolu, benâm-i Mustafa Bey, hâs~l alt~~yüz be~ bin.
Livâ-i Ni~bolu, benâm-i Mehmed Bey veled-i Mihal, hâs~l alt~~
yüz üç bin 3 .
Livâ-i Mora, benâm-i hazret-i Zeynel Pa~a, hâs~l alt~~yüz alt~~
bin 4.
Livâ-i Hersek, benâm-i Ahmed Bey birader-i Mustafa Bey, hâs~l
üç yüz yetmi~~be~~bin 5.
Livâ-i Ohri, benâm-i Hasan Bey, has~l üç kere yüz bin 6.
Livâ-i Iskenderiye, benâm-i Bâli Bey hâs~l alt~~kere yüz bin dahi
be~~bin 7 .
Livâ-i Silistre, benâm-i Mehmed Bey, a~ây-~~bevvâbân, hâs~l
be~~yüz k~rk bin.
Livâ-i Avlonya, benâm-i Süleyman bey, hâs~l dört yüz yetmi~~
üç bin 8 .
Livâ-i Vulçit~ rn, benâm-i Piri!Bey Veled-i Balta, hâs~l dört kere
yüz bin dahi alt~~bin üç yüz seksen alt~~ 9.
Livâ-i Alaca-hisar, benâm-i Ahmed Bey birader-i Mustafa Bey,
hâs~l üç yüz otuz be~~bin - hâliyâ mahlül - ~o.
Livâ-i Vidin, benâm-i Yah~~~Bey veled-i Mi hal, hâs~l dört yüz bin.
Livâ-i Yanya, benâm-i Mehmed Bey, hâs~l alt~~kere yüz bin n.
Livâ-i T~rhala, benâm-i Hasan Bey veled-i Ömer Bey, hâs~l
be~~yüz on iki bin 12 .
Livâ-i Prizrin, benâm-i Küçük Bâli Bey, hâs~ l iki kere yüz binu
Livâ-i A~riboz, benâm-i Ahmed Bey veled-i Kas~m Pa~a, hâs~l
üç kere yüz bin dahi yirmi bin 14 .
Livâ-i Ilbasan, benâm-i Hasan Bey veled-i Evrenos, hâs~l iki kere
yüz bin.
Livâ-i Vize, benâm-i Za~arc~~Ahmed Bey, iki yüz otuz bin Hasst~ r - 15.
Livâ-i Köstendil, benâm-i Mehmed Bey veled-i Ahmed A~a,
hâs~ l üç yüz on dört bin 16 .
Livâ-i Izvornik, benâm-i Sinan Bey, kethüdâ-i Rum-ili, hâs~l
iki yüz elli alt~~ bin 17.
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Livâ-i Karl~-ili, benâm-i Kaytbay el-Çerkesi, hâs~l iki kere
yüz bin.
Livâ-i Çirmen, benâm-i Ali Bey a~ay-~~ gurebay-~~Yemin, has~l
yüz elli iki bin.
Livâ-i K~z~lca Müsellem, benâm-i Mehmed Bey veled-i Todurjak,
has~l yüz k~rk bin.
Livâ-i Voynuk, benâm-i Nebi Bey kethüdâ-i ahur, has~l seksen bin.
Livâ-i Çingâne, benâm-i Ali Bey veled-i ~skender Pa~a, has~l
yüz yetmi~~bin 18.
Livâ-i Karada~, benâm-i ~skender Bey veled-i Çirni, has~l yüz
bir bin.
Livâ-i Kefe, mahlûl, has~l dört yüz bin -Amasya beyi Mehmed
beye verildi- 18.
Livâ-i Selanik, bervech-i tekaüd 20.
(Midillû ma'a Rodos, Celil Bey ~sfendiyari 300.000) 21.
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi: D. 9578
RUM-IL~'NDE VA'KI OLAN ~EHIRLER VE
KASABALAR DEFTER~D~R.
DER L~VA-~~PA~A 22

Nefs-i Edirne 23, hass-~~humâyûn, has~l on sekiz kere yüz bin
ve yedi bin sekiz yüz doksan iki (1.807.892) 24.
Nefs-i Dimetoka, örfiyyat~~ hass-~~humâyûn ve ~er'iyyât~~vakf-~~
imaret-i Sultan Bayezid Han 26
Nefs-i Ergene, vakf-~~imâret-i Ergene, has~l 64371 26.
Nefs-i Ferecik Kapudan Bey tasarrufundad~r, has~l 28.000
Nefs-i Ipsala, Mustafa Pa~a tasarrufundad~r, has~l 45579 28.
Nefs-i Eskihisar - Za~ra bir suba~~~tasarrufundad~r, has~l 49.o98 29
Nefs-i K~z~l-a~aç, Rüstem nâm za' lin tasarrufundad~ r, has~l
~~1.741 30.
Nefs-i Filibe, baz~~hass-~~humâyûn ve baz~~Ayas Pa~a tasarrufundad~r 31.
Nefs-i Tatar-Pazar~, Anadolu Kazaskeri tasarrufundad~r, has~l
18.250 32.
Nefs-i Üsküp, hass-~~ humayt~ndur, has~l 372.258 33
Nefs-i Kalkandelen, Kubad Bey tasarrufundad~r, has~l 24.158 34.
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Nefs-i K~rçova, bir suba~~~tasarrufundad~ r, has~l 17.836 34 /1.
Nefs-i Köprülü, bir suba~~~tasarrufundad~ r, has~l 31.500 35.
Nefs-i Pirlepe, Dukagin-zâde tasarrufundad~ r, has~l 76.977 36.
Nefs-i Manast~r, hass-~~humâyundur, has~l ~~o6.226 37.
Nefs-i Yenice-i Vardar, der tasarruf-i Hamza nâm za'im zevc-i
hatun-~~ ~ah ~smail, has~l 20.000 38.
Nefs-i Vodine, Kas~m Pa~a tasarrufundad~r, has~l 15.213 38 /1.
Nefs-i Karaferye, Kas~m Pa~a tasarrufundad~ r, has~l 55.219 39.
Nefs-i Serfiçe, Kas~m Pa~a tasarrufundad~r, bas~t 52.251 40.
Nefs-i Hurpi~te, hass an tahvil-i Nizâmüddin Bey, has~ l 18.569 4'
Nefs-i Bihli~te, hass an tahvil-i Nizâmüddin Bey, has~ l 13.63o 42
Nefs-i Kastoria (Kesriye), hass-~~humâyun, has~l 125.604 42 /1.
Nefs-i Görice, Kas~m Pa~a tasarrufundad~ r, ham' 9.1 Il 43.
Nefs-i Gümülcine, azeb a~as~~Ali Çelebi tasarrufundad~r, has~l
69.365 44 .
Nefs-i Inos, vakf-~~imâret-i Bâyezid Han, has~l 90.667 45.
Nefs-i Yenice-i Karasu, Kas~m Pa~a tasarrufundad~r, has~l
15.000 43 /1.
Nefs-i Drama, Ayas Pa~a tasarrufundad~r, has~l 51.374 45 / 2.
Nefs-i Siroz, hass-~~ ~ahi z~ll-i ilahi, has~l 188.301 45 /3.
Nefs-i Zihne, bir suba~~~tasarrufundad~ r, has~l 49.950 48.
Nefs-i Nevrekop, Murad ~ah nâm zaim tasarrufundad~r, has~l
54.708 48 /1
Nefs-i Temür-hisar, hass-~~ Padi~ah, has~l 40.360
Nefs-i Avret-hisar~, hass-~~ humâyun, has~l 12.297 47 i~.
Nefs-i Sidre-Kaps~, hass-~~humâyun, has~l 155.817 47 /2
Nefs-i ~ehr-i Selanik, hass-~~ Padi~ah, 3.149.659 48•
mezkür ~ehrin niyabeti sancak be~i elindedir 49.
DER LIV:A-~~GELIBOLU 50

Nefs-i Gelibolu, baz~~hass-~~ humâyun ve baz~~mirliva tasarrufundad~ r 51.
Nefs-i Malkara, mirlivâ tasarrufundad~r, has~l 55.000 52.
DER L~VA-~~S~ L~STRE 53

Nefs-i Akkermen, hass-~~ Padi~ah, has~l 68.861 54.
Nefs-i Kale-i Kili, hass-~~ humâyundur, has~l 60.025 55.
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Nefs-i Ahyolu, hass-~~humâyundur, hâs~l 59.134.
Nefs-i Silistre, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~l ~~17.831 56 .
Nefs-i Pravadi, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~l 25.390 57 .
Nefs-i Varna, vakf ~~ câmi-i Sultan Selim Han, hâs~l 61.134.
Nefs-i H~ rsova, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~ l 15.429 58 .
Nefs-i Karin-ovas~~(Karin-2kbad), mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~l 13.128.
Nefs-i Misivri, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~ l 44.760 59.
Nefs-i Aydos, Mustafa Pa~a tasarrufundad~r, hâs~l 13.750 60.
Nefs-i Rus-Kasr~ , bir suba~~~tasarrufundad~ r, hâs~l 4.707.
DER L~V "A-~~N~~BOLU 61

Nefs-i Rus-Yirgö~i,

dimekle mârufdur -hass-~~humâyun,

hâs~l 8 ~~.893 62.
, hass-~~humâyun, hâs~ l 42.553 63.
Nefs-i Ivraca,
64.
Nefs-i Ni~bolu, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~ l 230.686.
Nefs-i Lofca, bir suba~~~tasarrufundad~r, hâs~l 30.972 65 .
defterdar ~skender Çelebi tasarrufundad~r
Nefs-i T~rnova,
62.359 66 .
Nefs-i ~umnu, hass-~~humâyundur, hâs~l 20.690 67 .
Nefs-i Zi~tova, hass-~~humâyundur, hâs~ l 64.448 68.
DER L~VA-i V~ZE 69

Nefs-i Vize, Kas~ m Pa~a tasarrufundad~r, hâs~l 25.000 70.
Nefs-i Hayrebolu, Mesih Pa~ a-zâde Mahmud Bey o~lu Mehmed
elindedir, hâs~ l 65.000 71.
Nefs-i Birgoz (Lüleburgaz), iki sipahi elindedir, hâs~l 18.350.
Nefs-i Dâni~ mend -Eski (Baba-Eski), bir suba~~~elindedir hâs~l 24.360 72 .
Nefs-i Çorlu, iki sipahi elindedir, hâs~l 20.000.
Nefs-i K~ rk-Kilise, Müsellem - be~i tasarrufundad~ r, hâs~l
23.785 73 .
Nefs-i Ere~li, Vakf-~~Sultan Mehmed Han, hâs~l '16.668 74 .
Nefs-i Silivri,' Vakf-~~Sultan Mehmed Han, hâs~l 85.070 75 .
Nefs-i Terkos, Vakf-~~Sultan Mehmed Han, hâs~l 53.276 76
Vakf-~~Sultan Bâyezid Han, hâs~l ~ o.o6o
Nefs-i ~ncü~ez
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Ncfs-i Çirmen, mirlivâ tasarrufundad~ r, hâs~l 11.134 78.
Ncfs-i Hasköy, mirlivâ tasarrufundad~ r, hâs~l 17.085 79.
Nefs-i Yenice-i Za~ra, mirlivâ tasarrufundad~r, hâs~l 32.185.
Nefs-i Eyne-pazar~, der tasarruf-~~mirlivâ, hâsil 18.076 80.
Nefs-i Akçe-K~zanl~ k, der tasarruf-~~ mirlivâ, hâs~l 15.485.
Nefs-i Çirpan, Hamza nâm za'im tasarrufundad~r, hâs~l 12.509 81
Nefs-i Rodoscuk, Vakf-~~ Câmi-i Sultan Mehmed Han, hâs~l
67.720 82 .
DER L~V~k-~~SOFYA 83

Nefs-i Sofya, hass-~~ Pâdi~âh-~~âlem-penâh, hâs~l 175.523
Nefs-i Pireznik, gümü~~madenidir, hass-~~ humâyun,
hâs~l
96.417 85.
Nefs-i Çirpofça (Çiprovci), gümü~~madenidir, hass-~~humâyun,
hâs~l 47.553 86 ,
Nefs-i Samakov, hass-~~humâyun, hâsil 98.201 87 .
Nefs-i Sehirköy, defterdar ~skender Çelebi tasarrufundad~ r,
hâs~l 8.524 88.
Nefs-i Berkofca, der tasarruf-1 Hüsam Bey kethüdâ, has~l 4.882 s9
Nefs-i Ihtiman, Vakf-~~zâviye-i Mahmud Bey veled-i Mihal,
hâs~l 5.231 90.
DER L~V~k-~~KUSTEND~L (KÖSTEND~L) 91

Nefs-i mâden-i Kratovo, hass-~~ humâyun, hâs~l 100.428 92
Nefs-i Dubnica, hass-~~humâyun, hâs~l 23.430 93.
Nefs-i Menlik, Mustafa Pa~a tasarrufundad~r, hâs~l 54.096 94 .
Nefs-i Il~ca, der tasarruf-~~ mirlivâ, hâs~l 21.373 95.
Nefs-i Ivrânye, der tasarruf-~~ mü~arünileyh, hâs~l 21.372 96.
Nefs-i ~~tip, der tasarruf-~~ mirlivâ, hâs~l 56.630.
Nefs-i Ustrumca, mirlivâ tasarrufundad~ r, hâs~l 35.731 97
Nefs-i Radomir, bir suba~~~elindedir, hâs~l 30.060 98
Nefs-i Nogeriç, bir suba~~~elindedir, hâs~l 20.391 99.
DER L~VÂ-~~M~D~LLÛ 180

Nefs-i Midilli, der tasarruf-1 mirliva-i Rodos, hâs~ l 51.832

SULTAN SÜLEYMAN DEVRI

2 57

Nefs-i Kale-i Molova (Molivo), der tasarruf-1 mü~arünileyh,
has~l 47.160.
DER L~VA-~~SEMENDRE 101
Nefs-i Kale-i Semendre, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l 120.115.
Nefs-i Kale-i Belgrad, der tasarruf-1 mirlivâ, ham' 40.000.
Nefs-i Jejne(Zsezsne, Kopaonik), gümü~~madenidir, hass-~~
has~l 80.000.
Nefs-i Rudnik, gümü~~madenidir, hass-~~ ~ hi, ham' 213.769.
Nefs-i Kale-i Koyluca, mirlivâ tasarrufundad~ r, has~l 10.000.
Nefs-i Kale-i Hram
mirlivâ tasarrufundad~r, has~l 5.000
Nefs-i Kale-i Gö~ercinlik, mirlivâ tasarrufundad~r, has~l 4.500
Nefs-i Kale-i Resava, mirlivâ tasarrufundad~ r, ham' 500.
Nefs-i Ujiçe
mirlivâ tasarrufundad~r, has~l 15.806.
Ncfs-i Ni~, der tasarruf-1 Mustafa Bey, haliya mü~arünileyh
Mustafa Bey'e sancak verilme~in mahlüldur, has~l 71.058102.
DER L~VÂ-~~ ~SKENDER~YE 103
Nefs-i Ipek, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l 31.3681°4.
Nefs-i Podgoriçe, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l 17.112.
Nefs-i Iskenderiye, der tasarruf-1 mirlivâ, ham' 31.328 105.
DER L~Vik-~~ AVLONYA

106

Nefs-i Avlonya, hass-~~Padi~ah - mezkurün bad-1 havas~~ mirlivâ
tasarrufundad~r - 1.554.888 107.
Nefs-i Belgrad (Berat) der tasarruf-1 mirlivâ, ham' 51.280 ms.
Nefs-i Delvine, der tasarruf-1 mirliva? has~l 19.887 109.
Nefs-i Depedelen, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l 3.633 Ilo.
Nefs-i Kanina 4:;11. , der tasarruf

, has~l 51.796 111.

Nefs-i Iskrapar
bir suba~~~tasarrufundad~r, has~l 13.407112
Nefs-i Premedi, bir suba~~~elindedir, has~l 13.232 113.
Nefs-i Ergiro-Kasr~, sipahi tasarrufundad~ r, has~l 17.850 114.
DER L~VA-~~ ~LBASAN 115
Nefs-i Kale-i Drac, hass-~~humayundur, has~l
Nefs-i Ilbasan, der tasarruf-~~ mirlivâ, has~l

2 55'93 2'

44.208
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DER L~VA-~~OHR~~ 116

Nefs-i Ohri, der tasarruf-1 mirlivâ, hâs~l 54.954 117•
Nefs-i Akçehisar, der tasarruf-~~mirlivâ, hâs~l 8.279 118.
DER L1VA-1 A~RIBOZ 119

, hass-~~hazret-i ibrâhim Pa~a, hâs~l 167.595

Nefs-i ~stefa

120

Nefs-i Livadiya, hass-~~Mustafa Pa~a, hâs~l 45.892 121.
,:•,..5.;.1,hass-~~Mustafa Pa~a, hâs~l 129. 275122.
Nefs-i ~zdin
Nefs-i Atina, hass-~~hazret-i ~brahim Pa~a, hâs~l 157.931 123
hass-~~ hazret-i Mumâileyh, hâs~l 69.774.
Nefs-i Salone
Nefs-i A~r~boz, der tasarruf-1 mirlivâ, hâs~l 65.038 124
Nefs-i K~z~lhisar, der tasarruf-1 merdân-~~kale, hâs~l 37.100 123
der tasarruf-1 mirliv, hâs~l
Nefs-i Modoniçe
35.000 126.
DER L~V~k-~~T1RHALA 127

Nefs-i ~nebaht~, hass-~~humâyundur, hâs~l 212.837 128.
Nefs-i Badrac~k, hass-~~humâyundur, hâs~l 207.293 129.
Nefs-i Alasonya, Mustafa Pa~a tasarrufundad~r, hâs~l 38.432 ~~ 130
Nefs-i Çatalca, hass-~~hazret-i ~ brahim Pa~a, hâs~l 39.912 13°.
Nefs-i Dömeke, der tasarruf-1 Piri Pa~a, hâs~l 60.393 132.
Nefs-i T~ rhala, der tasarruf-1 mirlivâ, 131.019 133.
Nefs-i Yeni~ehir, der tasarruf-1 mirlivâ, hâs~l 113.079 134.
Nefs-i Fener, bir suba~~~elindedir, hâs~l 60.495 133.
Nefs-i A~rafa, der taearruf-~~ zaim, hâs~l 42.994 136 .
DER L~V:k-~~PREZR~N 137

Nefs-i Prizrin, der tasarruf-1 mirlivâ, hâs~l 74.068 138 .
Nefs-i T~rgovi~te, der tasarruf-~~mirlivâ, hâs~l 24.733.
Nefs-i Foça, der tasarruf-~~ rnirlivâ, hâs~l 25.868.
DER L~Vik-~~ALACA-H~SAR 139

gümü~~mâdenidir, hass-~~ Sâhi,

Nefs-i Zap1ana4;51.!I j
hâs~l 203.969

140.
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Nefs-i ~plana 4; 5k.i.1, gümü~~mâdenidir, hass-~~~ahi, has~l 9491 141
Nefs-i Alaca-hisar, der tasarruf-~~mirliva, has~l 65.784 142.
Nefs-i ürgüb, der tasarruf-~~mirliva, has~l 26.445.
Nefs-i Leskofça, der tasarruf-~~mirlivâ, has~l 34.310.
Nefs-i Bolvan, der tasarruf-~~zalm, has~l 17.08 ~~
DER L~VA-~~ V~D~N 143

Nefs-i Vidin, der tasarruf-~~mirlivâ, has~l 224.011 144.
Nefs-i Bana 41.~ , der tasarruf-~~mirlivâ, has~l 5.6 ~~~~ 143.
Nefs-i ~sfirlig
1.833 146.

der tasarruf-~~ mü~arünileyh, has~l

DER L~VÂ-~~FLOR~NA 147

Nefs-i Florina, sab~ka hass-~~Padi~ah idi, haliyâ bir suba~~~tasarrufundad~ r, has~l 36.494.
DER L~VA-~~MORA 148

Nefs-i Balya-Badra, hass-~~ Humâyundur, has~l 133.032 146.
Nefs-i Moton, hass-~~humâyundur, has~l 136.907 150.
Nefs-i Koron, hass-~~humâyundur, has~l 162.081 131.
Nefs-i Holomiç, hass-~~humâyun, has~l 33.0 ~~~~ 132.
Nefs-i Mezestre, der tasarruf-~~ mirlivâ, has~l 105.539 133.
Nefs-i Kart~na, bir suba~~~tasarrufundad~ r, has~l 40.968 154.
Nefs-i Anavarin, hass-~~humâyundur, has~l 28.964 133.
Nefs-i Kalavorta, bir suba~~~tasarrufundad~r, has~l 24.717 156.
Nefs-i Koritus, (Korintus) der tasarruf-~~ merdan-~~ kale, has~l
62.470 137 .
Nefs-i Vanika, der tasarruf-~~merdan-~~kale-i Vanika 4.400.
Nefs-i Arhos, der tasarruf-~~Ayas Pa~a, has~l 36.831 138 .
DER L~VÂ-~~VÜLÇTER~N 136

Nefs-i Novabrda (Novobrdo) hass-~~humâyundur, has~l 10.262 160
Nefs-i Trepçe; hass-~~humâyundur, has~l 10.024 161.
Nefs-i Pri~tina, hass-~~humâyundur, has~l 59.551 162 .
Nefs-i V~lç~t~ rn y >ZLj der tasarruf-~~mirlivâ, has~l 18.918 163.
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DER L~VÂ—~~YAN~NA 4:.;1!. (YANYA) 164

Nefs-i Narda, hass-~~humâyun, hani 235.777 165.
Nefs-i Yanina, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l 139.550 166.
Nefs-i Rinase
der tasarruf-~~mirlivâ, has!' 20.110.
Nefs-i Aydonat, mirlivâ tasarrufundad~ r, has~l 40.206 167.
Nefs-i Koniçe
bir suba~~~tasarrufundad~r, has~l 21.012 168
zeâmettir, has~l 31.825 169.

Nefs-i Zogoz

DER L~VA—~~KARLI—~L~~ 170

Nefs-i Aya-Mavra o jjbabl der tasarruf-~~ mirlivâ, has~l 26.22 I.
Nefs-i Engeli-Kasr~~(Angelo Kastron)
mirlivâ, has~ l 21.002.
Nefs-i Voniçe (Vonitza)

Li, der tasarruf-1

j, der tasarruf-1 mirlivâ, has~l

~~8.484.
DER LIV~k—~~ ~ZVORN~K

171

Nefs-i ~zvornik, baz~~hass-~~ humâyun ve baz~~der tasarruf-1 mirlivâ, has~ l 64.440.
Nefs-i Sirebereniçe
gümü~~madenidir, hass-~~humâyundur, has~l 477.032
Nefs-i Brvenik

hass-~~ mirlivâ, has~l 6.629.
DER L~Vek—~~HERSEK 172

Nefs-i Foça, der tasarruf-1 mirlivâ, has~ l 41.560 173.
Nefs-i Bazar-1 Balac (Balagay
"Balagaj")
sarruf-1 mirlivâ, has~ l 9.658 174.
Nefs-i Bazar-~~Mostar, der tasarruf-1
Nefs-i Bazar-1 Prepolye 4Jy o
mirlivâ, has~l 17.773 176.

der ta-

has~l 8.521 175.

(Prije Polje), der tasarruf-1
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Nefs-i Gorajda 3.511j* bir suba~~~ tasarrufundad~r, hâs~l
27.891 7.
Nefs-i Nova 0.); mirlivâ tasarrufundad~ r, hâs~l 8.421

178.

DER L~VA-~~BOSNA 179

Nefs-i Yeni-pazar, hass-~~ humâyundur, hâs~l 88.666 180.
Nefs-i Bâzâr-~~Saray, der tasarruf-~~ mirlivâ, hâs~l 80.688 181 .
Nefs-i Vâro~-~~Vi~egrad, der tasarruf-~~ mirlivâ, hâs~l 39.59 /182.
(Olovo), hass-~~ humâyun, hâs~l
Nefs-i bâzâr-~~ Olofça
77.711 183 .
Nefs-i Koninç

(Konjic), hass-~~ humâyun 50.507

184.

NOTLAR
8803 numaral~~ve k~sa bir müddet sonra tanzim edilmi~~defterde de~iyaln~z has~ldad~r: 550.000.
2 D. 8803 de has~l 655.000.
3 D. 8803 de has~l 602.000.
4 D. 8803 de mirliva Hasan Bey Veled-i Ömer Bey, has~ l 512.000.
5 D. 8803 de sancak be~i Ahmed Bey Veled-i Kas~m Pa~a, has~l 350.000.
D. 8803 de Sancakbe~i Sinan Bey, has~l 280.000.
D. 8803 de Sancakbe~i Ahmed Bey, has~l 375.000.
D. 8803 de has~ l 443.000.
9 D. 8803 de has~l 4.06.000.
19 Ahmed Bey, yukar~da gördü~ümüz gibi, Hersek sanca~~na gittikten sonra
buras~~münhal kalm~~ , D. 8803 den anlad~~~m~ za göre, bir möddet sonra Hasan
Bey Veled-i Evrenos gelmi~tir. Bu s~rada hâs~l~ nda da bir tenzil olmu~tur: 220.000
11 D. 8803 de sancakbe~i Lûtfi Bey (Sadrazam Lûtfi Pa~a)d~ r, ki daha evvel
Anadolu eyaletinde Ayd~n livas~ nda görülmektedir (Kr~. t A mad. Lûtfi Pa~a),
1 D.

~iklik

hani 503.000
12 Bu zat~ n Mora sancakbe~i Zeynel Pa~a ile becayi~~etti~i anla~~lmaktad~ r.
D. 8803 de 6o6.000 has~ lla Zeynel Pa~a görülmektedir.
13 D. 8803 de Ali Bey Veled-i ~skender Pa~a Bostanl.
14 D. 8803 de Sancakbe~i Ahmed Bey birader-i hazret-i Ayas Pa~a'd~r ki,
Ahmed Bey veled-i Kas~m Pa~a yukar~da gördü~ümüz gibi, sonradan Hersek sanca~~na gönderilmi~tir. Has~l 325.000.
15 D. 8803 de Sancakbe~i Mustafa Bey veled-i Yahya Pa~ a ve has~l 225.000.
16 D. 8803 de has~ l 319.000.
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" D. 8803 de Küçük Bâli Bey ki Prizrin'den buraya gelmi~ tir (bk. yk.) has~l

220.000.
18 D. 8803 de Ali Bey, yukar~da zikredildigi gibi, Prizrin sanca~~na gönderilmi~, yerine de ~ 80.000 has~l ile Ahmed Bey veled-i Yahyâ Pa~a'n~n gelmi~~oldu~u görülmektedir.
19 D. 8803 de "der tasarruf-~~Mehmed Bey" denilmektedir ki, her halde,
ayn~~ zatt~r.
2° Kimin uhdesinde oldu~u burada zikredilmedi~i gibi D. 8803 de Selanik
sanca~~~hiç kaydedilmemi~tir.
21 Midilli ve Rodos D. 10.057 de olmay~p, sadece D. 8803 de görülmektedir.
22 Rumeli eyaletinin Pa~a Livas~, yâni, bu eyalet be~lerbe~inin makarr~~ ve
do~rudan do~ruya idaresi ve kumandas~~alt~nda bulundu~u yerler ba~ta Edirne
olmak üzere burada kaydedilen ~ehir ve kasabalard~r. Her eyâletin bir pa~a sanca~~~
vard~ . Anadolu eyâletininki Kütayha idi. (Tafsilât için bk. Tayyib Gökbilgin,
XV. ve XVI. as~rlarda Edirne ve Pa~a Livas~, Istanbul, 1952; ayn. müellif, Kütahya
maddesi, Islam Ansiklopedisi).
23 Bizzat ~ehir ve kasabalar nefs tâbiri ile ifade ediliyor, civar ve idâri bölge
için nahiye, kazâ tabirleri kullan~l~yordu.
24 Edirne ~ehri bütün gelirleri ile Padi~ah haslar~ndand~. H. 935 de (1529)
Edirne ~ehri Padi~ah haslar~n~n 1.827.951 akçe oldu~u görülmektedir (Kr~. T. Gökbilgin, ayn. esr. S. 65 v.d.)
25 Ayn~~malümat~~veren o devre ait di~er bir tahrir defteri (Ba~vekâlet ar~ivi,
n. 370) has~l~~ 39.057 akçe olarak göstermektedir (tafsilât için bk. Edirne ve Pa~a
Livas~, tür. yer.)
26 890 (1484) tarihli bir tahrir kayd~, bize, bizzat Ergene'deki (Uzun-Köprü)
bu imaret evkaf~n~ n müfredat ve tafsilât~n~~göstermektedir ve o zaman bu has~l~n
37.108 akçe oldu~unu anlatmaktad~r (Kr~. ayn. esr., 2 ~~8).
27 Her halde denize yak~n olmas~, bu kasaban~n kapudan-~~derya tasarrufunda
bulunmas~ na sebep olsa gerekti. 370 numaral~~tahrir defteri de (H. 935=-M. 1529)
onu böyle göstermekte, ancak, has~l~ m 22.755 akçe yazmaktad~r. ~psala ve Dimetoka
hududunda Pa~a sanca~~ na tâbi küçük bir kasaba olarak tavsif eden Cihannümâ,
denize yak~n iki ~l~cas~~oldu~unu ve kubbelerini Davud Pa~a (Koca) bina eyledi~ini
kaydeder.
28 Cihannümâ'da "Pa~a sanca~~na tabi bir kasaba-i bi-sür" olarak tavsif edilen
Ipsala, Kanuni devri ba~lar~nda Rumeli be~lerbe~i Behram Pa~a tasarrufunda(49.279
akçe) idi. Ve, her halde, onun bir yeniçeri isyan~~ s~ras~nda ölümünden sonra burada
zikredilen vezir Mustafa Pa~a (Plak) ya geçmi~~olsa gerektir. Plak Mustafa
Pa~a, ayn~~ zamanda, buradan bir mülk de sat~n alarak (~smail Bey çiftli~i varislelerinden) Serez'deki cami ve imâretine vakfetmi~ti (Kr~. 370 nu. tahrir defteri;
Gökbilgin, ayn~~eser s. 198). Bu kasabada Murad II. camii oldu~u gibi, Menazirül-avalim (Esad Ef. kütüphanesi n. 2421, var. 306) ve ondan naklen Cihanntima'n~n bildirdi~i Husrev kethuda ribat ve imareti vard~. (Kr~. Gökbilgin, ayn. esr.
S. 220 V.d.).
29 Pa~a Livas~~içinde Edirne nâhiyelerinden ve tâbilerinden say~lan bu kaza
(kr~. Gökbilgin ayn. esr. s. 86) ~ehir olarak zeâmet say~ld~~~n~, burada ismi zikredil-
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miyen suba~m~n, o devirde, Sofu Halil o~lu Yusuf oldu~unu 370 numaral~~tahrir
defterinden ö~reniyoruz.
" Edirne'ain ~imâlinde ve Tunca kenar~nda bulunan bu kasaba da, ayn~~devirde ve ayn~~Livâ dahilinde Edirne tâbilerinden say~l~yordu; zeamet itibar edilen
bu kasaban~n ayn~~tahrir defteri vâridatun 9041 akçe göstermektedir.
31 Filibe, o devirde, 29 müslüman, 4 h~ristiyan mahallesi ve yahudi, çingâne
cemaatleri ile büyük bir ~ehirdi. Burada has~l~~bildirilmemekle beraber 37o numaral~~
tahrir defteri 1.290368 akçesi Padi~ah haslar~~ve 31.723 akçesi Ayas Pa~a (o s~rada
henüz kubbe alt~~veziri idi) haslar~~olmak üzere 1.321.891 akçe has~l~~oldu~unu
kaydetmektedir. XVII. as~r ortalar~nda Filibe'nin miri mahsulünün senede k~rk
yük (4.000.000) akçeyi buldu~unu Cihannümâ'dan ö~reniyoruz.
33 Bu kasabanm vâridam Anadolu kazaskerine has tayin edilmi~ti.
33 Üsküp ~ehrinin Padi~ah hass~~olan has~l~~burada az gösterilmi~tir. 370
numaral~~defter, ayn~~devirde, nefs-i Üsküp (hasshâ-i Padi~ah) ma'a mukata' at-adet-i
a~nam ile birlikte — 426.527 -I- 1.761=928.288 akçe olarak tesbit etmi~~ve ayr~ca
nâhiye-i Üsküp 6183 akçe olarak kaydolunmu~tur. H.88 1 de vilâyet-i Üsküp Mehmed
Çelebi veled-i Kurd ve Mustafa Bey veled-i Uzg~~r hassalarmdand~. ~ehrin k~st-~~
bâzâr ve niyâbet ma'a vilayet ve buzhâne ve muml~âne resmi 2 ~~o.000, monopolya
geliri 40.000 idi. 33 mahallesinde 634 müslim hâne, 12 mahallesinde 299 gebr hâne
vard~~ve has~l~~46.982 akçe idi (Kr~ . 4. n. tapu deft.) H. 951 de 413 hâne müslim,
206 gebrân hanesi vard~~ve yine Padi~ah hass~~idi.
" Kubad Bey, her halde, zaim idi. Bu kasaban~n zeâmet oldu~unu bildiren
ad~~geçen tahrir defteri, farkl~~olarak, has~l~n~~33. 658 akçe bildirmektedir. h. 881 de
nefs-i Kalkandelen Süleyman Bey veled-i Yah~i Bey haslar~ndan idi ve 41 müslim,
18o gebrân hanesi ile Ispençe dahil, 46.604 akçe hâs~l vard~~(Kr~. 4. n. tapu deft.)
H. 951 de buras~~Husrev Pa~a hass~~bulunuyordu ve alt~~mahallesinde 78 müslim,
be~~mahallesinde 93 gebr hanesi vard~~ve 16.883 akçe resmi yaylak ile birlikte has~l~~
kaydolunmu~tur (Kr~. 232 n. tapu deft. var. 84 v.dd.).
31 /1 H. 881 de buras~~zat~n Ali Bey gulâm-~~mir ~~hdesinde idi ve, 31 müslim, 145 gebr hanesi ve 27.870 hâs~l~~vard~~(4 n. tapu deft.) 951 de Mustafa Bey
bin Kurd Ayd~n Bey zeâmetindedir, 4 mahallesinde 35 müslim, 2 mahallesinde 34
gebr hânesi ve 28.881 akçe has~l~~görülmektedir (232 n. tapu deft. var. 150 v. dd.).
" K~rçova gibi Köprülü de bir zeâmet idi. Ayn~~devrin tahrir defteri bu hâs~llar~~bildirmektedir. H. 881. de ise nefs-i Köprülü suba~~~hass~~olarak Süleyman Bey
birader-i ~al~suvar Bey, an tahvil-i mal Bey Kastamoni uhdesinde idi. K~st-~~bâzâr
ve niyâbet-i vilayet 3.000 akçedir; 12 müslim ve 190 gebr hanesi ile 32.684 akçe
has~l~~bulunmaktad~r (4 n. deft.). H. 951 de, Köprülü, H~z~r Bey bin Mihal Bey
bin Yah~i bey zeâmetindedir ve has~l~~30.523 akçedir (Kr~. 232 n. deft. var. 376).
" Buras~~da bir zeâmet idi ve zaim oldu~u anla~~lan D~~kagin zâde, her halde
sonradan Haleb ve M~s~r tse~lerbe~iliklerinde tan~d~~~m~z Mehmed Pa~ad~r.H.88 ~~de
nefs-i Pirlepe-ki k~st-rbâzâr 8.000 ve niyâbet-i vilayet 4.000 akçedir-iki mahallesinde
21 müslim hanesi, 20 mahallesinde 3.000 gebrân hanesi ve 79.614 akçe hâs~l~~ile
Hüseyin Bey gulâm-~~Mir zeâmetinde bulunuyordu (Kr~. 4 n. deft. Pirlepe'nin
h. 951 deki vaziyeti için bk. 232 n. deft. Var. 289 v. dd.).
37 370 n. tahrir defteri bu hasslar~~121.276 akçe hâs~l ve 14.049 akçe
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a~nam olmak üzere cem'an 261.325 akçe kaydetmektedir (951 deki vaziyet için
bk. 232 n. tapu deft. var. 218 v. dd.).
38 Burada zikredilen ~ah Ismail'in zevcesi, Çald~ ran muharebesinde esir
al~n~ p da o zaman Taci-zade Cafer Çelebi'ye tezviç edilen, onun idâm~ndan sonra
ise, bu kasaba zeâmetine tasarruf eden Hamza ad~ndaki zaimin zevcesi bulunan
kad~n, yani Taclû Han~m olmak laz~md~r. H.925 de nefs-i Yenice-i vardar 793 müslim hanesi, 284 mücerred, 25 gebran hanesi ve 24 yahudi hanesi ile 49.822 akçe
has~ll~~ Mevlana Ahmed Çelebi zeâmetinde idi (Kr~. 70 n. tapu deft.).
38 /1 H. 925 de nefs-i Vodine, Ipeklü Murad ve Hüseyin bin Dizdar'~n mü~terek
tasarruf ettikleri bir zeâmet olup 68 müslim 116 gebr hanesi ile 34.417 akçe has~ll~~
idi (Kr~. 70 n. tapu deft.).
3° Bu devre ait bir tahrir defteri (No: 167) Karaferye'de ehemmiyetli miktarda Padi~ah hass~~ile birlikte Mustafa Pa~a (Çoban) ya ait 22.4333, Ayas Pa~a'ya
ait 40.155 ve Kas~m Pa~a (Güzelce) ye âit de 55.219 akçelik hasslar göstermektedir,
yekûn olarak 562.677 akçe kaydedildi~ine göre, Padi~ah hass~~445.270 akçe tutmakta
idi. Kas~m Pa~a'n~ nki buradaki miktara tetabuk etti~i için, bu, kasabanm varidat~n~~
te~kil ediyordu. Mustafa Pa~a'n~n ölümünden sonra hasslar~~ Padi~ah hass~~olmu~tu.
H. 925 de buras~~231 müslim, 578 gebrân hânesi 96.606 akçe has~ll~~Mehmed biraderzade-i Ali Pa~a (Had~ m, Atik) zeâmetinde idi (70 n. tapu deft.).
4° 167 n. tahrir defteri burada da Kas~m Pa~a hass~ndan ba~ka 59.573 akçelik
Padi~ah hass~~göstermektedir. Ancak, Karaferye'de oldu~u gibi, Kas~m Pa~a bizzat
kasaban~n varidat~ na tasarruf ediyordu.H.925 de nefs-i Seriiçe 49 müslim, 646 gebrân
hânesi ve 83.713 akçe ham] ile Mevlana Ahmed Çelebi'nin zeâmetinde idi (Kr~. 70 n.
tapu deft.).
44 Burada ad~~ geçen Nizâmüddin Bey, her halde, h. 932 de Pa~a Livas~~ sa~~
kolunun tahrir emini olarak gördü~ümüz (Gökbilgin, ayn, esr., S. 365) kimse olacakt~r. Buradaki t~mar~~veya zeâmeti, sonradan, Padi~ah hass~~olmu~tur (167 n.
deft.) H. 925 de vilayet-i A~tin
zeâmeti, Kurd Bey bin Yakub Bey bin A~tin
üzerinde görülmekte, bu bölgenin merkezi oldu~u anla~~lan Horpi~te kasabas~nda
(nefs-i Hurpi~te) 66 müslim, 73 gebrân hanesi yaz~lm~~~bulunmaktad~r. Mensuh
Voynuklar ile birlikte 16.509 akçe has~l~~ vard~. (Kr~. 70 n. tapu deft.).
42 H. 925 de Vilayet-i Vulka~in Q~.tl11,, Mustafa Bey Veled-i Pavlo Kurtik
-d>
zeâmetinde göstermekte, Bihli~ te merkezinde to müslim, 94 gebrân
hanesi tahrir edilmi~~bulunmaktad~r. Keza, Hurpi~te'de oldu~u gibi, mensuh voynuklar ile birlikte has~l 10.030 akçe yaz~lm~~t~~ (Kr~. 70 n. tapu deft.). Bundan on sene
kadar sonraya ait olan tahrir defteri de (167 n.) Bihli~ te'nin di~er ismini Vulka~in
olarak zikretmekte ve kasabay~~Padi~ah hass~~(13.630 akçe) göstermektedir. Ancak,
burada, yâni bu kazâ dahilinde Behram Pa~a'n~n da (Rumeli Be~lerbe~i) 15.897
akçelik haslar~~bulunuyordu.
42 /' H. 925 de nefs-i Kastoriya Odaba~~~Mehmed Bey ile Selanik ser-piyâdesi
H~z~r'~ n zeâmetinde olup 67 müslim ve 732 gebrân hanesi görülmekte, 73.888 akçe
has~l~n -ki voynu~an-~~mensuh ile birlikte- 45.300 akçesi Mehmed Bey'in mütebâkisi
di~erinin olarak kaydedilmi~~bulunmaktad~r. Kalesi müstahfazlar~~timar~~da vard~~
(Kr~. 70 n. tapu deft.).
43H. 925 de Vilayet-i Goriçe'de Kas~m Bey hi~-i Yahya Pa~a zeâmeti bulu-
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nuyordu ki, bunun buradaki Kas~m Pa~a olmas~~çok muhtemeldir. Ayr~ca, bu
devirde, Goriçe kalesi müstahfazlar~~ için de t~marlar görülmektedir (Kr~. 70 n.
tapu deft.).Kas~m Pa~a'n~n, h. 935 s~ralar~nda Görice ~ehrinden ba~ka bu kaza dahilinde di~er haslar~~da vard~~ve yekünu 57.169 akçeyi buluyordu (Kr~. 167 n. deft.).
Gümülcine ~ehri bir zeâmet olarak "der tasarruf-~~Ali Bey bin Canbaz
Mustafa Bey a~ay-~~ azeban- ~~Rumeli" uhdesinde, h. 925 de 68.514 akçe has~l ile
(303 müslim hanesi 197 mücerred, 48 gebrân hanesi 6 mücerred, 19 yahudi hanesi),
sonradan 69.365 akçe hâs~l ile bulunmakta idi (Kr~. 70 ve 167 n. tapu defterleri).
44 H. 898 (1492) tarihli vakfiyede Edirne'de Bâyezid II. külliyesi evkaf~nda görülen Inoz kasabas~~728 hanede 72.590 akçe has~l~~ihtiva ediyordu. Sonradan buna
ilâveler olmu~~ve has~l yükselmi~ti. (Tafsilât için bk. Edirne ve Pa~a Livâs~, s. 377).
44 /1 H. 925 de nefs-i Yenice-i Karasu 215 hânc ve 124 mücerred ile Padi~ah
haslarmdan idi ve 37.804 akçe hani vard~~ (Kr~. 70 n. tapu deft.).
44 /2 H. 925 de Vilayet-i Drama Rumeli be~lerbe~isi Ferhad Pa~a'n~n tasarrufundad~r (nefs-i Drama 116 müslim ve 153 gebrân hanesi, 51.374 akçe has~l~~ ile).
Buraya tabi olan Kavala ise 22 müslim, 61 gebr hanesi ile 4.736 akçe hâs~ll~~Padi~ah
hass~d~r (Kr~. 70 n. tapu deft.).
44 /4 H. 925 de nefs-i Serez yine Padi~ah hass~~idi (684 müslim 545 gebrân,
54 yahudi hanesi ile). Bu esnada Serez has~l~~100.397 akçe, ayr~ca, mukataa-i bac-~~
siyah ve resm-i kantar senede ~ o4.000 akçe idi. (Kr~.7o n. tapu deft.).
44 Fâtih devrine ait bir tahrir defteri, Drama ve Nevrekop gibi Zihne'yi de
vilayet olarak tavsif etmekte ve bunlar~n Mehmed Pa~a (Karamani) hass~~oldu~unu
bildirmektedir. Yine o devirde bu kasaban~n ~em'-hane mukataas~, Drama ve Serez
ile birlikte, ehemmiyetli bir vâridat kayna~~~olarak görülmektedir. Kanuni devrinde
ise, burada da i~aret olundu~u gibi, di~er baz~~mücavir ~ehir ve kasabalar statüsünde
ve zu'amâ ile erbab-~~ t~mar tasarrufunda idi (Kr~. Edirne ve Pa~a Livâs~~s. 74, 85,
145, 148).H. 925 de Zihne yine vilayet olarak gösterilmekte olup, nefs-i Zihne 46
müslim hânesi, 27 mücerred, 419 gebr hânesi, 73 mücerred ve 141 bive ile 56.928
akçelik bir zeâmet idi, fakat zaim kaydol~~nmam~~t~r (Kr~. 70 n. deft.).
44 /1 H. 925 de nefs-i Nevrekop 167 müslim hanesi ve 67 mücerred, 319 gebr
hanesi, 26 mücerred ile 51.509 akçe has~ll~~ve ~ah Hüseyin Bey kethudâ-i Kara Hamid zeâmetinde idi. (Kr~. 70 n. deft.).
47 XV. as~rda burada mevcut çeltik zeâmeti mukataas~na Mehmed Pa~a
(Karamani) ve Mesih Pa~a timar olarak tasarruf ediyorlard~~(Kr~. Edirne ve Pa~a
Livâs~, s. 138, 149). H.925 de nefs-i Temür-Hisar 122 müslim hanesi, 33 mücerred,
hass~~
205 gebr hânesi, 27 mücerred ile Piri Mehmed Pa~a'n~n Lth
idi ve 27.625 akçe has~l~~vard~~(Kr~. 70 n. deft.).
47 /1 H. 925 de nefs-i Avrethisar~~13 müslim (3 mücerred) ve 31 gebrân hanesi
(6 mücerred, 8 bive) ile 12.061 akçe has~ll~~Padi~ah hass~~idi (Kr~. ayn. deft.).
47 /2 H. 925 de nefs-i Sidrekaps~~62 müslim (12 muc.) ve 305 gebr hanesi (31
müc., 37 bive) ile Padi~ah hass~~idi (Kr~. ayn. deft.).
44 167 n. tahrir defteri (H. 935) Selanik bölgesindeki alt~~ ~ehir ve kasaban~n
15o köyü, mezrealar~, çiftlikleri v.s. ile Padi~ah hass~~olarak 8.059.108 akçe hâs~l
kaydetmektedir.
44 Buradaki niyâbet, Edirne'de oldu~u gibi, niyabet-i gebrân-~~nefs-i Selanik
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olacakt~r ki, bu variciat mühim bir yekftr~u bulmakta idi. Bu niyabete tasarruf eden
sancakbe~i, Pa~a Livas~ndaki bir mirliva, belki de, bu devirde tahrir defterinde
mir-i Selanik diye bahsedilen kimsedir (ayn. esr. s. 76, 113). H. 925 de Selanik 1374
müslim hanesi (282 müc.) ~~o87 gebran hanesi (55 müc., 300 bive), 3 ~43 kime yahudiyan (530 müc.) ile 3.506.762 akçe has~n~~Padi~ah hass~~idi (Kr~. 70 n. tapu deft.).
53 Gelibolu Livas~ , Katip Çelebi'nin ifadesiyle "kapuditn-~~bahr sanca~~,,
itibar okuturdu. Bu devirde bu liva, sadece, Gelibolu ile Malkara'cian milrekkep
görünmektedir.Hatta, Murad II. nin Gelibolu ile Malkara'ya sancakbe~i nasbetti~ibir ?Attan (izzeddin Balaban Bey) h. 840 tarihli bir huccette bahis vard~r (Kr~. Edirne ve Pa~a livas~, s. 173). H. 860-87o senelerine Ait Gelibolu tahrir defteri ile H. 925
tarihli bu liva defteri (ayn. esr. s. 352 v.d.) bunlar~~ve daha bir iki yak~n nahiyeyi
(Ece - ovas~, Kilüdülbahr v.s.) kaydetmektedir. Sonradan, Gelibolu Kapudan Pa~a
eyaletinin (Cezayir-i Bahr-~~ Sefid) Pa~a sanca~~~olmu~, bir k~s~m adalarla baz~~sahil
~ehirleri birer liva halinde bu eyalete ba~lanm~~t~~(Tul~fetül kibar, s. 146). XVII.
as~r ba~lar~nda Gelibolu livasm~n nahiyeleri ~unlard~: Gelibolu ma'a nahiye-i
Evre~e ~s.~ s~, Cezire-i Linmos, Cezire-i Ta~oz, nahiye-i Malkara ma'a nahiye-i
Ibri, nahiye-i Ke~an, nahiye-i Ipsala, nahiye-i Gümülcine. (Kr~. 724 n. tapu deft;
bu livan~n Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti dahilinde, bu devirde, zeitmet ve timarlar~~için bk. 73m. deft.).
51 Bu hususta 75 n. tahrir defteri tafsilat~~ihtiva eder (Edirne ve Pa~a livas~, s. 533; H. ~~o23 deki vaziyeti için bk. 724 n. deft.).
52 Fatih devri tahrir defteri (No. 12) bu kasabay~, Gelibolu mir-i alemi
hass~~olarak gösteriyordu ki, sonradan burada sancakbe~i bulundu~u için onun hasslarmdan oldu (Edirne ve Pa~a livas~, S. 532).
53 Sonradan, XVII. as~rda 9 sancakhk bir eyalet oldu~unu bildi~imiz (Ayni
Ali Risâlesi s. 12) Silistre bu devirde ii kad~l~k yer olarak (kaza) tahrir defterlerinde
i~aret okumu~tu. Ancak bu livân~n ~imdiki kazalar~~ile 370 numaral~~defterde
zikredilen kazalar aras~nda baz~~farklar vard~r. Msl. Yanbolu burada zikredilmedi~i
halde, orada bir kaza olarak gösterilmi~tir. Nitekim Bayezid II. vakfiyesinde de
"Silistre sanca~u~da Yanbolu tevabünde..." ki köylerden bahsedilmektedir (Edirne
ve Pa~a M~h~~s. 534, (29). Silistre livas~~H. 977 de Silistre ve Akkerman ikram olarak
bir tahrir defterinde,Kanunnameleri ile tahrir edilmi~~ve fihristinde `Kaza-i Akkerman" "Kaza-i Cankerman", "Kaza-i Kili", Kaza-i Bender", "Kazit-i Brail"
(~brail)", "Kaza-i Silistre", Kaza-i H~rsova", "Kaza-i Tekfur - gölü" olarak tesbit
olunmu~tur. Mamafil~, bu defterin bu livan~n ancak bir k~sm~n~~göstermekte bulundu~u, ba~taki kanunnamelerde bu sanca~a tabi bütün yerleri zikretmesinden de
anla~~lmaktad~r. Bu kanunnameler ba~l~ca ~unlard~r: Silistre kanunnan~esi, Akkerman iskelesi, Cankerman iskelesi, Kili iskelesi, Bender iskelesi ve di~er resimleri,
Brail iskelesi ve kanunnamesi, Tulça ve Isakc~~ve iskeleleri kanunnâmeleri, Baba
iskelesi ve bac-~~bazal-L H~rsova iskelesi, Kara Harmanhk iskelesi ve bac-~~bazari,
Silistre iskelesi ve di~er resimleri, Göncü-pazar~ , Köstence pazar~, Sulu-Mankaliye
kanunnameleri, Varna ve Balç~k iskeleleri, Hac~-o~lu pazarc~~~, baz~~köyler kamumameleri, Pravadi, Misori, Aydos, Ahyolu, Suzaboli, Yanbolu, Karin-abad v.s.
Kanunnameleri (Kr~. 483 n. tapu deft.).
Akkerman kasabas~n~n Padi~ah hass~~ içinde h~ristiyan reâyanin harac~~
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da vard~~ki, bunun h. 892 den itibaren ba~lad~~~n~~ve "cizye-i gebrân-~~ vilâyet-i nefs-i
Akkerman için buran~n kad~s~na h. 896 da (1490) hüküm gönderildi~ini biliyoruz
(Kr~. Edirne ve Pa~a livas~, s. 158). Akkerman h.977 de yine bütün gelirleri ile Padi~ah hass~d~r. Bu s~rada 25 mahallede 555 müslim hanesi, 9 mahallede ~~13 gebrân
hânesi, ayr~ca, Akkerman kalesi yahudiler cemaati, k~ptiler cemaati vard~. Bu kalenin erleri, azebleri, be~lüleri, topcular~~ v.s de tesbit edilmi~ti (Tafsilât ve çe~itli
resimler için bk. 483 n. tal~rir deft.).
55 H. 977 de Kili kazas~~ Padi~ah hass~~idi ve kasabada 13 mahallede -ki bunlar
aras~nda Çerkes mahallesi de vard~- 298 müslim, 5 mahallede 316 gebrân hanesi,
kale merdân (72), be~lüyan ( 19), ve topcular~~v.s, tesbit edilmi~tir. (Kr~. ayn. deft.).
56 Silistre kale ve ~ehrinden ba~ka bu sancak dahilinde di~er kasabalar~n
da varidat~na tasarruf eden mirlivâ uzun müddet Kas~ m Pa~a (Koca, Cezeri) idi
ki, onun Bâyezid II den ve sonra Yavuz'dan ald~~~~mülkti vard~~ (Tafsilât için bk.
Edirne ve Pa~a livas~, s. 433). h. 977 de mirlivâ hasslar~ndan olan nefs-i Silistre,
20 mahallede 447 müslim, 15 mahallede 633 gebrân hanesi ve ayr~ca yahudi, k~pti
cemaatlerini ihtiva ediyor ve Silistre kalesi muhaf~zlar~~ bulunuyordu (Tafsilat
için bk. 483 n. deft.).
Kâtip Çelebi'nin "Dobrice içinde kasaba ve kazad~r. Hac~-o~lu-Pazar~~
ve Karin-âbâd etraf~nda birer günlük yoldur" dedi~i bu kasaba ile Edirne civar~ndaki Pravadi köyü (Kr~. Edirne ve Pa~a livas~, s. 363) birbirine kar~~t~r~lmamal~d~r.
" H. 977 de H~rsova kasabas~~ Silistre mirlivas~~Mehmed Bey'in hasslar~ ndan
idi ve H~rsova kalesinin 69 müstahf~z~, 71 hane müslim, 84 hâne gebrân v.s. vard~~
ve has~l (salâriye ile birlikte) 32. ~~c~o akçe idi (Kr~. 483 n. deft.).
69 370 n. tahrir defteri kazâ-i Rus-kasr~~ dahilinde "nefs-i Misivri" yi ayn~~
has~l ile mirlivâ hass~~göstermektedir. Bu vesikada ise ayr~ca Rus-Kasr~~kasabas~~
da, bir suba~~~tasarrufunda olarak, i~aret olunmu~tur.
60 Bu kasaba daha sonra, her halde, Mustafa Pa~a (Bo~nak, Çoban, Gazi) nin
h. 935 de vefat~n~~ müteakip, sadrazam Ibrahim Pa~a'n~n 14.496 akçe ile hasslar~~
aras~na girmi~ti (Kr~. 370 n. deft.).
6' XIV. As~r sonlar~ndan itibaren bir sancak olarak serhad livas~~ yap~lan
Ni~bolu'da Y~ld~r~m Bayezid taraf~ndan bir cami tesis olunmu~~ve evkaf~~vücude
getirilmi~ti. Celal-zade, Tabakatülmemâlik... eserinde yedinci derecede bu sancak
ahvâlini zikretmekte, Ayni Ali de Rumeli eyaleti te~kilat~nda buray~~da saymaktad~ r. Bayezid II, ~n damatlar~ ndan Nasuh Bey'in 909 da (1503) burada sancakbe~i
oldu~unu biliyoruz. Sonradan XVII. as~rda Ni~bolu livas~~Silistre eyaletine ba~lanm~~t~~(Ayni Ali Risâlesi, s. 12; Tabakatülmemâlik fi derecatülmesalik, Üniversite ktb. Ty. 5997 var. ~~o v.d. ; Edirne ve Pa~a livas~, S. 177, 449) Rüstem Pa~a'n~n
ikinci sadaretinde (1556) yap~lan bir tahrirde Ni~bolu livas~~ nâhiyeleri ~u ~ekilde
yaz~lm~~t~ : Ni~bolu, ivraça, Izladi, Lofça, T~ rnova, Çernoy, Hezargrad, ~umnu,
Yanbolu, Za'~ra-i Yenice, Za~ra-i Eski-hisar. Yine bu defter bu livân~n kalelerini de
Jb., Zi~toy, T~rnova, Tutrakan,
~öylece s~ ralamaktad~r: Ni~bolu, Hlonik
Çernoy, Yirgö~i-berü'yaka (Ruscuk), Yirgö~i-Öte yaka-. (Kr~. 467 n. dft.). Bu suretle, Ibrahim Pa~a devrindeki tahrirde kaydedilmiyen iki nahiye (Izladi, Çernoy)
ve Pa~a livas~~ ile Çirmen livâs~ ndan iki nâhiye (Eskihisar-Za~ra, Yenice-Za~ra)
bu livâya eklenmi~tir.
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62 Burada Rus olarak gösterilen yer Ruscuk kasabas~d~r. Bu vesikada Yirgö~i ile ikisinin ayn~~ oldu~u i~aret olunmu~ tur. Cihannümâ ise "nehr-i Tuna'n~n
Eflak taraf~ nda Ruscuk'dan bir miktar a~a~~~kasaba ve kazad~r, kal'as~n~~bir cânipten ihata idüp mahallat~~ ol nehrin kara taraf~ nda vaki olmu~tur" diyerek Tuna'n~n
iki yakas~ nda bulunan bu iki kal'a ve kasabay~~tefik etmi~tir. Di~er taraftan 370 n.
defter "kazâ-i Çernoy csi.,;-" da "nefs-i Orus u.i.J1 (Rus)" göstermektedir ki, Cihannüma bunun sebebini bize anlatmaktad~r: "sab~ka kal'a ve ~ehir Tuna'dan
n~s~ f merhale Çernoy mahalli olup bâdelfetih Ruscuk mahalli bina ve tâmir olunmu~". Belki de bu yüzdendir ki, 370 n. tahrir defterinde kaydolundu~u üzere, bu
kasaba ahâlisi kâmilen avar~z-~~divâniyye ve tekalif-i örfiyeden mu'af ve müsellem
olmu~lard~r. Fâtih devrinde Ni~bolu, Vidin kaleleri ile birlikte Yirgö~i (Yergö~i)
kal'as~~müstahfizan~~cemâatine de Gümülcine memlehalar~~mukataât~ndan mevacip verildi~ini görüyoruz (Edirne ve Pa~a libas~ , s. 151). Nahcivan seferinden sonra
tahrir ve yukar~da i~aret olunan (Not 38) defterde ise Ni~bolu livas~~kal'alar~~ aras~nda
hem Yirgö~i -berü yaka- ki Ruscuk olmas~~laz~md~r - hemde kal'a-i Yirgö~i - öte yakave ayn~~zamanda Çernoy kal'as~~yaz~lm~~t~ r. Bu s~rada (XVI. as~r ortas~) "nâhiye-i
Çernoy" da "nefs-i Tutrakan" 20.332 akçe ile Padi~ah~n kadim hasslar~ndan ve
ayn~~nahiyede bulunan "nefs-i Rus" 95.726 akçe ile Pertev Pa~a haslar~ndan idi.
63 370 n. defter bu kasaba için, "nefs-i Ivraca bazar~~ durur ve gümü~~madenidir" der ki, di~er bütün maden ~ehirleri gibi buras~~ da Padi~ah hass~~olmu~tu.
Keza Kanuni devrine âit 416 n. tahrir deft. "nefs-i Ivraca'da maden olup müslümanlar~~ve keferesi mâden mesalihine hizmetleri ve maden masraflar~na haftadan haftaya akçe cem' idüb mâdene sarfettikleriyçün avar~z-~~ divâniyyeden mu'aflard~ r"
demektedir. Bu esnada nefs-i Ivraça 74 müslim, 354 gebrân hânesi, demirci olan
k~pti ve 53.162 akçe has~l~~ ile Padi~açh hass~d~r (Kr~. 416 n. deft. 1556 da 72.215
akçe has~l~~ve tafsilât için bk. 467 n. deft.).
et Cihannümâ, buras~~için "Tuna kenar~ nda yarda evleri çam tahtas~ ndan
bir kasaba-i kelaire ve kazâ ve 'iva..." demekte ve "Vâfir bahçesi, ba~~, cevâmii
üç yerde hamam~~ve bir tell-i refi'de bir kapulu ta~~hisar~~ vard~ r andan Tuna kenar~ na iner bir sûr dahi çevrilüp" diye tavsifini yapinaktad~ r. XVI. asra âit tahrir defterleri (416, 467 n. tapu defterlari.) bu livay~~hep mirliva hâss~~olarak göstermektedir.
Bu kasabadaki müslüman cemaati "kâfirden kaleye ihtiyat ve h~fza ihtiyaç vaki
olduk da kal'a içine girüp baklerler imi~~ol sebepten avarizdan mu'af ola deyû defter-i köhnede mukayyed olup" Fâtih devrinden beri bu statülerini muhafaza etmi~ lerdi. Kale içindekilerle beraber 20 mahallede 463 müslim ve 25 mahallede 396
gebrân hanesi bulunuyordu. Ayn~~zamanda Voynuklar, kapudan hizmetkarlar~,
Ni~boluile kar~~s~ ndaki Hlonik kal'as~ n~~bekliyen zenberekçiyan, okçiyân, topçuyân
da vard~. Has~l~~cem'an 321.971 akçe idi (416 n. deft.). Bu asr~n ortalar~nda mirliva
hasslar~~ aras~ nda görülmektedir (Kr~ . 467 n. deft.).
65 3 70 n. tahrir defteri de buras~n~n "hass-~~ za'im" oldu~
una -ayn~~ gelir
ile- i~aret ettikten sonra ~u izahat~~da vermektedir: "nefs-i Lofca ikamet cem' olunur
ve hazan durur kasabad~ r". Bu devre ait di~er tahrir deft. (416 n.) "nefs-i Lofca'y~~
"zeâmet-i benâmi Mehmed Bey veled-i Hüsrev Bey kethüda-i atik-i Rumeli"
olarak kaydetmekte ve 6 mahallesinde 133 müslim ve 13 mahallesinde 156 gebrân
hanesi yazm~~~bulunmakta, has~l~n~~da 31. to3 göstermektedir. Nahcivan seferinden
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sonra yap~ lan tahrirde ise "nefs-i Lofca" 34.280 akçe has~l ile Pertev Pa~a hasslar~~
aras~nda bulunuyordu (kr~ . 467 n. deft.)
~ti;
86 Bu ve 370 n. defter ~skender Çelebi hayatta iken tesbit ve tanzim edilmi
T~rnova, daha
di~er kay~t ~öyledir: " 41.7
sonra Süleyman Pa~a (Had~ m) hasslar~~ aras~ nda (206 muslim, 379 gebrân hânesi,
ayr~ca Latinan-~~Dubrovnik, has~l~~ 64.671 akçe) idi (416 n. deft.). Daha sonra ise
Ali Pa~a (Semiz) hasslar~ ndan bulundu~u (66.741 has~ l ile) görülmektedir (467
n. deft.).
idi (kr~.
87 ~umnu kasabas~~ 1556 da 22.137 akçe ile "kadim" Padi~ah hass~~
467 n. deft.).
iskele
88 37o n.• defterde bu kazâya ait daha fazla bilgi vard~r: bu kasaban~n
oldu~u, fakat, Ni~bolu mirlivas~~Mehmed Bey veled-i Ali Bey bin Mihal'in hass~~
bulundu~u (ayn~~ hâs~ l ile) görülmektedir. Bu as~r ortalar~nda Zi~toy, Ni~bolu nahiyesinde bir köy olarak Voynuk seraskeri Hüseyin'in timar~~idi (kr~. 467 n. deft.).
~unu
69 Rtuneli'de ilk te~kil edilen livalardan olup Cihannümâ'mn harap oldu
(XVII. as~rda) bildirdi~' i kalesi, her halde liva merkezi olmas~nda bir arnil bulunmu~~olsa gerektir. Be~lerbe~'ine tabi olan sancakbeyinden ba~ka bu eyalete merbut
olan yedi y~kt~k be~inden biri mir-i yürükan-1 Vize idi ve bu yürükler Vize havalisinde bulunuyordu. Ayni Ali bu livân~n 224.465 akçe sancakbeyi hass~~ve 44 cebeltisu bulundu~unu, livâ dahilinde 20 zeâmet ile 79 timar bulundu~unu tesbit etmi~tir.
Sonradan Vize livas~~da Silistre eyaletine ba~lanan sancaklardan biri oldu. Kâtip
Çelebi, bu ve 370 numaral~~defterde yaz~lanlardan ba~ka P~ nar-Hisar, Çatalca ve
Saray kazalar~n~~ da Vize'ye tabi göstermektedir.
70 Bunun hangi Kas~ m Pa~a oldu~u bilinmemekle beraber Güzelce Kas~m
Pa~a olmas~~daha fazla muhtemeldir. 370 n. tahrir defteri Vize kasabas~n~n, ismini
zikretmiyerek, mirlivâ hasslar~ndan bulundu~unu (ayn~~ ~ekilde 25.000 akçe), bu
has~l~ n galle, ispençe ile âsiyâb rüsumundan, ~~ra, kovan, bostan ve çay~ r ö~üründen
ibaret oldu~unu, nâhiye-i mezbüre niyâbetinin, serbest olm~yan timarlardan n~s~f,
cürm-i cinayet, bac-~~bazar, ~ehir yak~n~ ndaki mezrealar mahsulü say~ ld~~~n~~ bildirmektedir.
71 Mesih Pa~a'n~n di~er çocuklar~~ için bk. Edirne ve Pa~a Livas~ , s• 439.
503 de Bayezid II. den ihsan alan Mahmud Çelebi'yi (Bey) tan~d~~~m~z gibi Kanuni devri ba~lar~ nda Mesih Pa~a evkaf~na mütevelli olan di~er bir torunu Ahmed
Bey hakk~ nda da bilgimiz vard~ r. Bu zat~ri bu s~ rada Vize mirlivas~~olmas~~ihtimali
zaifitir. Her halde Hayrebolu'ya zeâmet suretiyle ve bir sipahi olarak tasarruf ediyordu. Buras~~da biraz sonra mirlivâ hass~~olmu~tu (370 n. deft.).
72 Burada sadece Dâni~ mend-eski deniyorsa da 370 tahrir defterinde "BabaEskisi nam-~~ di~er Dâni~ mend-Eskisi" olarak ve Vize mirlivas~~haslar~ndan diye
kay~tl~d~ r. Yol üzerinde bir kasaba oldu~u için halk~n~ n "âyende ve revendeye hizmet" etti~i de i~aret olunmu~tur.
idi ki, burada Vize livas~na
73 K~ rk-Kilise, Rumeli'de Müsellem-sanca~~~
ba~l~~bulunmakla beraber Müsellem be~i tasarrufunda oldu~u, 370 de ise do~rudan
do~ruya K~rk-Kilise mirlivas~~haslar~ndan bulundu~u kaydedilmi~tir.
n 894 (1489) senesine ait
74 ~ stanburclaki Fâtih Sultan Mehmed evkaf~n~
muhasebesinde Çorlu'ya tabi Ere~li koryesi varidat~~kaydedildi~i gibi 935 (1529)
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tahririnde de K~ rk-Kilise'ye tabi, herhalde, di~er bir Ere~li köyü bu vakfa âit görünmektedir (ayn esr. S. 303, 309). Vâridatlari ve ehemmiyetleri dikkate al~n~rsa,
bunun, ikincisi, yâni Silivri'ye yak~ n olup da bugün dahi Çorlu'ya ba~l~~bulunan
Ere~li olmas~~daha fazla muhtemeldir. Bu tarihten 30-40 sene önce bu Ere~li'nin
memleha vâridat~~ ile birlikte bir yük akçeye yak~n vâridat~~vard~ .
75 Silivri bu s~ rada üç müsliman mahallesi, 12 h~
ristiyan mahallesi ile vakfa
âitti. Kasaban~ n umumi vaziyeti ile, bu as~r ortalar~ ndaki durumu için tafsilât
Edirne ve Pa~a livâs~~(s. 303, 312 v. d.) eserindedir.
78 1489 da buras~~ di~er bir k~s~ m köylerle birlikte vakfa it olarak tahrir edilmi~ti (ayn. esr. S. 303).
77 Bu livâ Koca Ni~anc ~~taraf~ ndan derece-i sâdisede ayr~ca
bahis konusu edildi~i
gibi, 921 ( ~~5 ~~5) tarihli mufassal bir timar defterinde de nâhiyeleri tek bir istisna
ile, Ergene ilâvesile, kaydolunmaktad~ r (ayn. esr. s. 18). XVII. as~rda Cihannümâ
bunu orta kol memleketlerinden saymakta ve nâhiyelerine cisr-i Mustafa Pa~a ile
ba~lamaktad~ r. Bu devirde bu livâ, Ayni Ali'ya göre, 20 zeâmet ve 130 timardan
müte~ekkildi.
73 Fâtih devrinde bu kasaban~n mir-i âlem hasslar~ ndan oldu~u
ve içinde
imâret, cami ve gebrân mahalleleri bulundu~u görülmektedir. (ayn. esr. göst. yer.)
No. 370 tahrir defteri ise bu kayd~n ayn~n~~bildirmektedir.
73 Burada bahis konusu olan Hasköy, Filibe'den bir merhale bende olan
Uzunca ova-Hasköy'dür. Buras~n~ n Çirmen'in "ahâr haddi" oldu~unu söyliyen
Katip Çelebi, Hasköy olarak bize, Havass-~~Mahmud Pa~a olarak tan~nan, Havsa
kazas~~dahilindeki Hasköy'ü tan~tmaktad~r.
8° No. 370 tahrir defteri buray~~
a~ )j›
4;3 e olarak i~aret
etmekte olup Cihannümâda Eynecik (Inecik) ~eklinde geçmektedir.
85 Ayn~~tahrir defteri Kazâ-i yenileme Çirpan der livâ-i Çirmen olarak ve za'
~~
min ismini zikretmiyerek 20.056 akçelik zeâmet kaydetmektedir.
82 Tekirda~' da Çirmen'e tabi idi. Bu tahrir defteri de jU ,),CY
.1,1.,» ~eklinde yazarak Istanbul'daki Fâtih Câmii evkaf~na merbut
oldu~unu teyid etmektedir. (Tafsilât için bk. Edirne ve Pa~a Livâs~, s. 313).
8$ Tabakatülmemâlik
müellifi Sofya livâsm~~ ayr~ca zikretmez, her halde,
"Pa~a sanca~~ nda olan medâyin ve k~lâ ve kasabat ve nevâhi.."meyan~nda telâkki
eder. Zaten 370 numaral~~defter de Pa~a livâs~nda Sofya kasabas~~olarak mutalâa
ve kaydetmektedir. Ayni Ali, Pa~a sanca~~nda Sofya ve Manast~r~~ merkez olarak
kay~ t ve i~aret etti~i gibi Kâtip Çelebi de ("belde-i mezböre livâs~~Pa~a sanca~~~tâbir
olunup..." demektedir. Ancak, burada bu livâ dahilinde zikredilen kasabalardan
ba~ka, Cihannümâ, a~a~~da di~er bir.livâ kasabalar~~aras~nda kaydedildi~ini görece~imiz Dubniçe, Radomir kazalar~n~~da saymaktad~r. Di~er taraftan, H. 896 tarihli
Rumeli gebrân cizycsi tevziât~n~~gösteren bir defter, Sofya'y~~bir livâ olarak zikretmekte ve buraya tabi bir de A~a~~-Bucak denilen bir yeri göstermektedir. (k~-~~Edirne ve Pa~a Livâs~~
S. 155) H. 934 tarihindeki bir "defter-i mücmel-i Livâ-i Sofya"
bu sancak dahilinde Ihtiman'dan gayri bütün nâhiyeleri ihtiva etmekte, fakat, Cihannümâ'n~n kaydetti~i yerleri almamaktad~r (kr~ . 145 n tapu deft.).
84 37o numaral~~tahrir defteri Sofya kasabas~n~~ ayn~~mikdar hâs~l ile Rumeli
mirmirân~~ hass~~ olarak bildirmektedir. Filhakika Sofya ~ehri ve daha baz~~köyler
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Padi~ah hass~~iken ifrâz olunarak, bir aral~k H. (934 tarihinde) Rumeli be~lerbe~i
Behram Pa~a'ya verilmi~ti. (Kr~. 145 n. tapu deft.).
unu bildirir ve "Uzan
88 370 n. defter de bu kasaban~n gümü~~madeni oldu~
durur" tabiriyle pazar kuruldu~unu anlat~r. Has~l~m da, Padi~ah hassa oldu~unu
belirtmemekle beraber, 96.417 akçe göstermektedir ki, bu rakam~, defterimizde yeri
aç~k b~rak~lan mikdar olarak kabul etmek laz~md~ r. Mamafih, 145 n. tahrir defteri
nefs-i Pireznik'in, gümü~~madeni ve Padi~ah hasslar~ndan oldu~unu kaydederek
has~lm~n "ma'a nukre-i maden-i mezbure" ile 37.045 akçe oldu~unu bildirmektedir.
r. 370 n. tabrir
86 Bu kasaba bu defterde Çitrofca gibi yaz~lm~~sa da yanl~~t~
unu
ve
"maden-i
bazargah"
bulundu~unu
n
Jeleznik
41.„;);
oldu~
ad~n~
defteri di~er
ayn~~has~ l ile bildirmektedir (ayr~ca bk. 145 n. tapu deft.).
ba~ka bir yerde
82 370 n. defter Samakov kazas~n~~bir yerde ,i•1i~~
olarak kaydetmekte ve buradaki has~l~~göstermektedir (ayr~ca kr~. 145
n. tapu deft.).
88 Pirot ismini de ta~~ yan bu kasaba ~skender Çelebi elinde hass olarak bulunuyordu. 370 n. defter ayn~~has~l~n "hassha-i ~skender Çelebi defterdar-1 dergah-1
Ali" oldu~unu tasrih eder. Ancak, bu devirde Rumeli'de "timar ber-veçh-i çiftlik
der tasarruf-~~ ~skender Bey defterdar..." da gösterilmektedir (kr~. Edirne ve Pa~a
Livas~~ s. 86, ayr~ca bk. 145 n. tapu deft.).
~~olan Hüsam Bey'in
89 370. n. defter bu kasaban~n, o s~rada Rumeli kethüdas
n Rumeli defterdar~~
~
aret
eder.
Bir
müddet
sonra,
bu
zat
zeâmetinden oldu~unu i~
. 128 ii. tahrir defbiliyoruz
(Kr~
~ini
'm
hass
olarak
tasarruf
etti
s~fatiyle Tekirda~~
terinden naklen Edirne ve Pasa livas~ .. s. 84; keza bk. 145 n. tapu deft.).
" (Mahmud Bey b. ~skender b. Mihalo~lu hakk~nda bk. ar~~esr. index).
Tabakatülmemalik mukaddimesi on birinci dereceyi bu sanca~~n beyan~na
hasretti~i gibi; Ayni Ali de Rumeli eyaleti içinde Köstendil livas~n~n has, cebelû
v. s. bildirir. 167 n. defter bu livân~ n 15 safer 937 tarihli (8. X. 1530) mahsulât
icmAl muhasebesini (s. 198) nakletmekte ve bu livâya ba~l~~yerlerin durumunu
stralanaaktad~r. Buras~n~n 1503 de Mahmud Bey ad~nda bir mirlivas~~bulundu~u
da malûmdur. Bir icmal defteri bu livân~n 1530 da 4 kad~l~k yer oldu~unu bildiriyorsa da, bu defter 9 kasaba olarak kaydetmektedir (Edirne ve Pa~a livas~~..) 892
tarihli ve Köstendil livasm~ n (Alaca hisar ve Ezenbul livas~~ile birlikte) voynuklar~n~ n esamisini gösteren bir tahrir defteri (21 n. tapu deft.) ~u nahiyeleri zikretmektedir (Il~ca, Radomir, Ivraruye, Nogeriç, Tikve~~(tabi-i Kaza-i Ustrumca), Menlik
(tabi-i kaza-i Timurhisar), I~tip, Koçana (talib-i kazâ-i ~ stip), Ustrumca, Doyrangölü (der kaza-i Ustrumca). Öyle görünüyor ki, burada zikredilen Kratova ile
Dubnica sonradan ilhak edil~tli~~olacakt~ r. 957 tarihli di~er bir Köstendil livas~~
tahrir defteri bu livar Il~ ca, Kratova, Ustrumca, Ivrânye kazalar~na ay~r, Dubnicza
Biyaliç
makta ve Il~ca kazas~n~~ Il~ca, ~slavi~te
("haliya müstakil kad~l~k oldu" hâ~iyesi var), Radomir, Sersil maa' Gorna Krasna
nâhiyelerini ihtiva etmektedir. Kratova kazas~~Kratova,
4..~~e
!stip, Koçana, Nögeriç nahiyelerinden, Ustrumca kazas~~Ustrumca, Tikve~, Menlik
(der kazâ-i Timurhisar), Toyran-gölü ve di~er dört nahiyesi, ~vramye kazas~~da
Ivrâniye ve gayrühû nâhiyelerini ihtiva ediyordu (kr~. 269 n. tapu deft.).
92 Kratova kasabas~~bu devirde 28 mahalleden ve 165 müslim, 6o6 gebran,
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~ l yahudi har~esinden mürekkep görünüyordu (167 n. defter) bütün kaz~~ padi~ah
hass~~ olarak 1.483.529 akçe gelir temin ediyordu. Katip Çelebi, buran~n tavsifini
yaparken, gümü~~ve bak~r madenleri oldu~unu, bak~rc~lar çar~~s~~ile darphanesi
bulundu~unu, bir camii ve iki hamam~~mevcut oldu~unu (XVII. as~r) bildirmektedir.
93 Ayn~~tahrir defteri buray~~ Köstendil livas~~ içinde tasrih eder. XVII. as
~rda
küçük bir belde oldu~unu, camii, hamam~, ufak bir çar~~s~~bulundu~unu, Orta
yoldan Osküb'e giderken buraya u~rad~klar~n~~Cihannümâ'dan ö~reniyoruz.
94 167 n. defter, bu kasabay~~ tâbi-i kaza-i Timurhisar olarak kaydetmektedir
ki, H.883 (1478) tarihli çeltik mukataas~~ kay~tlar~ nda da Menlik ve Demirhisar birlikte geçmektedir. Fâtih devrinde buras~~zeâmet olarak Karamâni Mehmed Pa~an~ n tasarrufunda iken bu devirde vezir Çoban Mustafa Pa~a elinde görülmektedir.
Onun H. 935 de (1529) vefat~ ndan sonra ise sadrazam Ibrahim Pa~a'n~n hasslar~ndan
bulundu~u 167 n. tahrir defterinde kay~tl~d~r. Bu esnada Menlik kasabas~~ 22 mahalleden ibaretti ve 14. müslim, 560 gebrân hanesi, 2 k~pti mahallesi vard~, has~l~~ ayn~~mikdarda idi. Mustafa Pa~a'n~ n bu devirde, muhtelif yerlerdeki hasslar~~yekünu 1.230.332 akçeyi buluyordu (tafsilat için bk. Topkap~~ Ar~ivi D. 544; kezâ bk.
~ 4~~ n. tapu deft.).
95 Bu kasaba H. 895 (1489) tahrir kay~tlar~nda Il~ca-i Köstendil
(kr~. Edirne ve Pa~a Livas~ .. S. 156 v. d.) olarak geçmektedir ki, burada da ayr~ ca
liva merkezi kaydedilmedi~ine göre Il~ca kasabas~~Köstendil'i i~aret ediyor demektir.
Zaten Katip Çelebi de Köstendil'in 12 yerde ~l~calar~~ oldu~unu, bunlar~n içinde
Bey-Il~cas~~ mükellef bulundu~unu kaydeder. 167 n. defter bu devirde Köstendil
mirlivas~ n~n Mehmed Bey b. Ahmed A~a isminde birisi oldu~unu bildirmektedir.
Bu zat~ n ve ailesine mensup kimselerin bu bölgede mülkleri vard ~~ (bk. Edirne ve
Pa~a Livas~ .. s. 380, 381) h. 934 de nefs-i Il~ca Köstendil mirlivas~~Mehmed Bey'in
hasslar~ndan (has~ l 21.373 akçe) idi (Kr~. 141 n. tapu deft.).
96
Cihanntinaa'n~ n Köstendil'den bir merhale garpte Karada~~ete~inde bir
kasaba ve kaza dedi~i, demir madenleri sebebiyle baltalar ve silahlar yap~ld~~~n~~
bildirdi~i Ivramye kasabas~, 167 n. tahrir defterine göre, bu s~ rada 33 müslim hânesi, 33 gebrân hanesini ihtiva ediyordu. Bu kasabada Gedik Ahmed Pa~a'n~n bir
Cuma mescidi bulundn~unu ve buraya vak~flar yap~ld~~~n~~ da yine tahrir
kay~tlar~ndan ö~reniyoruz (kr~. Edirne ve Pa~a livas~ .. S. 381; keza bk. 141
n. tapu deft.).
97 167 n. defter bu s~ rada to müslim, 5 gebrân hanesi, bir ak~nc~~
cemaati
kaydetmektedir. Kâtip Çelebi, XVII. as~ rda burada bir tepe üzerinde harap bir
kalesi oldu~unu,.câmi ve hama~nlar~~bulundu~unu bildirir. (ayr~ ca bk. 141 n. tapu
deft.).
98 167 n. defter Köstendil livas~ ndaki bu kasaban~ n 9 mahallesini kaydetmi~tir.
99 Bu kasaban~ n ad~n~n Nogeriç ~eklinde olmas~~da mümkündür. XV. as~r
sonlar~na do~ru bu kasaban~n gebrân cizyesi ~~tip ile birlikte hesaplan~ yordu (Edirne ve Pa~a livas~. s. 156). Bahsedilen suba~~~belki de n. 141 de zikrolunan Hamza
bin Ali Bey (30.833 akçe zeamet ile) olacakt~r.
Tabakatülmemalik müellifi Midilli livas~ n~~zikretmiyorsa da bu adan~n
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fetihten itibaren bir sancak oldu~unu biliyoruz. 1503 de Mustafa Bey ad~nda bir
mirlivas~~vard~~(kr~. Edirne ve Pa~a-livas~~s. 481). Ayni Ali risâlesinde Rumeli sancaklar~~aras~nda bunu da kaydeder. Defterimizde Midilli kasabas~~ ile di~er tek kasaban~n (Molivo) bu esnada Rodos mirlivas~~tasarrufunda oldu~u bildirilmektedir
ki, bu mevki sancak beyli~inin münhal bulundu~u anla~~lmaktad~r.
"I Sonradan Budin Eyaletine ba~lanan Semendre Tabakatülmemâlik ve
Ali Ayni risalesinde Rumeli te~kilat~~içinde say~lmamaktad~rlar. Cihannüma, dar-~~
mülk-i Has olarak bildirmekte ve bu livaya ba~l~~beldeleri -ki XVII. as~rda bu defterdekinden daha fazla say~da göstermektedir- s~ralamaktad~r: Belgrad, Havale,
Hram, Yagoclina, Rudnik, Çaçka, Pasorofça (Pasarofça); Rasova, Timok,
Kuçayna, Kara Goyoçka, Pojegaç~k, Ujiç, Valpova.
XVI. as~rda Semendre ilyas' eflaklar~~da ayr~~bir statüye tabi idi ve bunlar~n
kanunnâmelerini de ihtiva eden tahrir defterleri hangi nahiyedeki hangi köylerin
hangi kenezlere ba~l~~olduldarm~~tesbit etmekte bulunuyordu.H.934 tarihli Semendre
livas~~Eflaklar~ndan bazda= gösteren bir tahrir defteri (144 n. tapu deft). ezcümle
Belgrad nahiyesini ve bu kazâya tâbi Jeleznik 41,43 madenini, Ujiçe nahiyesini
ve buraya ba~l~~Valpova (di~er ismi ile Zagor
Osad 2L.jl ve Sokol
nahiyelerinin eflaklarm~~bildirmektedir.
102 H. 9o3 tarihli bir tahrir defteri Semendre livasu~da gösterdi~i Ni~'in reaya
esamisini tesbit etmekte ve nefs-i Ni~'in Semendre mirlivas~~hass~~oldu~unu tasrih
etmektedir. O s~rada Ni~'in üç mahallesi ile bir cemaatinde 172 müslim hanesi
vard~~ve bunlardan 2583 akçe hani temin ediliyordu. 55 gebran avar~z }Ailesinden
ba~ka iki ulak at~~besliyen ~ehirde 40 ki~i bulunuyordu ki, bunlar tekalif4 örfiyeden
müsellem idiler (di~er timarlar, Ni~~evkaf~~ve tafsilât için bk. 27 n. tapu. deft.).
"5 H. 890 tarihli ve iskenderiye (i~kodra, Arnavud iskenderiyesi) livasm~n mahsulât ve rusumunu, timar ve zeametlerini gösteren bir tahrir defteri (17 n. tapu deft.)
bu sanca~a ba~l~~daha ba~ka yerleri de tesbit etmi~~bulunmaktad~r. Ezcümle nahiye-i Bihor
nahiye-i Tirgovi~te
jâ; nahiye-i Klopotnik
tabi-i
kaza-i Vulç~t~rn, nahiye-i Piperler )Ju tabi-i livâ-i iskenderiye, nahiye-i Kilimente
vilayet-i Palv " , nahiye-i izlarika
tabi-i Plav an kazâ-i Bihor (Bohur), nalliye-i Foça tabi-i kazâ-i Podgoriçe, Kazâ-i Depe-Döken ~.p4:› v. s.
yerler de kaydolunmu~tur. Ayni Ali, Risalesinde bu Uyar~m 459.200 akçelik haslar~,
91 cebelftsu, 49 zeameti ve 205 timar~~bulundu~unu söyler ki, bahis konusu defter
dikkatle incelenirse (tafsilât için bk. 17 n. defter) hemen bir as~rl~k zaman zarf~nda
hani olan fark göze çarpar. Cihannün~a, bu livân~n tevabiini, ipek ve Podgoriçe'yi
zikretmeksizin, Gölba~~, Dragoz, Karacada~, Olgün ve Bar olarak saymaktad~r ki,
bu zamana ait, yani XVII. as~r ortalar~ndaki di~er bir defter bu mevkileri ve daha
baz~~yerleri iskenderiye sanca~~na ba~l~~nahiyeler olarak göstermektedir (tafsilât
için bk. 747 n. tapu deft.).
1"ipek nahiyesi H.890 tarihinde de iskenderiye mirlivas~~hass~~idi ve neft-i ipek
33 }Aile müslim ve 6 mahallede 104 hâne zimmi reayar ihtiva ediyordu, has~l~~
3000 ~~akçe idi (Kr~..~ 7 n. tapu deft.). Bu defter ayn~~zamanda ~pek Voynt~klarm~~
da mufassal bir ~ekilde bildirmektedir. Cihanniima, buras~= Prizrin, Yeni-Pazar
ve Bihor yan~nda bir kaza oldu~unu kaydediyor. (ipek nahiyesinin XVII. as~r
ortalarmdaki durumu hakk~nda bk. 747 n. tapu deft.).
13•11aten C. XX. 18
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105 Nefs-i Iskenderiye H. 890 da mirlivâ hass~~idi. Bu tarihte kasabada Iskenderiye gebrân~~23 hâne, hâs~l 281 oo akçe idi. Bundan ba~ka, evvelce Boyane 40.
köprüsü meremmeti ve di~er i~ler için, Padi~ah hükmü ve Be~lerbe~i mektubu ile,
baz~~gayr-~~müslim reâya tayin olunmu.~~iken, sonradan bunlar da sancakbe~ine
raiyyet kaydolunmu~lar ve o i~e bakmak üzere ba~ka taraftan adamlar ayr~lm~~t~.
Kezâ nefs-i Dragoz ),4..» -ki I~kodra'ya yak~nd~r- varo~unda mütemekkin ve
sancakbe~ine hass tâyin olunan zimmi reâya da vard~~(tafsilât için bk. ~~7 n.
defter).
'" Bu sanc.a~~n H. 91 2 tahrir defteri (34 n. tapu deft.) ~u k~s~mlarda tesbit etmi~tir: Padi~ah hasslar~, Mirlivâ hasslar~, Mirmirân haslar~, livâ zeâmetleri, ErgiroKasr~~timarlar~, Delvine sipahileri timarlar~, Premedi sipâhileri timarlar~, ~skrapar
sipahileri timarlar~, Belgrad (Berat) ve Mezake sipâhileri timarlar~, Kanina sipâhileri timarlar~~ve evkaf. Bu livâya ba~l~~kale müstahfazlarm~~ise Ergiro-Kasr~,
Delvine, Depe-delen, Premedi, Klisura, iskrapar, Belgrad, Kanina, Avlonya
kaleleri müstahfular~~ve livâ voynuklar~~olarak tahrir etmi~tir. Avlonya livâsun
Ayni -Ali Efendi 229.000 akçelik Ilaslan ve 45 cebelusu ile, 38 zeâmet ve 479 timar
olarak kaydeder ki, H. 1°36 tarihli bir tahrir defteri (747 n. defter) bu sancakta 68
zaim, 130 u. tezkereli ve 350 si tezkeresiz olmak üzere 477 sipahi göstermekle ayn~~
rakamlar~~vermektedir. AvIonya'nm H. 926 tarihli ve henüz Yavuz Sultan Selim
saltanat~nda yap~lan bir tahriri de nefs-i AvIonya'da -ki yine Padi~ah hass~d~r- tuzciyan ve muhtelif yahudi cemaatleri (Portakal, Ispanyol, Otranto v. s.) yaz~lm~~~
ve has~l~~ a~a~~~yukar~~ayn~~miktarda gösterilmi~tir. Belgrad, Delvine, Depedelen
Kanina (mahalleleri ve muhtelif cemaatleri ve gelirleriyle) mirlivâ hass~~görünmektedir. Bu esnâda nefs-i iskrapar Mustafa Pa~a birâderi Murad'~n zeâmetinde, nefs-i
Premedi Ali bin Fikri ~i 4.14% zeâmetinde bulunuyordu (Tafsilât için bk. 99 n.
tapu deft.).
107 H. 912 tarihli defter de buray~~Padi~ah hass~~gösteriyor, fakat, o tarihte 665
gebr ve 97 yahudi hânesi ile nefs-i Avlonya hâs~l~n~~878.355 akçe göstermektedir
(Kr~. 34 n. tapu deft.).
1" H. 912 de burada 395 gebr hanesi, ~~~~yahudi hanesi görülmekte ve müslümanlar~n L~âr~, niyabet-i vilayet ile 65.915 akçe hâs~lh mirlivâ hass~~olarak kaydedilmi~~bulunmaktad~r (Kr~. ayn. deft.).
"5 H. 912 de de nefs-i Delvine Avlonya mirlivas~~hass~d~r-Bu s~rada mirlivâ Davud Beydir-ve 120 hâne ile 19.798 üçe has~l~~vard~r (bk. ayn. deft.). Fakat, Ibrahim
Pa~a sadaretinde Avlonya livâsma ba~l~~ görünen Delvine as~r ortalar~nda art~k
müstakil sancak haline gelmi~tir ki, buna Tabakatülmemâlik'de on be~inci derecede zikrini görmekteyiz ve H. 958 den itibaren livân~n ayr~ca tahririnin yap~ld~~~na
~ahit oluyoruz. XVII. as~r ortalar~nda yap~lan tahrirde ise bu devirde Yanya livâs~na ba~l~~gördü~ümüz bir yerin (Aydonat) Delvine'ye raptedildi~i anla~~lmaktad~r
(XVII. as~r ortalar~nda Delvine sanca~ma ba~l~~nâhiyeler için bk. 6o8 n. tapu deft.).
Tahrir defterleri katalo~unda H. 958 tarihine âit gösterilen, hakikat halde, Selim
II. devrinde yaz~ld~~~~anla~~lan Delvine livâs~~"Cedid, mufassal" defteri bu sanca~~~
Delvine, Prakalma ü.j , Karvele~~
oslas,t, Aydonat, Mazrak
nâhiyelerine ayr~lm~~~göstermektedir. (tafsilât için bk. 273 n. tapu deft.).
1" H. 912 de Tepedelen kalesinin müstahfularma ayr~lan timarlar aras~nda
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bu kasaban~n kad~s~~ile kale dizdar~, kethüdas~~v. s. ye ait timarlar da vard~~ (Kr~.
34 n. tapu deft.). Cihannuma buray~~Arnavud Belgrad'~, iskrapar, Premedi ve Ergiro-Kasr~~ aras~nda bir kasaba ve kazâ olarak zikreder.
Kanina'ya-ki Avlonya'n~n tam cenubundad~r-kimin tasarruf etti~i burada
zikredilmedi~i gibi 912 de de bu nâhiye timarlar~na serasker-i Kanina Ivaz Hoca
timar~~ ile ba~land~~~~görülmektedir (bk. ayn. deft.).
112 H. 912 de nefs-i iskrapar 192
gebr, 15 müslim hanesi ve 13.560 akçe ile
sersolak zaim Hamza Bey'in zeâmetinde idi (bk. ayn. deft.).
"5 H. 912 de nefs-i Premedi 136 hanesi ve bir ba~tinesi ile be-resm-i timar
suba~~~tasarrufunda idi ve 16.478 akçe has~l~~vard~~(ayn. deft.).
114 H. 912 de nefs-i Ergiroy Kasr~~mirlivâ hass~~ idi ve niyabet-i vilayet ve
Çeltük ile birlikte has~l~~ 25.726 akçe idi (Kr~. ayn. tapu deft.).
115 Tabakatülmemâlik 13 üncü dereceyi ilbasan sanca~ma
tahsis etmekte,
Ayni Ali Efendi de 200.963 akçelik hasslar~~ve 45 cebelusu, 18 zeâmet ve 138 timar~~
bulundu~unu bildirmektedir. Bu arada yaln~z tlbasan ile Drac'dan müte~ekkil
görünen liva,H. 1036 da 4 nahiyeden, ayr~ca Cerminka
ve I~bat
'in da ilavesiyle, mürekkep görünmektedir (Kr~. 747 n. defter.). Kezâ bu
defter zaim ve sipahi say~s~n~~152 nefer, cebeluyan~~1031 nefer göstermi~tir.
"6 Koca Ni~anc~~ da eserinde Ohri sanca~~ndan on alt~nc~~derecede bal~sedece~ini bildirmektedir. Bu livâ burada iki beldeden ibaret göründü~ü halde XVII.
as~r tahrirlerinde bir çok kazâ ve nahiyelerden mürekkep görünmektedir. Ayni Ali
435.299 akçelik hasslar~~60 zeâmeti, 342 timar~~bulundu~unu bildirir. H. ~~o36 da ise
310 zaim ve sipahi, 655 cebelüsu kaydolunmujtu (Kr~. 747 n. tapu deft.). 1022 de
ve 1036 daki tahrirler bu livân~n ihtiva etti~i nâhiyeleri Ohri ve Akçehisar'dan
ba~ka, Usturuga
Prespe
Debriçe
istarova
Gora
Mokri
Velikobrdo
Debre-i BM, Debre-i Zir, Zom
Reka,
Kortin z~,,o
Miroküga
Sere
nâhiyeleri ve bir de yukarda Ilbasan
sanca~ma ba~l~~ gördü~ümüz C~rmenka,
nahiyesi olarak göstermektedirler
(717 ve 747 n. tapu deft). Cihanntima bu isimlerden baz~lar~m, bu livâya ba~l~~
olarak sayar.
"7 H.I022 de Ohri yine mirlivâ hass~~idi. Tahrirde kasabalarda yaz~lan 349 nefer
mi,islüman Ohri kalesi tamira muhtaç oldu~u zaman, h~ristiyan reâyây~~ bu i~e ko~acak, kendileri de mutemed olup, kar~~ l~~~nda tekalif-i divâniyyeden mu'af bulunacaklard~. Ço~u küçük olan 25 mahallesihde 257 gebr hanesi vard~~ ve has~l~~ da
25.353 akçe idi (kr~. 717 n. defter).
118 Kâtip Çelebi bir kale ve kazâ olarak Akçehisar~~Ohri livas~nda gösterir
ve Prespe, Kolonya, Opar gibi baz~~kazalar~~bu arada zikreder ki, 717 n defter
yukar~da (not 92) say~lan baz~~nâhiyeleri Akçehisar kazas~~muzafat~ndan olarak
bildirmesi bununla alâkadar görünmektedir.
119 A~r~boz livas~~ h. 912 de burada zikredilenlerden ba~ka nahiye-i Mandud
nahiye-i Orbz
nahiye-i Ulunar JL'h~~ ~~ jUj~, H. 946 da ise ayr~ca
Talande (Talenti)
yi ihtiva ediyordu. XVI. asr~n birinci yar~s~nda bu
sancakta Padi~ah hasslar~~ olarak memleha mukataalar~~ (Izdin, A~r~boz, Atina,
Talande, Salone memlehalar~), iskele mukataalar~~ (A~r~boz, K~z~lhisar, Oruz,
Salone, Talende, Izdin, Ahnos, Androz, Atina, Me~ara
iskeleleri) ve
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enhar-~~çeltük mukataalar~~ ile baz~~adalar ve Oruz, Atina, istifa, Salina ~ehirleri gelirleri görülmektedir. H. 912 de A~r~boz livas~~miralay~~ Kas~m Bey bin
Develû zeâmeti, A~r~boz, K~z~lhisar, Atina, Livadiya, Salina, Modoniçe, lzdin
kaleleri müstahf~zlar~~timarlar~~vard~. 946 da ise Padi~ah hasslar~ndan ba~ka vezir
Süleyman Pa~a, Barbaros Hayreddin Pa~a hasslar~, Barbaros'un o~lu Hasan (Pa~a)n~ n zeâmeti (A~r~boz, Atina v. s. köylerde ~ oo.800 akçe), Barbaros'un akrabas~~Mus" n~n zeâmeti de vard~. (Kr~. ve tafsilât için
tafa "L.:14
bk. 35 ve 196 n. tapu defterleri).
XVII. as~r ba~lar~nda, Ayni Ali, A~r~boz livas~n~~ Eyalet-i Cezayir-i Bahr-i Sefid'de 44o.000 akçelik hasslar~~ve ~~2 zeâmet ve 188 timar ile bir livâ halinde gösterir
ki Tabakatülmemâlik de Rumili livalar~~aras~nda bunu kaydetmedi~ine göre, bu
as~r ortalar~ndan itibaren ayr~lm~~~demektir. (A~r~boz ve mülhakat~n~~~~h. 977 deki
durumu için bk. 484 n. tapu deft.) Kâtip Çelebi de buras~~hakk~nda baz~~mak~mat
vermektedir.
120 H. 912 de bu kaza dahilinde dalyan k~st~~da Padi~ah hasslar~~aras~nda say~lmaktad~r. Burada Kad~~oturmakta ve buna timar tahsis edilmi~~bulunmakta idi
(35 n. tapu deft.) 946 da bu kasaba, yukar~da zikretti~imiz gibi, Padi~ah hasslar~~
aras~ndad~r ki, Ibrahim Pa~a'n~ n idam~ndan sonra hass-~~humâyun olmu~~demektir.
Kâtip Çelebi de XVII. as~rda bir kasaba ve kazâ olarak bahseder ve "tra~i âsân
bir nevi senki" ni zikreder.
121 H. 946 da nefs-i Livâdiya Süleyman Pa~a (Had~m)
z>1...t... (.111.31
hass~~idi ve buraya tabi görünen Lefte zeâmeti Hayreddin Pa~a hass~~bulunuyordu (196 n. tapu deft.). Cihannümâ, "Mora üzerinde Modonice'den bir menzil öte bir kasaba ve kaza" oldu~unu bildirir ve etraf~ndaki yerleri sayar.
122 Nefs-i Izdin H. 9 ~~2 (I 5o6)de ~~o ~~ müslim hanesi ile Halim Bey ad~nda birinin
tasarrufunda idi ve A~r~boz mirlivas~~zevayidinden bulunuyordu (35 n. tapu deft.).
Buras~~da H. 946 da Süleyman Pa~a hass~~idi. Kâtip Çelebi Izdin'den bahseder
ken "Tzdin'e varan Ke~tiler körfezine dahil olup iki mil giderler" demektedir.
123 H. 912 de Atina kad~s~~timar~~da mevcuddu. Buras~~H. 946 da Padi~ah hass~~
idi. Kâtip Çelebi Medinetülhukemâ olarak ve iç kalesi mani& . bir liman halinde
tasvir eder (Kr~. ayn. defterler).
•
124 H. 946 da A~r~boz livas~~iskeleleri 52.000 akçelik bir mukataa geliri halinde
Padi~ah hass~. idi Nefs-i A~r~boz ise bu tarihte 71.594 akçe ile mirlivâ hass~~ idi.
912 ve 946 tahrirlerinde A~r~boz livas~~evkaf~~da kaydedilmi~tir (Tafsilât için bk.
ayn. defterler).
124 K~z~lhisar "Castel Rosso" 912 ve 946 tahrirlerinde bir nâhiye veya kaz ~~
olarak geçmezse de kalesi zikrolunmaktad~ r. Kâtip Çelebi Tuzla burnundan 75
mil ve deniz kenar~ndan iki mil karada bir sahra üzerinde sür-~~mâmur ve kazâ olarak bildirir.
126 H. 912 de nefs-i Modoniçe (33 hâne müslim Mile) Ahmed Kalkandelenlü
ve Yusuf veled-i Kara Ahmed zeâmetinde görülmektedir (35 n. tapu deft.). Kâtip
Çelebi XVII. as~rda buray~~da bir kaza olarak zikreder.
127 T~rhala livas~~burada görüldü~ü gibi, Inebaht~~da dahil oldu~u halde, 9
kasabadan ibatet idi. Ancak, H.927 (1521) tahririnde burada zikredilen nâhiye veya
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kazalara ba~l~~daha ba~ka yerler de kaydolunmu~tu. Sonradan Inebaht~~bir livâ halinde T~rhala'dan ayr~larak Cezayir eyaleti te~kil edildi~i zaman bu nâhiye ve kasabalar~n bir k~sm~~ da yeni Inebaht~~ livas~na geçmi~~görünmektedir. Mamafih ne yukar~daki vesika (Topkap~~saray~~ar~ivi D. ~~oo57) ne de hattâ Celal-zade T~rhala livas~ndan
ba~ka Inebaht~~sanca~~n~~kaydetmezler. Belki, H. 975 de müceddeden yaz~lan Inebaht~~ livas~~nâhiyelerini gösteren tahrir defteri (487 n. tapu deft.) bu sanca~~n ilk
te~kil edildi~i zamanlara ait bulunmaktad~r. Ayni Ali,XVII. as~rda ikisini ay~rmakta
ve T~rhala'y~~Rumeli eyaletinde Inebaht~'y~~da Gezayir-i Bahr-~~Sefid eyaletinde
göstermekte, bu esnâda T~rhala'n~n 36 zeâmet ve 439 timardan mürekkep oldu~unu,
be~lerbe~i hasslar~n~n 450.885 akçe bulundu~unu bildirmektedir. Gerçi H. 927 tahriri (105 n. tapu deft.) vilayet-i Inabaht~~ma'a vilayet-i T~rhala demekte ise de, bunun, bu tarihte, her iki livâ halinde bulunduklar~na delâlet edece~ini gösterdi~i
dü~ünülemez.Bu defterde, her yerde, livâ' T~rhala geçti~i halde, H.977 de Inebaht~~
livas~~ nâhiyeleri olarak zikredilen yerlerle alâkadar olarak da livâ-i Inebaht~~ hiç
bir yerde geçmemektedir.
128 H.927 de nefs-i Inebaht~~509 gebrân hanesi, çingâne (28) ve yahudi (84)
cemaatleriyle Padi~ah hass~~idi ve has~l~~213.830 akçe kaydolunmu~tu ( ~~o5 ~~. tapu
deft.). H.977 de nevâhi-i liva-i Inebaht~~ k~smen hass-~~humayun (inebaht~, Olendrik
Krenbe~~
Badrac~k, Çatalca, Dömeke, Velstin
~, Kravari
Apokri
A~rafa nâhiyelerinde), k~smen vüzera ve ümera. hasslar~~ ve timar ve
ve Badrac~k 3.!..j4 kale
arpal~klardan ibaret bulunuyordu. Ayr~ca Golos
leri müstahf~zlar~~da kaydolunmu~tu. Nefs-i Inebaht~~ 107.999 ve iskele v.s. resimleri
122.300 akçe olmak üzere Padi~ah hass~~ idi (tafsilât için bk. 487 n. defter). XVII.
as~ r ba~lar~nda Ayni Ali, bu sanca~~n 13 zeâmet ile 287 timar~~ve 300.000 akçe hass~~
Oldu~unu kaydeder.
129 H.927 de nahiye-i Badra veya Badrac~k hass ve zeâmetleriyle bu sancakta
yaz~l~d~r. Nefs-i Badra buradaki has~l ile Padi~ah hass~~idi ve bu nahiyedeki zeâmetlerden biri de Mehmed Çelebi bin Ömer Çelebi'ye aitti. H. 977 de Nefs-i Badrac~k
der livâ-i inebaht~'da 94.800 akçe ile yine Padi~ah hass~~ idi (Kr~. 105 ve 784 n. tapu
defterleri).
130 H. 927 de nefs-i Alasonya 35 müslim, 31 ~~ gebrân hanesi ve 38.021 akçe has~l~~
ile Piri Mehmed Pa~a hass~~idi ve bu nahiyede Mehmed Bey bin Mustafa Bey veled-i
Davud Pa~a nam~na bir zeâmet de görülmektedir (tafsilât için bk. 205 n. tapu deft.).
Alasonya, 977 tahririnde Inebaht~~livas~~nâhiyeleri aras~nda görülmektedir. H .919
da burada baz~~köyler sadrazam Hersek-zade Ahmed Pa~a hass~~ bulunuyordu.
131 H. 927 de nefs-i Çatalca, 4 mahallede ~~o4 müslim hane ve 6 kürekçi, 4 mahallesinde 189 gebrân hanesi ile ve 239.912 akçe hass~~ile Padi~ah hass~~idi (105 n.
tapu deft.) ki, sonradan Ibrâhim Pa~a'ya verilmi~~demektir. Ibrahim Pa~a'n~n bu
devirde muhtelif sancaklarda bulunan haslar~~topluca olarak bir defterde yaz~lm~~~
bulunuyordu (Topkap~~ Ar~ivi D. 544)• Buna göre, Pa~a livas~nda Timürhisar'da
8 köyde (49.762), Selânik'de 4 köyde (rüsüm-1 k~~lak-~~gavmi~an v. s. ile 23.669),
Tatar-Pazar~~ve Samakov nahiyesinde 5 köyde (25.184) olmak üzere cem'an 98.615
akçe; T~rhala livas~ nda Alasonya zeâmeti, Alasonya ve 18 köyde (39.383), Çatalca'ya tâbi Mutafiye .t.~4l1” zearneti 12 köyde (79.239) ve ayr~ca 4 köyde
(40.435), Alasonya'da 3 köy (25.080) Çatalca merkezi ve 16 köyde (82.527), Çatal-
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ca'ya ba~l~~Golos nâhiyesinde bu kasaba ve 6 köyünde 63.0 ~~ , Fener nâhiyesinde
12 köyde (ve ayr~ ca Kardiçe bac-~~bazar~~ile 47.258), Krine~~(Krenbe~)
nahiyesinde bu kasaba ile 15 köyde (50.230), Dömeke nâhiyesinde 7 köyde (ve ayr~ca
resm-i otlak mukataas~~ile 25.946), yine Alasonya'da 5 köyde (13.826), T~rhala nâhiyesinde 6 köyde (38.584) ve ayr~ca ~~~~köyde (29.572), A~rafa nâhiyesinde 5 köyde
(29.589) olmak üzere cem'an 614.680 akçe; A~r~boz livas~ nda, Istife merkezi ve 31
köy ve 3 mezreada (302.046), Atina nâhiyesinde Atina merkezi ve 15 köy, 8 mezreada (218.284), Livadiya nâhiyesinde 5 köyde (26.944), Çatalca nâhiyesinde nefs-i
Çatalca ve 2 köyde (98.548) olmak üzere cem'an 645.822 akçe; Ni~bolu livas~nda
Rahova merkezi ile 6 köyde (ayr~ ca bac-1 nemek ile 6o.373), T~rnova nâhiyesinde
6 köyde (33.816), Tutrakan nâhiyesinde bu kasaba ve 4 köyde (28.581), Desbot Birgos ile 4 köyünde ( ~ o.7o1), Malamariç ve 4 köyünde ( 7.466), Çernoy nâhiyesinin
bir köyü ve 5 mezreas~ nda (91.47), Zi~toy kasabas~~ile bir köyünde (75.248) olmak
üzere cem'an 235.332 akçe; Silistre livas~ nda Varna nâhiyesinde bir köy ve bir mezreada ( ~~8 ~~o) ; ayr~ ca Anadolu eyaletinde Ayd~n livas~nda Ala~ehir nahiyesinde bir
köy ve iki çiftlikte (~ o.000) akçe olmak üzere hepsi 1606.259 akçelik hass~~ vard~~
(tafsilât için bk. Topkap~~ ar~ivi, D.
132 H. 927 de Dömeke zeâmetinden nefs-i Dömeke defterdar-~~ hizâne-i âmire
Mehmed Bey hass~~idi ve kasabada 6 müslim hanesi 9 mahallede 311 gebrân hanesi
ile 60.393 akçelik has~l~~vard~. Bu bölgede ayr~ca o s~ rada Rumeli timarlar~~defterdar~~
bulunan ~skender Bey'in de hasslar~~vard~ . Bu tarihte Katafiye zeâmeti Çatalca
kazas~ na ve Dömeke'ye tabi görünmektedir. 977 de Çatalca, A~rafa gibi Dömeke
de Inebaht~~livas~~nâhiyelerinden idi (kr~. ~~o5 ve 487 n. tapu defterleri). 977 de
nefs-i Dömeke 80.423 akçe hass~~ ile inebaht~~mirlivas~~hass~~idi. Fakat bu esnâda
kazâ-i Çatalca gibi Dömeke nahiyesinde baz~~ köyler Padi~ah hass~~bulunuyordu.
133 H. 927 de nefs-i T~rhala, T~rhala mirlivas~~ Mehmed ~ah Bey'in hass~~
idi ve
kasabada 22 mahallede 265 müslim hanesi, 8 mahallede 343 gebrân hanesi 17 ak~nc~ yan, 6 kürekciyan ve 181 yahudi hânesi bulunuyordu. Has~l~~ayn~~görünmektedir.
T~rhala nâhiyesi zeâmetleri aras~ nda Mahmud Çelebi veled-i Karaca Pa~a zeâmeti
ve bir çok sipâhi timarlar~~vard~~ (Kr~. 105 n. tapu deft; bu livân~n ~ o~ o tarihindeki
durumu için de bk. 695 n. tapu deft.).
134 H. 927 de nefs-i Yeni~ehir 14 müslüman mahallesinde 693 müslim hâne
ayr~ ca 75 gebran hâne, arnavud ve yahudi cemâatleri ve ayn~~has~l ile Mahmud
Çelebi veled-i Karaca Pa~a zeâmetine dahil idi. Bu kazâya ba~l~~görünen Platimna
zeâmetinde nefs-i Plâtimna Mustafa Pa~a (Çoban) hasslar~ndand~. Yine
bu kâzaya ba~l~~ olan Kesriçe
kasabas~~ Ahmed Çelebi bin Celil Bey bin
~smail Bey (~sfendiyar-zade) zeâmeti içinde bulunuyordu (tafsilât için bk. 105
n, defter).
133 H. 927 de nefs-i Fenar -bu nahiyede- 3 mahallesinde 53 hâne müslim, 6 mahallesinde 370 gebrân hanesi ve ayn~~hani ile Mehmed Çelebi veled-i Sinan Pa~a
zeâmetinden idi. Bu nâhiyede zeâmet-i Kelemçu
Kas~m Pa~a hasslar~ na,
T~rhala'cla baz~~yerler de Rumeli Be~lerbe~i Ahmed Pa~a (Hain) hasslar~na dahildi
(Kr~.1o5 n. defter). H. 977 de Yeni~ehir gibi Fener de ~nebaht~~livas~~nahiyeleri aras~ nda görülmektedir ki, o zaman da bunlar~n T~ rhala'da kalm~~~oldu~u anla~~l~yor
(bk. 487 n. defter).
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138 H. 927 de nefs-i A~rafa 332 gebrân hanesi ve 48.994 has~l~~ ile Ferhad Pa~a
hass~~olarak görülmektedir. Bu esnâda zeâmet-i Golos ve nefs-i Golos da A~rafa'ya
tabi idi. H. 977 de buras~~Fener kazas~na ba~l~~bir nâhiye gibi görünmekte ve nefs-i
A~rafa ise -yine ~nebaht~~livas~~nâhiyelerinden bulundu~u halde- 20.000 akçe ile
Cezayir vilayeti mir-i alemi Hüseyin'in zeameti bulunmaktad~r (Kr~. 105 ve 487
n. defterler).
137 Prizrin (Pirzerin) livas~~Tabakatülmemalik'de zikredilmemi~se de öteden
beri sancak bulundu~u muhakkakt~r. H. 935 s~ ralar~ nda yap~lan tahrirde de livâ oldu~u tasrih olunmu~tu. Ayni Ali 281.646 akçelik hass~~ve 17 zeamet ile 225 timar
bulundu~unu bildirir. Kâtip Çelebi tevabiini Sohoriko. Havass-~~ Pirzerin, Kraçova,
Bihor, Pirgovi~te (Tirgovi~te) olarak kaydeder.
133 H. 935 s~ralar~nda bu kasaba 4 mahalle müslüman ve 9 mahalle gebrân
nüfusu ihtiva ediyordu (Tafsilât için bk. 167 n. tapu deft.).
133 Buras~~ da Celal-zade taraf~ndan kaydedilmemi~tir. Fakat XVI. as~r ba~lar~ndaki tahrirler hep sancak olarak gösterirler. Ayni Ali 202.990 akçelik hasslar~~
27 zeâmet ve 509 timar~~ile Rumeli eyaletinde zikreder. Ayr~ca Katip Çelebi de
tevabiini, daha fazla olarak sayar.
14°H. 935 tahririnde "Hassa gümü~~madenidür ve bâzar yeri durur" diye
kaydolunn~u~, 21 müslim, 144 gebrân ve 3 k~pti hânesi ile 203.910 akçe has~l gösterilmi~tir (Kr~. 167 n. tapu deft.).
141 Ayn~~ tarihte ayn~~kay~tlar~~ihtiva eden Aplana'da alt~~mahalle, 13 müslim,
96 gebrân hânesi bulunuyordu ve ayn~~miktar has~l ile Padi~ah hass~~ idi (Kr~. ayn.
deft.).
142 H.935 s~ralar~nda n~~müslim, iki gebrân mahallesi bulunuyordu ve mirliva
hass~~ idi. Kasabada Pazar kuruldu~u anla~~l~yor. Bu livâya dahil olan Ürgüb,
Leskofca, Bolvan'~n statüleri 167 n. tahrir defterinde de ayn~ d~r (tafsilât için bk.
ayn. deft.).
143 Tabakatülmemâlik sekizinci derecede Vidin sanca~~n~~ zikretti~i gibi bütün
tahrir defterleri de kaydederler. Ancak, gerek burada gerek H. 935 s~ralar~nda olan
bir tahrir defterinde (370 n. tapu deft.) üç belde gösterildi~i halde, XVI. as~r ortala
r~na âit tahrirde nevahi-i Liva-i Vidin, Vidin, Polimye ~J, Zagorye
Kironiye
Timok
Fethi-islam, Bana,
Cerezka, Cerneka
jjl
Belgrad, Bana, ~sferlik,
/dedik nâhiyelerinden ve Vidin, Flordin,
Fethi-Islam kalelerinden müte~ekkil olarak, yaz~lm~~t~r (tafsilât için bk. 514 n.
tapu deft.) Ayni Ali buray~~ 12 zeâmet, 195 timar ve 330.000 akçe has~n~~ bir liva
gösterir. Kâtip Çelebi de tevabiini sayar.
144 370 n, defter buray~~173.537 akçelik mirlivâ hass~~ve 3 kalesi 769 köyü ile
bir livâ olarak kaydeder. (H. 915 tarihlerine âit 370 n. Tapu deft.).
143 Ayn~~ defter buray~~ be~~müslüman mahallesi ve bir gebrân mahallesi ile
ve niyâbet-i vilayet has~l~~ile birlikte 13.062 akçelik Padi~ah hass~~kaydeder (370 n.
tapu deft.).
146 isferlik'i bu tahrir defteri defterdar ve "kethüda-i ser-asker-i muazzam"
~skender Bey'in tasarrufunda bildirmektedir.
147 Florina'n~n sancak olu~u ar~zi bir keyfiyet oldu~u, bu devrin di~er tahrirlerinde livâ olarak yaz~lmad~~~~görülmektedir. 167 m. defter Florina kazas~ n~ n

280

TAYYIB GOKBILGIN

mirmiran-~~Rumeli livas~nda bulundu~unu ve nefs-i Florina'n~n da zeâmet oldu~unu
bildirmektedir. H. 935 s~ralar~nda has~l~~26.494 akçe idi.
148 Koca Ni~anc~~on dokuzuncu derecede Mora sanca~~ndan bahsetmektedir.
Fâtih devrinden itibaren bir livâ halinde görülen Mora'da burada zikredilenlerden
ba~ka, daha baz~~ nâhiyeler mevcuttur. O zamanki vaziyeti bize bildiren tahrir
defteri tam olmad~~~~için, bu sanca~m kat'i te~kilât~n~~takip edemiyoruz. Sadece,
Vo~tiçe
(nefs-i Vo~tice Mahmud Pa~a hass~), Vumru
(nefs-i Vumru
mirlivâ hass~), Kirovkur
ji (mirlivâ hass~), Lundar
Arkadiya
(mirlivâ hass~) nâhiyeleri de ayr~ca yaz~lm~~t~. XVI. as~r birinci yar~s~nda
Mora tek bir livâ halinde iken (D. 9578, D. 8803, D. 10.1357) a~a~~-yukar~~bu
nâhiyeleri ve bu kasabalar~~ ihtiva ediyordu. Asr~n ikinci yar~s~nda yar~m.
ada Mora ve Mezestre livalar~na ayr~ld~~~~zaman buradaki kazalar~n bir k~sm~~
yeni te~kil edilen Mezestre sanca~~na ba~lanm~~t~. H. 979 da Balya- Badra
kad~s~~ Mehmed marifetiyle yap~lan tahrirde Mora livas~n~n fihristi ~u kazalar~~göstermektedir: Balya-Badra, Holomiç, Arhos, Koritos (Gördös, Corintus),
Kalavorta, Kart~na, Arkadiya. Bununla beraber bu tarihteki Padi~ah haslar~ndan
bahsedildi~i s~ rada Moton, Anaboli kazalar~, Anavarin (Navarin) kalesi de bu liva
dahilinde görülmektedir. Ayni Ali Mora livasm~n too zeâmet ve 600 timar~n~~gösterirse de h.979 da 48 zu'amâ ve 67~~ sipâhiyân mevcuddu. Cihannüma yar~maday~~
iki liva olarak tan~t~r ve buray~~memleket-i ~~nide suretinde itibar olundu~unu bildirir ki, Mora'n~n alt~~ sancaktan müte~ekkil (Gördös "Coritos" Pa~a sanca~~, Mezestre, Koron, Manya Anaboli, Aya-Maura) bir eyalet haline gelmesi bundan
sonrad~r (Fatih devri için bk. ~ o n. tapu deft.; Selim II. devri için bk. 509 n. tapu
deft.; 1022 deki durumu için bk. 713 n. tapu deft.).
149 Fâtih devrinde Balya-Badra, Paleo-Patras, Zaim hass~~idi ve bu ~ehirin
suba~~s~~ Murad Bey veled-i Temirta~'~n tasarrufunda bulunuyordu. (Kr~. ~~ o n.
deft.). H.979 da buras~~(nefs-i Balya-Badra) 203.547 akçe ile Padi~ah hass~~idi ve yine
Mora sanca~~na ba~l~~bir merkezdi (Kr~. 509 n. deft.). Kâtip Çelebi "~naebaht~~
mukabelesinde Mora'da bir iskele ve kazad~r" demektedir.
15° Modon Bayezid II. devrinde (H. 906) fethedildi~i için, Fâtih devri defterinde yoktur. Mezestre sanca~~~te~kil edildikten sonra oraya ba~land~~~~görülen
(Kr~. H. 991 senesine âit 603 n. tapu deft.) Modon, H. 979 da da Padi~ah hass~~idi ve
memlehas~~varidat~ndan ba~ka nefs-i Modon'un 123.269 akçe varidat~~ vard~~ (Kr~.
509 n. deft.).

151 Koron da sonradan Moton gibi Mazestre sanca~~na ba~lanm~~t~.H. 991
de, Kaptan-zâde Ahmed Çelebi taraf~ndan ba~lan~p da onun vefat~nda Rumeli
defter-emini Mehmed bin Ali eliyle tamamlanm~~~tahrir defteri (603 n. deft.) Koron kazas~n~~Mezester'ye tabi göstermekte ve nefs-i Koron'u da (300 gebrân hanesi, KI yahudi hanesi ve ~~~ o.000 hani) Padi~ah hass~~bildirmektedir ki, Kâtip
Çelebi de buras~~hakk~nda "Manya burnu ve Horos burnundan 4 mil içeri bir belde
ve Mezestre sanca~~na tabi bir kazad~r" diyerek XVII. as~rda bunu teyid etmektedir.
~s~~Fâtih devrinde Mora nâhiyelerinden biri idi ve nefs-i Holomiç
Mora mirlivas~~ Sinan Bey bin Elvan Bey'in hass~~( to ~~hanc ve 19.404 akçe has~l)
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bulunuyordu (Kr~. ~~o n. deft.). H.979 da yine Mora livâsmda bir kaza idi ve nefs-i
Holomiç ise, burada görüldü~ü gibi, Padi~ah hass~~(27.064 akçe) bulunuyordu.
153 Fâtih devrindeki durumunu takip edemedi~imiz Mezestre'ninH. 979 da
ayr~~livâ halinde te~ekkül etmi~~oldu~unu anl~yor ve bu tarihte bu livâ miralay~n~n
Ali bin Kurd ad~nda biri bulundu~unu görüyoruz (Kr~. 509 n. deft.). 991 de bu
livân~n nevâhisini gösteren fihristte Mezestre, Minva~a (Mene~~e, Monemvasia)
Kalamata ve Moton nâhiyeleri kaydolunmu~tu ki, ayr~ca Koron'un da bir kazâ
hâlinde bu sancak muzâfat~ndan olarak göründü~ünü yukar~da söylemi~tik. XVII.
as~rda Kâtip Çelebi de bunu teyid etmektedir. 991 de nefs-i Mezestre, '000 gebrân, 199 yahudi hanesi ve ~~13.250 hâs~l ile bu sancak mirlivâsm~n hass~~idi.
154 Kartina, Mezestre sanca~~~te~ekkül ettikten sonra da Mora sanca~~na
ba~l~~kalm~~t~. H. 979 da bu kasaba Mora mirlivâ's~~ Mehmed Bey'in hass~~ (20.027
hâs~l) idi (509 n. deft.).
155 H. 979 da Moton kazas~na tabi görünen nefs-i kale-i Anavarin (Navarin)
öyle anla~~l~yor ki, Mezestre sanca~~na geçmi~ti. Fakat bu tarihte yine Padi~ah
hass~~ (29.436 hâs~l) idi (509 n. deft.).
156 Kalavorta, Fâtih devrinde Mora sanca~~nda bir nâhiye idi ve nefs-i Kalavorta (181 hâne, 20.806 hâs~l), bu ~ehir suba~~s~~Ibrahim Bey hass~~bulunuyordu.
h. 979 da yine bu livâya tabi ve köylerinde Sokollu Mehmed Pa~a'n~n 80.000 akçelik
hasslar~~ bulunan bir kaza halinde görünmektedir. Bu devirde bu sancakta vezir
Ferhad Pa~a, Rumeli Beylerbe~i Hüseyin Pa~a hasslar~, Mora livâs~~miralay~~ Mahmud, merhum Osman ~ah Bey kethüdâs~~Mehmed nam~na zeâmetler vard~~(Tafsilât için bk. to ve 509 n. tapu defterleri).
157 Fâtih devrinde nâhiye-i Koritus (Cotintus, Gördös) Mora livâs~n~n en
mühim bir beldesi ve nefs-i Koritus 328 hâne 27.151 hâs~l ile mirlivâ hass~~idi ( ~~o
n. deft.).H. 979 da yine Mora livâs~n~n bir nâhiyesidir ki, Ayni Ali'de sonradan Mora
bir eyalet olunca Gördös'ün Pa~a sanca~n oldu~u ilave olunmu~tu (509 n, deft.).
Kâtip Çelebi, "Mora'ya dahil ol~cak yerde .... 360 bedenli bir h~sn-~~hasin ve bisar-~~ metin olup Mora'n~n kapusu makam~ndachr" demektedir.
153 H. 979 da Mora sanca~~na ba~l~~nâhiye-i Arhos'da nefs-i Arhos Mustafa
Pa~a (Lala) hasslar~ndan (7885 akçe) idi (kr~. 509 ~l. deft.).
159 H. 892 de, Yusuf bin Abdullah taraf~ndan yaz~lan tahrirde Vulçit~rn livâs~~
fihristi Vulçit~ru, Lab, Pri~tina, Morava, Topolniça uijj, müstal~f~zân-~~Kale-i Novabri
nâhiyelerinden müte~ekkil görünmektedir. Bundan ba~ka,
Klopotnik
Vulca
Oseç
nâhiyeleri de mukayyed idi ki,
bunlar~n merkezleri mesl. nefs-i bâzar-~~Vulca, nefs-i bâzâr-~~ Klopotnik v. s. diye
geçmektedir. Bu s~rada Vulçit~rn livâs~~sancakbe~i Mehmed Bey veled-i Hurrem
Bey idi. Lâb J nâhiyesi zaim-i Lab
<<:£.) Hasan beyin zeâmetinde, Morava
Hüsnü Beyin, Tipolniçe de Emirza bey veled-i Burma
dik
(an tahvil-i Sadullah Çelebi) zeâmetinde idi (bk. 22 n. tapu deft.). H. 951 tahririnde
Lab (Mehmed Pa~a hass~), Morava, Topolniç, Blasiç nâhiyeleri bu livâ dahilinde
yine kay~tl~d~r (tafsilât için bk. 234 tapu deft.) ki, Katip Çelebi bunlardan Morava'y~~(ayr~ca Kosova
Yanova'y~~ da zikrederek) Vulçit~ru tevâbünden saymaktad~r. Ayni Ali, bu livây~~ Pri~tine ile birlikte Rumili eyaletine merbut (205.000
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akçelik hasslar~, ~~o zeâmet, 302 timar hâlinde) gösterir (Bu livâya âit baz~~kay~tlar
için bk. Edirne ve Pa~a Livâs~~s. ~~o, 157, 439).
le° (XV. asra âit Novobrdo ile alâkal~~kay~tlar için bk. 22 n. tapu deft. ve
Edirne ve Pa~a Livâs~~tür. yer.). Burada mâdenler bulundu~u için üstâdân da dahil
olmak üzere h. 951 de 146 hâne ve ayr~ca 6 yahudi hânesi tahrir olunmu~tu. Bu
tarihte bâz~~nâhiyeler de (Trobo~oçe
Dobriçani
Leskofça
Ostrovica
Morava
Kara-Tonlu
•,3 bu kazaya ba~l~~
görünmektedir (tafsilât için bk. 234 n. tapu deft) 167 n. defterde (h. 934 s~ralarmda)
bu kazâ hass-~~Pâdi~ah olarak ve "mahsül-i ispençe-i nefs-i Novobrdo ma'a mahsul-i mâden ve clârüddarb ve mukataât"
Jy.-4
Z~kaiotii~. y.A.11.03 .1 3.983.785 akçe hâs~lh gösterilmi~ti (bk. s. 340). Kâtip Çelebi de
"üsküb nezâretinin mâdenleri ve ekser mukataalar~~bu kazâda vaki" oldu~unu
bildirmektedir.
181 H. 951 de nefs-i mâden-i Trepçe (Bâlâ ve Ziyr olarak iki k~s~mda) 76 müslim
277 gebr hânesi ve 207.769 hâs~ll~~bir yerdi (Kr~. 234 n. tapu deft.). Halbuki bundan biraz daha evvel (934 s~ralar~nda) Pâcli~ah hass~~olarak galle ve ispençe mahsulü, Trepçe mâdeni ve nefs-i Trepçe 802.570 akçe yaz~lm~~t~~(kr~. 167 n. deft. s.
36o).
"H. 892 de zeâmet-i Pri~tina, ~shak Pa~a biraderi Mahmud Bey'in tahvilinden
mirlivâ hass~~idi ve nefs-i bâzâr-~~Pri~tina müslüman cemaâti 51 hâne, 252 gebrân
hânesi olmak üzere 65.401 akçe hâs~l kaydolunmu~tu. Bu nâhiyede, ayr~ca, "Pa~a
sanca~ma e~en" Yunus Trabzonrnin zeâmeti vard~~(kr~. 22 n. deft.).H.934 de bu
kazâ Pâdi~ah hass~~ve nefs-i Pre~tine 3 müslüman mahallesi, ak~nc~lar~~ve 9 gebrân
mahallesi ile 65.801 akçe hâs~ll~~görünmektedir (167 n. deft.)H. 951 de ise a~a~~~yukar~~ayn~~statüyü muhafaza ediyor ve 7 mahallesinde 151 müslim hânesi bulunu
yordu (Kr~. 234 n. tapu deft.).
183 H. 892 de nefs-i Vulç~t~rn 43 müslim, 74 gebrân hanesi ve 26.204 üçe hâs~l
ile mirlivâ hass~~idi.H. 934 de 6. müslim, 5 gebrân mahallesi ile ayn~~has~lli ve h. 95 ~~
de 20.132 akçe hâs~ll~~bulunuyordu. Bu tarihte Vulçit~m nâhiyesinde Rumeli Be~lerbe~isi Ahmed Pa~a (Kara) hasslar~~da görülmektedir (Kr~. 22,167 ve 234 n. tapu
defterleri).
184 Bayezid II. devrinde Davud Pa~a-zâde Mustafa Bey'in rcürlivâs~~bulundu~unu bildi~imiz (kr~. Edirne ve Pa~a Livâs~. bk. fihrist) Yanya sanca~~n~n XVI.
as~r ikinci yar~s~nda (Murad III. devri ve Siyavu~~Pa~a sadareti) yaz~lan tahririnde,
burada ismi olm~yan, daha bâz~~nâhiyelere rastl~yoruz: nâhiye-i Malkas 0.1111..
(Pâdi~ah hass~), Kondoz
(Pâdi~ah hass~), Zagoriye
(kezâ),
Podgoryani (Cihannümâ haritasmda Pogoniya) dILJ.,oky., (Sinan Pa~a "Koca"
hass~), Cemoko
Lama a4, Kakotrak p~;A, Kirenye, Radomir
nâhiyeleri, Ayni Ali Yanya sanaaca~m~, 460.260 akçe hasslar~, 62 zeâmet ve 345
timar olarak kaydeder (tafsilât için bk. 586 n. deft.).
185 Narda (Arta) kâzas~~ h. 987 s~ralar~nda
Osman Pa~a (Özdemir-o~lu) hasslar~ndan idi. Nefs-i Narda -ki yahudi cemaati de vard~- 105.000 akçelik hâs~lh idi. Bu
devirde Narda kalesi müstahfizlar~~timarlar~~da görülmektedir (kr~. 586 n. deft;
Narda hakk~ndaki di~er kay~tlar ve bu kazâdaki Faik Pa~a evkaf~~hakk~nda bk. Edirne ve Pa~a Livâs~).
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166 H. 987 de de Yanya mirlivâ hass~~idi ve bu esnâda 53 nefer müslüman cemaati, 500 gebrân hânesi ve 34 yahudi cemaati bulunuyordu. Hâs~l~~165.000 akçe görünmektedir (tafsilât için ve Rumeli beylerbe~i ~brâhim Pa~a "Kanije Fatihi" hasslar~~ için bk. 586 n. deft.).
161 Aydonat'~n Delvine'ye ba~lanmas~~ her halde, Murad III. devrinden
itibaren ba~lamaktad~r. Çünkü 586 n. deft. bunu kaydetmemekte, Cihannüma
haritas~~ise Kunduz gibi Aydinat'~~da Delvine sancak~~içinde göstermektedir (yk.
bk. not 85).
166 Koniçe nâhiyesi 989 s~ralar~nda Padi~ah hass~~ bulunuyordu (bk. 586 n.
deft; Cihannümâ).
169 Zogoz h. 987 tahririnde Yanya livâs~na ba~l~~bir nâhiye gibi yaz~lm~~~ ve
Padi~ah hass~~gösterilmi~ti (kr~. ayn. deft.).
170 Bu devre âit bir tahrir defterinde de (934 tarihli ve 14.0 n. tapu deft.) bu
üç kasaba bu livây~~te~kil etmekte, ayn~~h'âs~llarla üçü de mirlivâ Kaytbay'm hass~~
bulunmakta idi. Ancak, Angeli-Kasn'ya tabi dalyanlarla ve muhtelif iskelelerin mukataalar~~Padi~ah hass~ndan ve bu sanca~a ba~l~~nefs-i Aydos ise Mehmed bin Tud~~rzeâmetinden idi. Bundan ba~ka Aydos'a tabi köylerde Hamza
jak 2.1~.:Ljzi
Bey bin Faik Pa~a ve Salih bin Mustafa bin Faik Pa~a namlar~na timarlar da görülmektedir. Yine Angelo-Kastro ve Ayamavre kalelerinin müstahfazlar~~da kaydolunmu~tu. Ayni Ali, Karl~-~li sanca~~n~~ ~~o zeâmet ve 119 timar ile Cezâyir-i
Bahr-i Sefid eyaletinin bir livâs~~olarak gösterir.
171 H. 939 da Hüsam bin Süleyman el-Muti bi kazâ-i Vulçitirn
j,~~~ marifetiyle yaz~lan tahrirde ~zvornik livâsmda bu üç beldeden
Ku~lad
nâhiyeleri de
~ust
Kola~ak
ba~ka Budmir
tesbit olunmu.~ tu. Ne6-i izvornik 113 müslim hânesi 16.104 Ifâs~l~~ve ayr~ca ~~6o ~~~~
müteferrik mukataat~~ile Padi~ah hass~, nefs-i Srebreniça, "bâzâr~~durur kale-i
mâmuresi olup timariyle h~fzolunur" kayd~~ile ve 36 müslim, 178 gebrân hânesi ve
93.692 akçe has~n~~ve ayr~ca karye-i hass-~~mâden-i sim (tâbi-i Srebreniça) 240.685
hâsd~~ile tamamen Pâdi~ah hass~~bulunuyordu. Bu s~rada bâz~~nâhiyelerde Voynuklar da mevcuttu (kr~. ve tafsilât için bk. 175 n. tapu deft.). XVII. as~r ba~lar~nda bu sancak Bosna eyâletine ba~lanm~~~bulunmakta idi. (bk. Ayni Ali risâlesi).
176 Fâtih devrinde (h. 882) mirlivâ ile idare edildi~i bildirilen "Vilâyet-i Hersek" de bir çok nâhiye ve kaleler dahildi ve mufassal bir defterde bunlar tesbit edilMila~eva (Miloschevo)
Samabor
mi~ti: Sokol, T~rnova, Kokal
Osaniça
Petriç,
Az r t
Zagorye•
Pobo~ka (Popova)
Dukat
Dabri ,;z~z,
Dvi~tiça ~~j, Konaç-poli jj ET" Nevesniye
Gaçka'
•~i.;•~ . Bu nâhiyelerden ba~ka ~u kaleler de zikredilmektedir:
Tukovçe
(Ljubu~ki), Ru~~Lii (Vrgorac), Kluç EP', Mostar, Blagaj
Lubu~ki
Mala~~k j.:su, Bunlar bu tarihte
Samabor
Klobuk
Poçitely
k~smen Pâdi~ah hass~, k~smen mirlivâ hass~~ve bir de kale müstahf~zlar~~timarlar~~
idi. Bilhassa mâdenler hass-~~humayuna dâhildi. Mesl. Samabur nâhiyesi için
L, demir
~öyle bir kay~t vard~r: "üâhiye-i Samabor, nefs-i bazar-~~Çayniçe
mâdenleridir. Hersek-ili feth olal~dan berü kadim hasst~r. Dergâh-~~muallâdan
âmile satilur ~imdiki halde (882) âmil Karaca elindedir. Harac~~ile üç y~la 3500
floriye verilmi~tir resm-i berattan gayri". Bundan ba~ka muhtelif nâhiyeler Adet-i
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a~nam~~ da Padi~ah hass~~ idi. (Tafsilât için bk. 5 n. tapu deft). H.925 de mirlivâ
hasslar~~daha mühim bir yer tutmaktad~r. Bu esnada sancakbe~i Kas~m Bey
idi. Hersek livas~~miralay~~Sinan'~n zeâmeti oldu~u gibi, Ali Pa~a akrabas~ndan
Hüsnü Çelebi ve Nasuh'un 44,
cltt,
ayr~ca, Mustafa Pa~a akrabas~~Hüseyin Lt4,
zeâmet ve timarlar~~görülmektedir (tafsilât için bk. 76, 167 n. tapu defterleri; Edirne ve Pa~a Livas~, s. 132 v. d.)
XVII. as~r ba~lar~nda Hersek livas~~Bosna eyaletine tabi idi. Kâtip Çelebi, bu
defterlerde kaydedilen yerlerin bir k~sm~n~~Hersek nevâhisi aras~nda saymaktad~r
(bk. Cihannümâ).
173 H. 882 de "nâhiye-i Sokol nefs-i bazar-1 Foça" h. 925 de "nâhiye-i Sokol
tâbi-i Foça" olarak kaydedilen bu kasaba ikisinde de mirlivâ hass~~gösterilmektedir.
h.g25 de nefs-i Foça'da 176 gebrân hanesi (52.829 has~l), 935 de 4 mahalle, 3 zaviye
ve bir cemaatin yaz~ld~~~~nefs-i Foça 12.254 akçe has~ll~~ idi (Kr~. 5, 76, 167 n.
tapu defterleri).
"4 H. 882 de Blagaj L.4)~! ,.s1y kalesi ve nâhiyesi 925 de yine bu nâhiyeye
kaydedilmi~ti.H.935 de bu kasaba Mostar kad~s~~ timar~~olarak görünmektedir (Kr~.
ayn. defterler)
176 5 n. defterde Mostar
kalesinin di~er isminin Köprü -Hisar~~
oldu~u kay~tl~d~r. H. 882 de nefs-i bazar-~~Mostar 19 hâne (ispençe 7915) Süleyman
Pa~a (Rumeli be~lerbe~i)'nin day~s~~Ali Bey'in timar~~idi (5 n. deft.). Buras~~h. 925 de
85 gebrân ve 4 müslim hanesi (10.281 has~l) ile mirlivâ hass~~idi (76.167 n. defterler;
Edirne ve Pa~a livas~, bk. fihrist).
176 H. 882 de nefs-i bazar-1 Prepolye (Prije... polje) 155 hâne ve (ispençe 4837)
29.512 has~l ile mirliva hass~~ idi (5 n. deft.). 925 de nahiye-i Kokan ~1 tâbi-i
Prepolye gösterilmekte ve nefs-i bazar-~~ Ta~luca (Pileva
"Plevlje") bu bölgeye dahil kaydolunmaktad~ r. (76 ve 167 n. defterler).
"7 H. 882 de nefs-i Gorajda (197 hane, 5674 ispençe ve 23.712 has~l) ayn~~nâhiyede bir ~ehirdi. H. 925 de buras~~zalm Mehmed'in tahvilinden 157 hane ve 34.692
111511 ile mirlivâ hass~~ idi. 935 de ise bu nahiye Foça kazas~ na tabi gösterilmekte
ve nefs-i bazar-1 Gorajda 26959 has~ l ile mirliva hass~~kaydolunmaktad~r (5, 76, 167
n. deft.).
178 Nova •i, h. 925 de 16 gebrân hânesi ve 950 ~~ has~l ile mirlivâ hass~~ idi
(Kr~. 76 n. deft.).
179 Bayezid II. devrinde (H. 890-894) "vilayet-i Kral" J~,i J, diye
isim verilen Bosna livas~~ o devrin tahrir defterlerinde ~u nahiyeler kaydolunmu~~
görünmektedir. Saray, T~rnova
j c ,s 3; >, Rama .~,~.), Brod ›jj. , La~va
Visoko
Dubrovnik ~L j ,j3, Olofça "Olovo"
Pavli-ili
Boraç
(Ragonini, Çelebi pazar~), H~rtar
Osad
Ivratar
Ivraca ~!.1.~ j~ , Demurci-pazar~" Gloçaviç
Balac (Plajuy)
c,~ . Bundan ba~ka ~u kaleler de mevcut idi: Bobofça
Prozor
Kre~eva
Vi~egrad, Dobrun Z)j.f.j5, Kluç c"~f, Hod~ddede
Izveçan
Bunlar~ n içinde maden bölgeleri olanlar -ki bizim defterimizde baz~lar~~bahsedilmemi~tir- hass-~~hümâyun idi. Msl. "nefs-i bazar-~~ Kre~eva ..yt~~, gümü~~
mâdenidir", "Karye-i Sas
tâbi-i Vi~egrad demir madenidir" kayd~~ ile
Padi~ah hass~~bulunuyorlar& Ayr~ca mirlivâ hasslar~~ba~ka zeâmetler ve kale
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müstahf~zlar~~ tiimarlar~~ vard~. Di~er taraftan Eflâkan taifesine de rastlanmaktad~r. Bosna içinde Pavli-~li
Kovaç-Ili
diye tesmiye
edilen yerler de zikredilmektedir. Hattâ yukar~da zikredilen baz~~yerler buralara
tabi gösterilmekte idi. Nâhiye-i H~rtar der vilâyet-i Pavli, nâhiye-i Osad der
vilayeti Kovaç v. s. gibi. O devirde bu sancak dahilinde dirlik sahibi olanlardan Saltuk Çelebi, Ibrahim voyvoda, Nimetullah Çelebi, Ahmed Pençyeki,
Kas~m Bey birâder-i Davud Pa~a, Mehmed veled-i Mansur Bey, Çe~nigir Mahmud Bey, Hüseyin Bey Veled-i Küçük Sinan Bey, Mustafa Bey birâder-i Ali
Pa~a, Mustafa Bey veled-i Balaban A~a gibi kimselere rastlanmaktad~r (Tafsilât
için bk. h. 890 da Mustafa bin Mehmed, Kâtip Mehmed bin Hamza marifetiyle yaz~lan 18 numaral~~tahrir deft. ve 894 tarihli ve 24 n. tapu deft.) Celal-zade devrinde,
henüz, 'iva halinde gördü~ümüz Bosna, XVI. astr~n ikinci Yar~s~ndan itibaren,
Eyalet haline geldi ve Hersek ile di~er sancaklar buraya ba~land~~ (Kr~. Ayni Ali
Risâlesi).
180 H. 890 da zeâmet-i Yenice Pazar, Ahmed Bey veled-i ~sa Bey tasarrufunda
iken h.894 de bu nahiye mirlivâ hass~~idi ve nefs-i Yeni-Pazar'da 162 müslim ve 53
gebran hâne bulunuyordu (Has~l 32.369). Burada merhum Isa Bey'in evkaf~~da görülmekte idi (Kr~. 18 ve 24 n. defterler).
181 H.890 da Nahiye-i Saray Gümlü Çelebi ,.!
1;- >kg tahvilinden mirlivâ hass~~
idi. h.894 de de ayn~~vaziyette görülen bu nahiyede nefs-i bazar-~~Saray 92 Müslim,
89 gebran hanesi ve 7 cemaat-i Dubrovniklü
ile (42.241) akçe
yaz~lm~~t~. T~rnova da buraya tabi idi. Bu esnada mirlivâ hass~~olan ba~ka kasabalar
da görülmektedir. Mesl. nefs-i bazar-~~Priboy tabi-i Dobrun <,~ nefs-i bazar-~~
Dimitrofça, nefs-i bazar-~~Blajuy ‘5,3);‘,„ v. s. gibi. Di~er taraftan ser-asker-i Brod
ser-asker-i vilayet-i Pavli (Karagöz) dirliklerine de rastlanmaktad~r. (Kr~.
ayn~~defterler).
182 H. 890 da Vi~egrad zeâmeti Mehmed Çelebi veled-i /sa Bey tasarrufunda
idi ve nefs-i bazar-~~ Vi~egrad 12 MÜliM, 205 gebrân hanesiyle 24.279 akçe olarak
yaz~lm~~t~. Ayr~ca Vi~egrad kad~n timar~~vard~. h.894 de karye-i Sas L. Vi~egrad'a tabi gösterilmi~ti ve demir madenlerinin Padi~ah hass~~ oldu~u bildirilmektedir (Kr~. ayn. defterler).
184 H. 890 da Olofça (Pavli-Ili vilayetine ba~l~) pazar~~kur~un madeni ve Padi~ah hass~~olarak 178 hane ve 3 müslim hâne yaz~lm~~t~. H, 894 de 177 hane
80.491 akçe had. görülmektedir. (Kr~. 18 ve 24 n. defterler).
184 H. 890 ve 894 de nefs-i bazar-~~Kdniçe (T~rnova'ya tabi) 54 gebrân ve ~~
müslim hâne ile mirliva hasslar~ndan idi (Tafsilât için bk. 18 ve 24 n. defterler).

