TEPEDELENL~~AL~~PA~A'NIN ÇIFTLIKLERI
üZER~NE B~R ARA~TIRMA
HAM~YET SEZER*
Tepedelenli Ali Pa~a XVIII. yüzy~l sonlar~~ile XIX. yüzy~ l ba~lar~nda
Balkan Yar~madas~'mn en güçlü ki~isi idi. 1812'de gücünün zirvesinde olup,
Durazzo-Manast~ r-Selanik hatt~n~ n güneyinde kalan bugünkü Yunanistan ve
Arnavutluk'u içeren bir bölgenin fiili hâldmiydil.
Babas~~Veli Pa~a Tepedelen mütesellimi idi. Ali Pa~a da orada do~du.
Gençlik y~llar~ nda Derbentler Ba~bu~u Kurt Ahmet Pa~a ve Delvine mutasarr~f~~Kaplan Pa~a'ya hizmet etti. Zamanla bölgede güçlü bir ki~i olmaya ba~lad~ . 1786'da Delvine mutasarr~f~ , 1787'de Derbentler Ba~bu~u olan
Tepedelenli Ali Pa~a, ayn~~ y~l Yanya mutasarr~fl~~~ na atand~. O, Osmanl~ Avusturya (1787) ve Osmanl~-Rus (1791) sava~lar~ nda görevler al~ p yararl~l~klar gösterdi. Frans~zlar~ n M~s~ r'~~ i~gal etmesi s~ras~ nda Adriyatik k~y~lar~ nda
onlara kar~~~ba~ar~lar elde etmi~~ve bu ba~ar~lar~~ kar~~l~~~nda vezirlik rütbesini alm~~t~r. Daha sonra Rumeli Valisi olarak bölgedeki e~kiyay~~cezaland~rmakla görevlendirilmi~~ve bunun da üstesinden gelmi~tir.
Tepedelenli Ali Pa~a, güç kazand~ kça Arnavutluk ve Yunanistan'da tek
söz sahibi olmu~tur. Devletin zaman zaman onun bölgedeki gücünden yararlanmak istemesi de i~ine gelmektedir. ~ngiliz ve Frans~zlarla hükümete dan~~madan anla~malar yaparak ve bölgede kendi ba~~ na hareket ederek devletin emirlerini yerine getirmez oldu. Art~k Padi~ah da O'nun faaliyederinden
ho~lanmaz olmu~tu. Sonuçta devlete kar~~~gelen ve fermanl~~ ilan edilen
Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n isyan~~1822 y~ l~ nda basur~lm~~~ve öldürülmü~tür2.
Bu yaz~ m~zda çal~~malar~ m~ z s~ ras~ nda buldu~umuz Ba~bakanl~ k
Osmanl~~Devlet Ar~ivi'nde Kamil Kepeci Tasnifi Muhallefat Beytülmal 2461
A.ü D.T.C.F. Tarih Bölümü Yak~ nçag Tarihi Anabilim Dal~~Ara~t~rma Görevlisi.
Dennis N. Skiotis "From Bandit to Pasha: First Steps In The Rise to Power of Ali of
Tepelen, 1750-1784" International Journal of Middle East Studies, II, 1971, Cambridge at The
University Press, s. 221.
2 Bkz. Hamiyet Sezer "Tepedelenli Ali Pa~a isyan~" Ankara, 1995 (Bas~lmam~~~Doktora
Tezi)
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numarayla kay~ tl~~ defterdeki bilgileri aktarmaya çal~~aca~~z. Defter Ali
Pa~a'n~n Pa~a Sanca~~'ndaki çiftliklerini kapsamaktad~ r. Tepedelenli Ali Pa~a
öldürüldükten sonra mallar~ na el konulmu~~ve devlet taraf~ndan gönderilen
görevlilerce mallar~~tespit edilerek defterlere kaydedilmi~tir3. ~~te bu defter
de bunlardan biridir. Defterden çiftlikler ve çiftlik haline getirilen köylerin
isimleri, ürünleri, üzerinde ya~ayan insanlar, gelirleri hakk~nda bilgi edinmekteyiz.
45 sayfal~ k defterin, ppranmi~, prulm~~~sayfalar~~olmakla birlikte genellikle kay~ tlar okunabilir niteliktedir. Ancak gayr-i müslimlerin isimlerle, köy,
mezra v.b. yer isimlerinin okunmas~nda büyük güçlükler vard~ r. Ki~i isimlerinin bu a~amada bizim için önemi olmad~~~ ndan isimler üzerinde durmad~ k. Köy ve yer isimlerini ise elimizden geldi~ince okumaya çal~~t~ k. Ayr~ca
eski harflerle Osmanl~ca yaz~l~~~ m da oldu~u gibi verdik.
Elimizdeki defter, 1819-20 y~l~n~n gelir ve giderlerini kapsamaktad~ r. Bu
yaz~m~zda defteri oldu~u gibi vermeyi de~il kapsam~n~~ortaya koyacak geni~~
bir de~erlendirme yapmay~~ uygun gördük. Özellikle Pa~a Sanca~~'ndaki Manast~r, Filorine, Pirlepe, Sangöl, Serf~ce kazalanyla, Katranice nahiyesindeki
Tepedelenli Ali Pa~a, yak~nlar~~ve adamlar~ n~n ellerindeki çiftlik ve çiftlik
haline getirilmi~~köyler, bu çiftlikler üzerinde ya~ayan insanlar, çiftliklerin
gelirleri ve giderlerini defterdeki s~ raya göre aktard~k.
Daha önce de belirtildi~i gibi çiftliklerle ilgili bilgilerin kaydedilmesinde
görevli olan ki~iler bulunmaktad~r. Bunlar~ n bir k~sm~~çiftliklerin idaresi ile
u~ra~maktad~ r. Manast~r ve Filorine kazas~ndaki çifdiklere Hasan A~a, ~etrat
Karyesi'ne ~erif A~a, Sangöre ba~l~~Cuma pazanndakilere ~ahin Bölükba~~,
E~ribucak'takilere Abdurrahman A~a, Çar~amba'dakilerle Serfice
Kazas~ndakilere Tosun A~a, Katranice Nahiyesindekilere de ~bi~~A~a bakmaktad~ r. Bu ki~iler çiftliklerle ilgili bilgilerin tespit ve kay~tlar~n yap~lmas~n~~
sa~lam~~lar ve çiftliklerin gelirlerinden, ürünlerinden ondal~ k alm~~lard~ r4.
Ayr~ca yine bu defterin yaz~lmas~nda iki ki~inin ve kazalar~n kad~lann~n
da görevlendirildi~ini görmekteyiz. Kay~ tlar~n alt~nda bunlar~n imzas~~vard~r.
Görevlilerin isimleri, Dergah-~~ Ser-bevvabini Mehmet Ebu Yusuf, yaz~c~~Elhac
Mehmet Emin'dir. Kad~lar; Manast~r Kad~s~~Esseyyid Mustafa, Filorine Kad~s~~
3 Ar~iv'de

Ali Pa~a'n~n çiftlikleri ve mallar~~ile ilgili çok say~da defter bulunmaktad~r.
18 Temmuz 1821 (17 L 1236) tarihli ve Mehmet mühürlii yaz~da Padi~ah'~n görevlilere
ondal~k verilmesi için emir vermesi gerekti~i belirtilmektedir (s. 44).
4
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Mehmet Mesut, Cumapazar~~Kad~s~~Mehmet Tevfik, E~ribucak Kad~s~~Mustafa, Çar~amba kazas~~Kad~s~~Osman Aziz, Katranice'de de Mehmet VeliyüdclIn'in ismi kartl~d~ r.
Hüseyin Pa~a5 taraf~ ndan gönderilen görevlilerce haz~rlanan bu defter
merkeze gönderilmi~ tir. 14 Ocak 1821 (9 Rebiülahir 1236) tarihli yaz~s~ ndan
çiftliklerle ilgili kay~ tlann oldu~u defterlerin Istanbul'a gönderilmek üzere
kendisine ula~t~~~~ve gönderilece~inin bildirildi~ini ö~renmekteyiz (s. 45).
Bu aç~ klamalardan sonra, çifdiklerle ilgili bilgilere geçebiliriz: Manast~r
kazas~ nda 5 ayr~~çiftlik bulunmaktad~ r.
)
)49Dört Kapth Kiloçeste (
etraf~~ta~~duyarl~, üzeri kir.
Çiftlikte,
kap~s~z,
Tepedelenli Ali Pa~a'n~nd~
remidi, üç katl~, 20 odal~ , dehliz ve divanhanesi olan bir büyük konak, üç bölümlü bir zahire anban (konak içinde), etraf~~kerpiç duvar üzeri aç~ k ve kiremidi olmak üzere iki samanl~ k, bir ekmek f~ r~n~~bulunmaktad~ r. Çiftlikten
bir dere geçmektedir. Çiftlik içinde ya~ayan yanc~yan6 reayas~~ 11 ki~idir.
1819-1820 (1235) y~ l~ nda ürettikleri keten, kenevirin geliri 403 kuru~tur.
Aylakc~yan7 say~s~~ da 14 ki~ i olup 1819-1820 y~l~nda kira olarak bunlardan
toplam 300 kuru~~al~ nm~~t~ r. Bunlar ah~ap, etraf~~ ta~, kerpiç duvar~~üzeri kiremitli evlerde oturmaktad~ r. Yar~c~ yana ait ev say~s~~ 15'tir, biri bo~tur.
Aylakc~yanlar~n da ev say~s~~ 15 olup, evlerden biri suba~~~odas~d~ r (s. 1).
Ayr~ ca çiftlikte iki çiftciyan-~~ Beylik reayas~~ya~amaktad~ r (s. 2).
Kay~ tlara göre çiftlikte 25 adet 850 kuru~~de~erinde çe~ itli hayvan ve
çiftçilikle ilgili (saban, baka, v.s.) aletlerin oldu~u görülmektedir (s. 2).
Çiftlik etraf~ nda 541,5 dönümü ekili 483 dönümü bo~~olmak üzere top) denilen yerde
lam 1024.5 dönüm tarla vard~ r (s. 1). Ayr~ ca Tobilu (
bir dönümlük ürünsüz ba~, 8 adet 40 dönümlük çay~r bulunmaktad~ r. 18191820 (1235) y~l~ na ait olan çay~ r ürünü -ot- alt~~araba olup her arabadan sekiz
kuru~tan 48 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s.2).
s~ rada Rumeli Valisidir.
Yeni Tarama Süzli.~~ü'nde anlam~~yard~ mc~, ~efaatçidir. RumeIrdeld çifdikler
üzerlerinde oturan halk ile i~letilmektedir. Çiftlik sahibi bunlara oturacak yer, tohum vs.
slam Ansiklopedisi Çiftlik
sa~lamakta ve ürünü onlarla payla~maktand~ r. (Ö. Lütfü Bark~m, ~
5 Bu

6 Yar~c~ ,

Maddesi.)
7 Aylakç~, belli bir i~i olmayan, gündelikle çal~~an rençber,
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396 keyli ~stanbul bu~day~n (h~nta) (320 keylini yar~c~ yan reayas~, 76
keylintBeylik çiftçiyan reayas~~ûretmi~), 408 keyli ~stanbuli arpa (~alr) (320
keyli yanc~yan reayas~ , 88 keyli beylik çiftçiyan reayas~~ûretmi~), 424 keyli
~stanbuli çavdar (320 keyli yanc~ yan reayas~ , 104 keyli beylik çiftciyan reayas~~
C~retmi~) elde edilmi~tir. Bu ürünlerin bir k~sm~~sipahiler ö~rû (8 kile bu~day,
8 kile arpa, 10 kile çavdar), bir k~sm~~beylik çiftciyan a~anyla 1820-21 (1236)
y~l~~ tohumlu~u (66 kile bu~day, 58 kile arpa, 36 kile çavdar) ve çiftlik
kethüdas~~Hasan A~a'ya ondal~k (34 kile bu~day, 34 kile arpa, 38 kile çavdar)
ayr~lm~~t~ r. Geriye kalan üründen 288 keyli ~stanbuli bu~daydan 23200 para
(kilesi 80 para), 308 keyli ~stanbuli arpadar~~24640 para (kilesi 80 para), 340
keyli ~stanbuli çavdardan 27200 para (kilesi 80 para) gelir elde edilmi~~olup
hepsinin toplam~~71190 para bu da 1779.5 kuru~~10 para etmektedir (s. 2).
Çiftli~in keten, kenevir, aylakc~ yan >dram, odak ve tah~ l ürünleri geliri
toplam~~2530.5 kuru~tur. Kay~tlarda 41.5 kuru~un Hasan A~a ve çiftlik aletlerine harcand~~~~görülmektedir. Bu miktar toplamdan dü~ünce çiftli~in 181920 (1235) y~l~~geliri 2489 kuru~~olarak saptanmaktad~r (s. 2).
Dört Kap~l~~Kiloçeste Çiftli~ine 30000 kuru~~tahmini de~er biçilmi~tir
(s. 2).
&da ( )

Çiftlik t~stürova (

) gölûne bakmaktad~r. ~çinde üç büyük oda,
sofa, dehliz, avlu, mutfak, ah~r, be~~bölümlû zahire anban olan etraf~~ta~~duyarl~, Üzeri kiremitli Mustafa Pa~a'n~ n k~z~n~n yapt~rd~~~~bir büyük konak bulunmaktad~r (s. 3).
Çiftlikteki yanc~yan reayas~~60 ki~i olup, bunlar 220 parça 2300 dönüm
tarlay~~i~lemektedir. Aylakc~yan reayas~n~n say~s~~da 32'dir. Aylakc~yan ve yanc~yan reayas~~etraf~~ta~~duyarl~, üzeri kiremidi ah~ap evlerde (60 ev yar~c~yana
ait, 32 ev aylakc~yana ait) oturmaktad~ r (s. 3). Çifdi~e ait Batiska (
)
denilen göl civar~ nda 90 parça 232 dönümlük ba~~bulunmaktad~r (s. 3).
Kay~tlarda tar~ m ürünleri ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Bu yüzden
neler üretildi~i saptanamam~~t~r.
Çiftli~in 1819-20 (1235) y~l~ na ait geliri 18025 kuru~, tahmini de~eri de
180250 kuru~~olarak kaydedilmi~tir (s. 3).
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)

Surevic (

Çiftlikte 15 yar~c~yan reayas~ , alt~~ aylakc~yan reayas~~ ya~amaktad~ r. Bunlar
üzeri kiremitli, sazl~, etraf~~ ta~~duyarl~~21 evde oturmaktad~ r (s. 4).
Çiftli~in 75 parça 420 dönümlük tarlas~~ olup, ayr~ca 15 parça 250 dönümlük yörük tarlas~~ vard~ r. Ayr~ca Seturde ve Surevicde 38 parça 310 dönümlük (160 dönümü Seturde, 150 dönümü Surevic topra~~ nda) tarlas~~ vard~ r. Karaa~aç taraf~ nda yedi parça 23 dönümlük, Surevic topra~~ nda 60
parça 150 dönümlük, Setur topra~~ nda 19 parça 52 dönümlük ba~~~bulunmaktad~ r (s. 4).
Çiftli~e ait tarlalar kaydedildi~i halde neler üretildi~i Batla Çiftli~inde
oldu~u gibi yaz~ lmam~~ t~ r.
Kay~ tlarda çiftli~in 1819-20 (1235) y~ l~~ geliri 8252 kuru~, tahmini de~eri
de 82520 kuru~~olarak yer almaktad~ r (s. 4).
Laska A~a (

~

) Çiftli~i:

Bu çiftlik Manast~ r kazas~ nda Vakifköy denilen Bab~ can (

) Ko-

yü'ndedir. Laska A~a kap~c~ lar bölükba~~s~~ olup Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n taraftarlar~ ndand~ r (s. 4).
Çiftlikte suba~~ lara ait iki odal~ , dehlizli, üzeri kiremitli içinde alt~~ bölümlü zahire anbar~~ olan bir ev vard~ r. Yar~c~yan reayas~~ yedi, aylakc~yan reayas~~ da 15 ki~idir. Aylakc~yan reayas~ ndan 1819-20 (1235) y~ l~ na ait olmak
üzere herbirinden 12 kuru~ tan toplam 60 kuru~~kira al~ nm~~t~ r (s. 4).
Aylakc~yan reayas~~ üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~ , birbirine biti~ik alt~~ evde
(biri bo~), yar~c~yan reayas~~ da yedi evde oturmaktad~ r (s. 5).
Çiftli~in alt~~ parça 10 dönümlük keten tarlas~~ vard~ r. Buradan 1819-20
(1235) y~l~ nda 1675 kuru~~gelir elde edilmi~ tir. Filorine nahiyesinde 96 parça
261 dönümlük, Manast~ r nahiyesinde de 58 parça 122 dönümlük tarla bulunmaktad~ r (s. 4).
96 keyli ~stanbuli bu~daydan 8730 para (kilesi 90 para), 238 keyli ~stanbuli arpadan 16065 para (keyli 67 para), 96 keyli ~stanbuli çavdardan 7670
para (keyli 67 para), 22 keyli ~ stanbuli yulafdan (alet) 1100 para (keyli 50
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para), 20 keyli ~stanbuli M~s~ r bu~day~ ndan 1600 para (keyli 80 para) gelir
elde edilmi~tir. Bunun toplam~~ 35225 para olup, 880.5 kuru~~etmektedir
(s.5).
Laska A~a Çiftli~i'nin 1819-20 (1235) senesine ait toplam geliri, 880.5
kuru~u tah~ l ürünlerinden, 167.5 kuru~u ketenden, 60 kuru~u aylakc~yan kiralar~ ndan olmak üzere 1108 kuru~tur. Kay~ tlara göre bu çiftli~e 1500 kuru~~
de~er biçildi~i görülmektedir (s. 5).
Süleyman Çavu~'un Çiftli~i:
Bu çiftlik Manast~ r kazas~ nda T~ rnofça (

) Köyü'ndedir.

Süleyman Çavu~~da Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n taraftarlar~ ndand~r (s. 5).
Çiftlikte iki yar~c~yan reayas~~üzeri kiremitli, etraf~~ta~~duyarl~~bir evde ya~amaktad~ r. Çiftli~e ait yak~n~nda alt~~parça 150 dönümlük tarla ve alt~~dönümlük bir çay~ r bulunmaktad~ r. ~ki adet alt~~bölümlü zahire anbari vard~r.
Ayr~ca iki adet camus oldu~u kaydedilmi~tir (s. 5).
Süleyman Çavu~'un Manast~ r Kasabas~'nda bir evi bulunmaktad~ r.
Tahmini de~eri 500 kuru~tur. Evde çe~itli e~ya, yiyecek, hayvan oldu~u ve
bunlar~ n 920.5 kuru~~de~erinde oldu~u belirtilmektedir.
1819-20 (1235) y~l~nda 5 keyli ~stanbuli bu~daydan 600 para (keyli 120
para), 12.5 keyli ~stanbuli arpadan 1000 para (keyli 80 para), 8.5 keyli
~stanbuli çavdardan 700 para (keyli 80 para), 2.5 keyli ~stanbuli yulaftan 125
para (keyli 50 para) gelir elde edilmi~tir. Toplam 2525 para o da 60.5 kuru~~
etmektedir. Çiftli~e tahmini 1600 kuru~~de~er biçilmektedir (s. 5).
Bu be~~çiftli~in 1819-20 (1235) y~l~ na ait toplam geliri 27678 kuru~tur.
Bundan 4261.5 kuru~u verilmi~, verilecek ondal~ k ve para de~erindeki de~i~iklikler için ç~ kar~ld~~~ ndan 23426.5 kuru~~kalmaktad~ r. Ayr~ca çiftliklerde
önceki y~ldan kalma bu~day, arpa, v.s. bulunmaktad~ r. Bunlar~ n tahminen
de~eri olan 2720.5 kuru~~eklendi~inde çiftliklerin geliri 26137 kuru~u bulmaktad~ r. Bu çiftliklerin tahmini toplam de~erleri ise 309370 kuru~tur (s. 6).
Çiftliklerin 1818-19 ve 1819-20 y~l~nda ne kadar tah~l ürettiklerine bakt~ ~~m~ zda ~u sonucu görmekteyiz (s. 6): Ölçü keyli ~stanbulidir.
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Bu~day

Arpa

Çavdar

Yulaf

M~s~ r Bu~day~~

389

558

444.5

34.5

20

506

034

988

9_44

895

592

1432.5

34.5

- 1819-20

- 1818-19 (1234)
60

1818-19 (1234) y~l~ na ait olan rakamlar o y~ ldan kalan miktar~~ ifade etmektedir.
Bu be~~çiftlikten elde edilen tah~l ürünlerinin fiyatlar~ n~~ kar~~la~ur~ rsak;
Dört Kap~l~~ Kiloçeste Çift.

Laska Çift.

Süleyman Çavu~~Çift.

Bu~day-keyli-80 para

-90 para

-120 para

Arpa- keyli-80 para

-67 para

-80 para

Çavdar-keyli-80 para

-67 para

-80 para

Yulaf-keyli- ,

-50 para

-125 para

M~s~ r Bu~day~~ keyli-80 para

-

-

Süleyman Çavu~~Çiftli~i'ndeki ürünlerin keylinin daha pahal~~ oldu~u görülmektedir.
Filorine kazas~ nda Tepedenli Ali Pa~a'ya ait 13 çiftlik bulunmaktad~ r.
Bunlar~ n birkaç tanesi köy olup Ali Pa~a buralar~~ çiftlik haline getirip öyle
kullanm~~t~ r. Bu çiftlikler:
Laç~~i

)

), 13 demir penceren,
Çiftlikte demir kap~l~, üç taraf~~ ~ahni~in (
r.
Üzeri
kiremitli, etraf~~ ta~~
~
38 ayak merdivenli, ta~ tan, büyük bir kule vard
duyarl~ , iki odal~~bir suba~~~evi bulunmaktad~ r. Bu evde çe~itli e~ya (minder,
yast~ k, yorgan, kilim, v.s.) bulundu~u ve bunlara 368.5 kuru~~de~er biçildi~i
görülmektedir (s. 7). Üzeri kiremitli, 9 bölümlü zahire anbari, anbar
kar~~s~ nda ta~~duyarl~ , üzeri kiremitli bir samanl~ k yer almaktad~ r. Çiftli~e
biti~ ik bir bahçe olup 1819-20 (1235) y~ll~ k geliri 90 kuru~tur.
Belleten C. LXII, 6
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Çiftlikte dört yar~ c~yan, dört de aylakc~yan reayas~~ ya~amaktad~ r.
Aylakc~yan reayas~n~ n herbirinden 20 kuru~tan toplam 80 kuru~~kira al~ nm~~ t~r (1819-20 y~l~~için). Ayr~ca yedi eski yar~c~yan reayas~~ bulunmaktad~ r. Alt~s~~
bo~, 34 parça, 326 dönüm tarlaya bakmaktad~ rlar. Aylakc~yan reayas~~ etraf~~
ta~~ve kerpiç duyarl~ , üzeri kiremitli yedi evde (üç tanesi çiftçiyan evidir), yar~c~yan reayas~~ da yedi evde ya~amaktad~ r. Ayr~ ca çiftlikte beylik çiftçi reayas~~
bulunmaktad~ r. Bunlar~ n say~s~~ üçtür (s. 7).
Çiftli~in ön taraf~ nda ta~, iki bölümlü su de~irmeni vard~ r. 1819-20
(1235) y~l~ nda 11.5 kile arpa, 11 kile çavdar i~lenmi~tir. Bir de Ermehu
(
) Köyü'nde iki bölümlü bir su de~irmeni bulunmaktad~ r. De~irmende 1819-20 (1235) senesinde 6.5 kile arpa, 6 kile çavdar i~lenmi~tir. Bu
de~ir menlerin birer de~irmencisi vard~ r (s. 7).
Çiftli~e ait alt~~parça, 26 dönümlük çay~ r vard~ r. 1819-20 y~ l~~ ürünü 20
araba her araba sekiz kuru~ tan toplam 160 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s. 8).
Ayr~ca kay~ tlarda çiftlikte çe~idi çiftlik aletleri (saban, pullt~ k, kazma, çapa,
araba, v.s.), 32 adet de camus, öküz, tosun, k~srak, v.s, gibi hayvanlar oldu~u
görülmektedir (s. 8).
Laçni çiftli~inde 1819-20 (1235) y~l~ nda 416 keyli ~stanbuli bu~day, 896
keyli ~stanbuli arpa, 674 keyli ~stanbuli çavdar, 78 keyli ~stanbuli fasulye, 32
keyli ~stanbuli m~s~ r bu~day~~ve 8 keyli ~stanbuli dar~~ (erzen) üretilmi~tir.
Bunlardan 226 keyli ~stanbuli bu~day, 366 keyli ~stanbuli arpa, 356 keyli
~stanbuli çavdar, yar~c~ yan, beylik çiftçiyan için tohumluk ve 1819-20 (1235)
y~l~~ ö~rü, Hasan A~a ondal~~~~olarak ayr~lm~~ur. Hasan A~a ondal~~~, 20 keyl
bu~day, 60 key! arpa, 36 key' çavdar, 8 keyl m~s~ r bu~day~~ve 8 keyl fasulyedir.
1819-20 y~l~~ ö~rü, 16 keyl bu~day, 14 keyl arpa ve 18 key' çavdard~r.
Geriye kalan 190 key' bu~day~ n keyli 130 paradan saularak 24700 para,
530 keyl arpa keyli 100 paradan saularak 53000 para, 318 keyl çavdar keyli
100 paradan saularak 31800 para, 24 key' m~s~ r bu~day~~keyli 55 paradan sat~larak 1320 para, 8 keyl dar~~ keyli 30 paradan saularak 240 para ve 70 key'
fasulye keyli 55 paradan sat~ larak 3850 para olmak üzere toplam 114910 para
gelir elde edilmi~ tir. Bu da 2872.5 kuru~~yapmaktad~ r.
Laçni çiftli~inin 1819-20 (1235) y~ l~~ toplam geliri 3079.5 kuru~tur.
Bunun 2872.5 kuru~u tar~ m ürünlerinden, 80 kuru~u aylakc~yan kiras~, 90
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kuru~u bahçe geliri, 160 kuru~u odak geliridir. Toplam 3202.5 kuru~~yapmaktad~ r. Bu miktardan 32 kuru~~çiftlik kethüdas~~Hasan A~a'ya ondal~ k ve
90 kuru~u da bahçe kiras~~ olarak verilmi~tir (s. 8). Çiftli~in tahmini de~eri
30000 kuru~tur (s. 8).
R~~sne

) Ka~yesi:

Filorine kazas~ ndaki bu köyü Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n o~lu Veli Pa~a
çiftlik haline getirmi~ tir. (Çiftlik ittihaz etmi~ tir) (s. 9).
Çiftlikte kethüdas~ na ait iki odal~ , dehlizli, etraf~~ ta~~duvar, üzeri kiremitli bir konak vard~ r. Ah~ap, üzeri kiremitli, etraf~~ hat~ll~, be~~bölümlü iki
zahire anbari bulunmaktad~ r. Bunlardan biri konak içindedir (s. 9).
Köyde 54 ki~i (yar~c~yan) ya~amaktad~ r, üçü ehl-i ~slam, Mi di~er reayad~ r. Üçü ehl-i ~slamlara ait 54 evde oturmaktad~ rlar. Bunlar 1070.5 parça
1593 dönümlük tarlay~~ i~lemektedir. Tarlalar~ n 300 dönümü bo~ tur (s. 9).
Aylakc~yan reayas~~18 ki~idir. Bunlar~ n her birinden 14 kuru~tan toplam 198
kuru~~kira almm~~ ur. 18 evleri vard~r ve biri bo~ tur (s. 9).
Köyde üzeri samanl~~15 adet samanl~ k vard~ r. Köyün üst taraf~ nda tahminen 15 dönüm çay~ r ve çiftlik içinde dört dönüm olmak üzere iki parça
çay~ r toplam 19 dönümdür. 1819-20 (1235) y~l~~ has~lat~~350 kuru~tur.
Köydeki yar~c~yan ve aylakc~ yan reayas~ na ait ~stobil ( J,12I ) taraf~ nda 30 parça, 30 dönümlük ba~~bulunmaktad~ r (1815 Aral~~~~(1231 y~ l~~
gurresi)nda dörder dönüm çiftçi ve iki~er dönüm aylakç~~ reayas~ na arazi
hibe edilmi~) (s. 9).
Köyün bir de "a~al~ k varidau" vard~ r. A~al~ k varidatm~ n karyeye gelip giden misafirleri a~-~ rlamak için al~ nd~~~ n~~ kocaba~~lar ihbar etmi~lerdi (s. 9).
A~al~~~-700 kuru~~
27.5 kile bu~day-247.5 kuru~~
27

kile arpa -216 kuru~~

55

k~yye sade ya~-88.5 kuru~~

k~yye menair ( )LA )-29.5 kuru~~olarak toplam 1281.5 kuru~~
59
ayr~lm~~ur (s. 9).
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1819-20 (1235) y~l~ nda 3000 keyli ~stanbuli bu~day, 6960 keyli ~stanbuli
arpa, 4200 keyli ~stanbuli çavdar üretilmi~tir (s. 10). Bu ürünlerden; 2883
keyl bu~day, 300 keyli sipahiyan, 681 keyli 1820-21 (1236) y~l~~ a~ar ve tohumlu~u, 1004 keyli yar~c~yan hissesi, 102 keyli Hasan A~a ondal~~~, 796 key! de
Görice'ye gönderilen Hasan A~a'ya ayr~lm~~t~ r. 4544 keyli ~stanbuli arpa, 696
keyli sipahiyan ö~rü, 9565 keyli 1820-21 (1236) y~l~~ a~ar ve tohumlu~u, 2648
keyli yar~c~yan hissesi ve 244 keyli Hasan A~a ondal~~~, 2804 keyli ~stanbuli
çavdar, 420 keyli sipahiyan ö~rü, 686 keyli 1820-21 (1236) y~l~~ a~ar ve tohumlu~u, 1546 keyli yar~c~yan hissesi, 152 keyli Hasan A~a ondal~~~~olarak ayr~lm~~t~ r.
Geriye kalan 912 keyli ~stanbuli bu~day keyli 130 paradan sat~larak
118560 para (üretilen bu~day 3000 keyldir. 2883 keyli yukar~da belirtildi~i
gibi çe~itli yerlere ayr~lm~~t~r. Yapt~~~m~z hesaba göre geriye 117 key! bu~day
kalmas~~ ~erekirken deftere 912 key! olarak kaydedilmi~tir), ve hesaplar buna
göre yap~lm~~t~ r, 2416 keyli ~stanbuli arpa keyli 100 paradan saularak 241600
para, 1396 keyli ~stanbuli çavdar keyli 100 paradan saularak 139600 para kazan~lm~~ur. Toplam 499760 para gelir elde edilmi~tir. Bu da 12494 kuru~~
yapmaktad~ r (s. 10).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~na ait geliri toplam 14323.5 kuru~tur. Bunun
12494 kuru~u tar~ m ürünlerinden, 1281.5 kuru~u A~al~ k, 350 kuru~u çay~ r
geliri, 198 kuru~u aylakc~yan kiras~d~r. Köye biçilen tahmini de~er ise 114500
kuru~tur (s. 10).
Jeberrieni (

)

Ali Pa~a'n~n kendisinindir. Çiftlikte etraf~~ ta~~duyarl~, üzeri kiremitli, üç
oda ve bir kule vard~ r. Kule civar~nda üzeri kiremitli etraf~~ hat~l, dört bölümlü bir zahire anbar~~ve yine üzeri kiremitli, dört bölümlü bir ba~ka zahire
anbari bulunmaktad~r (.s. 10-11)
Yar~c~yan reayas~~toplam 30 ki~idir, 370 parça (185 parças~~ bo~), 940 dönüm (470 dönümü bo~) tarlay~~ i~lemektedir. Bunlar be~~adet etraf~~ ta~~duvar,
kerpiçli, üzeri kiremitli, 25 adet de etraf~~ ta~~ve terpiç duyarl~, üzeri samanl~~
evlerde ya~amaktad~ r (s. 10).
Çiftlikte 1819-20 (1235) y~ l~ nda 162 keyli ~stanbuli bu~day (16 keyli
Hasan A~a ondal~~~ ), 472 keyli ~stanbuli arpa (47 keyli Hasan A~a ondal~~~ ),
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278 keyli ~stanbuli çavdar (27 keyli Hasan A~a ondal~~~ ) ve 66 keyli ~stanbuli
yulaf (6.5keyli Hasan A~a ondal~~~ ) üretilmi~tir. Ondal~~~~verildikten sonra
geriye kalan ürünün sat~lmas~yla; 146 keyli ~stanbuli bu~daydan keyli 115 paradan 16790 para, 425 keyli ~stanbuli arpadan keyli 100 paradan 42500 para,
251 keyli ~stanbuli çavdardan keyli 100 paradan 25000 para (miktar böyle yaz~lm~~~fakat 25100 olmal~ ), 59.5 keyli ~stanbuli yulaftan keyli 32 paradan 1950
para olmak üzere toplam 86240 para gelir elde edilmi~tir. Bu da 2156 kuru~~
yapmaktad~ r (s. 11).
Kay~ tlarda Jeberdeni Çiftli~i'ne 17250 kuru~~tahmini de~er biçildi~ini
görmekteyiz (s. 11).
~et~at (

) Karyesi:

Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n o~lu Veli (Veliyüddin) Pa~a ~etrat karyesini
çiftlik haline getirmi~ tir (çiftlik ittihaz etmi~). Köyün yar~s~~fatihan, yar~s~~ haneke~~(avar~ z, bedel-i nüzül gibi hane itibar~yla al~ nan vergiye tabi olan)
olup, bu çiftli~e Sekiz Çift denilmektedir.
Köyde 8 yar~c~yan ve 6 aylakc~yan reayas~~ya~amaktad~ r. Evleri kiremitli,
etrafi ta~~duyarl~~ ve kerpiçten yap~lmad~r (8 adet yar~c~~ve 6 adet aylakc~~evi).
Aylakc~yan reayas~n~ n herbirinden 15 kuru~ tan toplam 90 kuru~~kira al~ nd~~~~
kaydedilmi~& (s. 11).
Köyün 400 dönüm tarlas~~bulunmaktad~ r (s. 11). 1819-20 (1235) y~l~nda
köyde 257 demet kenevir üretilmi~ tir. Bunun herbiri 6 paradan sat~larak
1542 para yani 38.5 kuru~~gelir elde edilmi~ tir (s. 11).
192 keyli ~stanbuli bu~day (16 keyli a~al~ k), 230 keyli ~stanbuli arpa (16
keyli a~al~ k), 186 keyli ~stanbuli çavdar ve 68 keyli ~stanbuli m~s~r bu~day~~
yeti~tirilmi~ tir. 12 keyl bu~day sipahiyan ö~ rü, 60 keyl tohum ve 1820-21 y~l~~
a~an, 24 keyli ~erif A~a ondal~~~~ve 16 keyli ~erif A~a borcu toplam 112 keyl
bu~day, arpan~ n 20 keyli sipahiyan ö~ rü, 68 keyli tohum ve 1820,21 (1236)
y~l~~ a~an, 24 keyli ~erif A~a ondal~~~~ve 24 keyli ~erif A~a borcu toplam 136
keyl arpa, çavdar~ n 22 keyli sipahiyan ö~ rü, 58 keyli tohum ve 1820-21 (1236)
y~l~~ a~an, 8 keyli ~erif A~a ondal~~~ , 12 keyli ~erif A~a borcu toplam 1000
keyl arpa ayr~lm~~ & (s. 11).
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Geriye kalan 80 keyli ~stanbul bu~day keyli 115 paradan sat~larak 9200
para, 94 keyli ~stanbuli arpa keyli 100 paradan sat~ larak 9400 para, 86 keyli
~stanbuli çavdar keyli 100 paradan sat~ larak 8600 para, 68 keyli ~stanbuli m~ s~r bu~day~~keyli 30 paradan sat~ larak 2040 gelir elde edilmi~tir. Toplam
29040 para olup 726 kuru~~etmektedir (s. 11).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri, 726 kuru~~tar~m ürünlerinden,
90 kuru~~aylakayan kiras~ndan, 38.5 kuru~~kenevirden olmak üzere toplam
854.5 kuru~tur (s. 12). Köye 6000 kuru~~de~er biçilmi~tir (s. 12).
Senle (
tir.

)

Filorine kazas~ndaki bu çiftlik Ali Pa~a'n~n o~lu Veli Pa~a'n~n k~z~na ait-

Çiftlikte etraf~~ta~~duvar, üzeri kiremitli, iki odal~~ve sofal~, dehlizli bir
suba~~~kona~~~vard~r. Kona~~n içinde alt~~bölümlü bir zahire anbari bulunmaktad~r (s. 12).
Çiftlikte 27 yar~c~yan reayas~~ ya~amaktad~ r. 70 parça, 350 dönümlük tarlay~~i~lemektedir. Aylakc~yan reayas~~ da 21 ki~idir. Her birinden 15 kuru~tan
toplam 315 kuru~~kira al~ nm~~t~r. Aylakc~yan reayas~~etraf~~ta~~duyarl~, üzeri
ta~~ve kap~l~~23 (ikisi demirli, luptiyana ait), yanc~yan reayas~~da etraf~~ta~~duvar, üzeri samanl~~ve ta~~kap~l~~27 evde oturmaktad~r (s. 12).
Çiftlik civar~nda üç bölümlü bir de~irmen vard~r. Bir de~irmencisi bulunmaktad~r. 1819-20 (1235) y~l~~has~lan 20 keyl arpa ve 20 keyl çavdard~r (s.
12).
1819-20 (1235) y~l~nda 500 keyli ~stanbuli bu~day, 880 keyli ~stanbuli
arpa, 1080 keyli ~stanbuli çavdar, 500 keyli ~stanbuli yulaf üretilmi~tir.
Bu~day~n keyli 115 paradan, arpan~ n 100 paradan, çavdann 100 paradan, yulaf~n 55 paradan sat~ larak toplam 270000 para yani 6750 kuru~~gelir elde
edilmi~tir (s. 12).
Setne Çiftli~inin 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 7065 kuru~tur. 6750
kuru~un tar~m ürünlerinden, 315 kuru~u aylakc~yan kiras~ndand~r. Çiftli~e
biçilen tahmini de~erin 56500 kuru~~oldu~u görülmektedir (s. 12).
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Bec Ka~yesi ve Yediçift Çiftli~i:

Filorine kazas~ ndaki Bec köyünü Tepedelenli Ali Pa~a çiftlik haline getirmi~ti (çiftlik ittihaz etmi~). Ayr~ca yine ayn~~köyde Yediçift Çiftli~i bulunmaktad~r (sf. 13).
Köyde bir ah~abi oda, içinde be~~bölihnlü zahire anbari olan, etraf~~ ta~~
duyarl~, üzeri kiremitli bir suba~~~odas~~ vard~r.
o ) bölKöy etraf~ nda dört parça 2.5 dönümlük ba~, ~zzebatu
gesinde üç parça 10 dönümlük çay~ r yer almaktad~ r. 23 yar~c~yan reayas~, 17
aylakc~yan reayas~~ ya~amaktad~ r. Yar~c~yan reayas~~ etraf~~ ta~~duvar, üzeri kiremitli 25 evde (ikisi bo~) aylakc~yan reayas~~da 17 evde oturmaktad~r (s. 13).
Köy ve çiftli~in 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 11000 kuru~~olup, 180
kuru~u ~eyh ~lyas zaviyesine 15 kile bu~day paras~~ olarak ayr~lm~~t~ r. Tahmini
de~er 88000 kuru~~olarak kaydedilmi~tir (s. 13).

scrova (

° J— ) Çiftli~i:

Çiftlikte yar~c~yan reayas~~19 ki~i, aylakc~yan reayas~~5 ki~idir. Bunlar etraf~~ta~~duvar, üzeri kiremitli 25 evde bar~ nmaktad~ r (biri bo~tur) (s. 13).
Çiftli~in 250 parça 1000 dönümlük, 500 dönümü ekili, 500 dönümü bo~~
) köyünde dört parça be~~dönümlük ba~~, yine Setur
tarlas~ , S~yuc (
) köyünde be~~
) köyünde iki parça üç dönümlük, Bens~ ga (
(
parça dört dönümlük, Bançe köyünde de alt~~ parça dört dönümlük ba~~~
) mezruatlar~~içerisindedir
bulunmaktad~ r. Ayr~ca çiftlik Cunurova (
(s. 13).
1819-20 (1235) y~l~~ toplam geliri 11330 kuru~tur. Tahmini de~eri de
88000 kuru~~olarak saptanmaktad~r (s. 13).
Gavrincive (

) Ka~yesi:

Tepedelenli Ali Pa~a Filorine kazas~ ndaki bu köyü de çiftlik haline getirmi~ti (çiftlik ittihaz etmi~) (s. 14).
Köyde etraf~~ ta~~duyarl~, üzeri kiremitli, iki odal~~büyük bir kule vard~ r.
Yar~c~yan reayas~ n~n say~s~~87, aylakc~ yan reayas~ n~ n ise 30'dur. Bunlar etraf~~
ta~~duvar, üzeri kiremitli ve samanl~~ birbirine biti~ik 117 evde ya~amaktad~ r
(s. 14).
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Köy civar~nda 700 parça 3400 dönümlük tarla, 117 parça 250 dönümlük
de ba~~bulunmaktad~r. Ayr~ca etraf~~ta~~duyarl~~ bir rüzgar de~-irmeninin yer
ald~~~~görülmektedir (s. 14).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 18540 kuru~, tahmini varidau ise
148320 kuru~~olarak kaydedilmi~tir (s. 14).

Lubetin (

i)

Filorine kazas~nda Rudinik (
) nahiyesinde Tepedelenli Ali Pa~a'n~nd~r. Çiftlikte, içinde iki bölümlü zahire anbar~~olan üzeri kiremitli, iki
odal~~eski bir suba~~~odas~~vard~r. Yine üç bölümlü, etraf~~haul, üzeri kiremitli
bir zahire anbari bulunmaktad~r.
Yar~c~yan reayas~n~n say~s~~ 5'tir. bunlar 25 parça 960 dönümlük tarlay~~
ekmektedir. Tarlalar~n 480 dönümü ekili, 480 dönümü bo~tur. Aylakc~yan
reayas~~ise 8 ki~idir. 1819-20 (1235) y~l~nda her birinden 15 kuru~tan 130 kuru~~kira geliri elde edilmi~tir. Reaya, odalar~~ve etraf~~ta~~duyarl~~ve kerpiç,
üzeri kiremitli 13 evde ya~amaktad~r (s. 15).
Çiftli~in Alamas (
) civar~nda üç, Lubnik (
civar~nda üç
ve göle yak~n dört parça olmak üzere toplam 10 parça çay~r~~vard~r. 1819-20
(1235) y~l~nda 10 araba ürün al~nm~~~olup de~eri 82 kuru~tur (sf. 15). Ayr~ca
çiftlik civar~nda bulunan dört parça üç dönümlük ba~a sahiptir. 1819-20
(1235) y~l~nda has~lau 33 kuru~tur (s. 15).
1819-20 (1235) y~l~ nda Lubetin çiftli~inde, 96.5 keyli ~stanbuli bu~day,
280.5 keyli ~stanbuli arpa, 216.5 keyli ~stanbuli çavdar ve 8 keyli ~stanbuli m~ s~r bu~day~~üretilmi~tir (s. 15). Bunlardan 61 key! bu~day (9.5 keyli sipahiyan
ö~rü, 47.5 keyli 1820-21 (136) y~l~~ a~ar ve tohumu, 4 keyli Abdullah Efendi
ondal~~~), 154 keyl arpa (28 keyli ö~ür, 113.5 keyl a~ar ve tohum, 13.5 key'
Abdullah Efendi ondal~~~ ) ve 135 keyl çavdar (21.5 keyli ö~ür, 104.5 keyli
a~ar ve tohum, 9 keyli Abdullah efendi ondal~~~ ) olarak ayr~ld~ktan sonra
geriye kalan ürün saulm~~ur. 35.5 keyli ~stanbuli bu~day keyli 180 paradan
saularak 6390 para, 125.5 keyli ~stanbuli arpa keyli 160 paradan sat~larak
20000 para, 81.5 keyli ~stanbuli çavdar keyli 140 paradan saularak 11410
para, 7.5 keyli ~stanbuli m~s~r bu~day~~keyli 200 paradan saularak 1500 para
olmak üzere toplam 39300 para yani 980 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s. 15).
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1819-20 (1235) y~ l~ nda çiftli~in genel geliri 1215 kuru~tur. Bunun 980
kuru~u tar~ m ürünlerinden, 120 kuru~u aylakc~yan kiras~ ndan, 82 kuru~u otlaktan, 33 kuru~u da üzümden sa~lanm~~t~ r. Tahmini de~eri ise 15000 kuru~tur (s. 15).
Küçük Balihur (

) Mezras~ , Kebir Balihur (

)

Filorine kazas~ ndaki Balihur köyündedir. Çiftlikte iki odal~~ içinde ah~ r
olan, etraf~~ ta~~ve kerpiç duvar, üzeri kiremitli bir suba~~~kona~~~vard~ r.
Ayr~ca etraf~~ ta~~duvar ve hat~ ll~, dört odal~~ zahire anbari ile kiremitli m~s~ r
bu~day~~anbari bulunmaktad~ r.
Yar~c~yan reayas~~ 20 ki~ idir. 100 parça 1000 dönümü ekili, 1000 dönümü
bo~~2000 dönüm tarlay~~ i~lemektedir. Aylakc~ yan reayas~~ ise 22 ki~ i olup her
birinden 15 kuru~ tan 330 kuru~~kira al~ nmaktad~ r. Bunlar etraf~~ ta~~duvar ve
kerpiç, üzeri kiremitli 42 evde (20'si yar~ c~yana, 22'si aylakc~ yana ait) ya~amaktad~ r (s. 16).
Çiftli~in 12 parça 16 dönümlük çay~ r~~ vard~ r. Dönümünden 20 kuru~tan
toplam 320 kuru~~kazan~lm~~ ur. 45 parça 57 dönümlük ba~m 1819-20 (1235)
y~ l~~ has~ lat~~ 769 kuru~ tur (s. 16). Bu çiftlikte de di~erlerinde oldu~u gibi
bu~day, arpa, çavdar, m~s~ r bu~day~~ üretildi~ini, bunun d~~~ nda keten ve kenevir yeti~tirildi~ini görmekteyiz. 1819-20 (1235) y~ l~ ndaki keten has~lat~~ 606
demet olup, demeti 20 paradan 12320 para yani 303 kuru~~gelir getirmi~tir.
Kenevir ise 46 demet olup demeti 6 paradan 6.5 kuru~~16 para sa~lanma~ur
(s. 16). Ayn~~ y~l 302.5 keyl-i ~stanbuli bu~day, 553.5 keyl-i ~stanbuli arpa, 461
keyl-i ~ stanbuli çavdar ve 60 keyl-i ~stanbuli m~s~ r bu~day~~ üretilmi~tir.
Bunlardan 66 keyl-i ~stanbuli bu~day, 105 keyl arpa, 105 key! çavdar 1820-21
(1236) y~l~~ tohumlu~u ve 23.5 keyl bu~day, 45 keyl arpa, 36.5 keyl çavdar, 6
keyl m~s~ r bu~day~~ Hasan a~a ondal~~~~olarak ayr~ld~ ktan sonra kalan ürün
saulm~~ ur. Geriye kalan 213 keyl-i ~stanbuli bu~day 42600 para (keyli 200
para), 399.5 keyl-i ~ stanbuli arpa 47940 para (keyli 120 para), 329.5 keyl çavdar 39450 para (Keyli 120 para), 54 key' m~s~ r bu~day~~3240 para (keyli 60
para) olmak üzere toplam 133320 para yani 3333 kuru~~gelir getirmi~ tir (s.
16)
Çiftli~in 1819-20 (1235) y~ l~~ toplam geliri 5061.5 kuru~, tahmini de~eri
ise 50615 kuru~ tur (s. 16).
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Noska (

) Ka~yesi

Filorine kazas~ ndaki bu köyü Tepedelenli Ali Pa~a çiftlik haline getirmi~tir (çiftlik itnhaz etmi~).
Burada 190 Leh (
) reayas~ n~ n ya~ad~~~ n~~ görmekteyiz (s. 17).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~ geliri 5000, tahmini de~eri ve a~al~~~~50000
kuru~tur. Bu köy hakk~ nda kay~ tlarda ba~ ka bilgigye rastlamamaktarz (s. 17).

Kaknik (

4.11i) Çiftli~i:

Filorine'deki bu çiftli~in has~lat~~kalmam~~~ve harap bir durumdad~ r (s.
18). Çiftlikte duvarlar~~ harap konak ve avlusu bulunmaktad~ r. 12000 zira'd~r.
Y~k~lm~~~bir halde reayan~ n 10 adet evi vard~ r. Geli~tine Seturunda (
)
5 parça 15 dönümlük çay~ r, bir parça iki dönümlük ba~, orman taraf~nda 40
dönüm, çiftli~e biti~ik 20 dönüm, Kara~aç'ta 8 dönüm, ~u~avi'de
(0L > ) 15 dönüm toplam 10 parça, 211 dönüm tarla bulunmaktad~ r.
Bir de 4 dönümlük keten tarlasm~ n oldu~unu görmekteyiz (s. 18).
Çiftli~in tahmini de~eri 2500 kuru~tur (s. 18).
Isuduri ( L5)3

I ) Ka~yesi:

Filorine kazas~ ndaki bu köyü Tepedelenli Ali Pa~a derbendci reayas~ndan A~al~ k ad~ yla alarak çiftlik olarak kullanm~~t~ r (s. 18).
Reaya say~s~~ 48'dir. Çiftli~in 1819-20 (1235) y~l~~çiftlik derbent a~al~ k geliri 2500, derbent çiftlik olarak tahmini de~eri ise 20000 kuru~ tur (s. 19. Bu
köy hakk~ nda kay~ tlarda ba~ka bilgi bulamamaktarz.
Görüldü~ü gibi Filorine kazas~ nda çiftlik ve çiftlik haline getirilmi~~13
ayr~~yerle~im yeri bulunmaktad~ r. Hepsinin 1819-20 (1235) y~ l~ na ait toplam
gelirleri 72861.5 kuru~~olup tahmini de~erleri ise 670115 kuru~tur (s. 19).
Bu çiftliklerin 1818-19 (1234) y~ l~ndan kalan ve 1819-20 (1235) y~l~nda
üretilen ürünleri birarada verdi~imizde ~u tablo ortaya ç~ kmaktad~r. Ölçü
keyl-i ~stanbulidir:
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-Çavdar -M~s~ r Bu~day~~ -Dar~~ -Fasulye -Yulaf

1576.5

-3990

-2412

-153.5

0238

-3656

-3288

d.1.4

1814.5

-7646

-5750

-263.5

-08

-70

-59.5-

1819-20
(1235)

QQ.. -1818-19 (1234)
44

-70

-59.5

Çiftliklerde yeti~tirilen ürünlerin fiyatlar~ n~ n kar~~ la~t~ r~labilmesi için
a~a~~daki tabloyu sunuyoruz. Verilen rakamlar ürününün bir keyl-i ~stanbuli
miktar~ n~ n para cinsinden de~eridir.
Bu~day Arpa Çavdar M~s~ r Bu~day~~ Dar~~ Yulaf Fasulye
Laç~~ i Çiftli~i

130

100

100

Rusne Karyesi

130

100

100

Jeberdeni Çiftli~i

115

100

100

-

32

~etrat Karyesi

115

100

100

30

-

Setne Çiftli~i

115

100

100

-

55

Lubetin Çiftli~i

180

160

140

200

200

120

120

60

55

30

55

-

Küçük Balihur Mezras~,
Kebir Balihur Çiftli~i
Sar~göl ( J."5

-

)L.0 ) kazasma geçti~imizde, buraya ba~l~~ Cuma pazar~~

( L.s..».;L!
) kazas~ nda Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n üç adet köyü çiftlik olarak
kulland~~~ n~~ görmekteyiz. Bunlar:
TaIind (

) Ka~yesi:

Köyde Müslüman dört yar~c~yan reayas~~ üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~~
dört evde ya~amaktad~ r. Civarda ziraat yap~ lan 104 parça 720 dönümlük tarla
bulunmaktad~ r. (s. 20).
1819-20 (1235) y~l~ nda üretilen ürünlerden elde edilen gelir ~u ~ekildedir; 22.5 kile bu~day (2 kilesi ondal~ k ayr~ lm~~ ) kilesi 340 paradan saularak
7665 para, 51.5 kile arpa (5 kilesi ondal~ k ayr~ lm~~) kilesi 200 paradan 13650
para, 37.5 kile çavdar (4 kilesi ondal~ k ayr~lm~~ ) kilesi 300 paradan saularak
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10150 para toplam 38790 para yani 794.5 kuru~~10 para gelir elde edilmi~tir.
Ayr~ca 20 kile bu~day, 30 kile arpa, 20 kile çavdar 1820-21 (1236) y~l~~tohumlu~una ayr~lm~~ur (s. 20).
Kartlardan karyenin yaln~z tar~ m ürünlerinden gelir elde etti~i anla~~lmaktad~ r. Tahmini de~er olarak 6356 kuru~~kaydedilmi~tir(s. 20).
H~ratkoca (

) Karyesi :

Köyde 36 yar~c~yan ile 10 aylakc~~ reayas~~ bulunmaktad~ r. Aylakc~~ reayan~ n 6 ki~isinden 10'ar kuru~, 4 ki~isinden de 15'er kuru~~toplam 120 kuru~~
kira al~ nmaktad~ r. Bunlar~ n oturdu~u 49 ev vard~ r. Üç tanesi bo~, 36's~~yar~c~ yana, 10 tanesi de aylakc~ yan reayan~ nd~ r. Ayr~ca be~~de~irmen bulunmaktad~ r(s. 21).
Köy civar~ nda olan ba~lar~ n miktar~~ 25 parçad~ r. 1819-20 (1235) y~ l~~
üzüm has~lan 700 k~yyedir. Ürün k~yyesi 200 paradan sat~lm~~~1400 para gelir
elde edilmi~tir. Bu miktar 35 kuru~~etmektedir(s. 21).
Köyde üzeri kiremitli etraf~~ ta~~duyarl~, oda ve dehlizli, içinde ah~ r olan
bir suba~~~odas~~ vard~ r. Ayr~ca üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~, be~~bölümlü,
üç zahire anbari bulunmaktad~ r. Bir parça iki dönümlük de çay~ ra sahiptir
(s. 21).
1819-20 (1235) y~ l~ nda üretilen ürün miktar~, 91 kile bu~day (9 kilesi
ondal~ k), 86,5 kile arpa (8,5 kilesi ondal~ k), 96 kile çavdar (9.5 kilesi ondal~ k) ve 202.5 kile de~irmen ürünüdür (20 kilesi ondal~ k). 1820-21 (1236) y~l~~
tohum ve a~an için 82.5 kile bu~day, 74 kile arpa ve 89.5 kile çavdar ayr~lm~~ ur. Kilesi 390 paradan sat~ lan bu~daydan 31980 para, kilesi 300 paradan sat~ lan arpadan 23400 para ve kilesi 300 paradan sat~lan çavdardan 25950 para,
de~irmende i~lenen üründen de 55750 para elde edilmesiyle toplam 124080
para yani 3352 kuru~~sa~lanm~~t~ r (s. 21).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 3508 kuru~tur. Bunun 3352 kuru~u tar~m ürünlerinden, 120 kuru~u aylakc~yan kiras~ ndan, 35 kuru~u da
üzüm gelirinden elde edilmi~~olup, 30 kuru~u anbar v.s. masraflara harcanm~~ur. Köyün tahmini de~eri de 30000 kuru~~olarak kaydedilmi~tir(s. 21).
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Karyesi :

Dra~~~~Ne~te (

Tepedelenli Ali Pa~a buray~~da çiftlik haline getirmi~tir (çiftlik ittihaz
etmi~) (s. 22).
Çiftlikte 30 yar~c~yan, 13 aylakc~ yan reaya ya~amaktad~ r. Aylakc~yan reayan~ n herbirinden 10 kuru~tan toplam 130 kuru~~kira al~ nmaktad~ r.
Reayan~ n kald~~~~üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~~ 48 ev vard~ r. Be~i bo~tur(s.
22).
Köy civar~ nda alt~~de~irmen bulunup, biri harap ve bo~tur.
1819-20(1235) y~ l~ nda 42.5 kile de~irmen ürünü ve 161.5 kile (16 kilesi
ondal~ k) toplam 187.5 kile bu~day~ n kilesi 390 paradan sat~ lmas~yla 73125
para, 17.5 kile (1.5 kilesi ondal~ k) arpan~ n kilesi 300 paradan sat~ lmas~yla
4800 para, 44 kile de~irmen ürünü ve 66.5 kile (6.5 kilesi ondal~ k) toplam
104 kile çavdar~ n kilesi 300 paradan sat~lmas~yla 33600 para olmak üzere toplam 111525 para yani 2788 kuru~~elde edilmi~tir(s. 22).
Köyün 1819-20(1235) y~l~~toplam geliri 2918 kuru~tur. Bunun 2788 kuru~u tar~ m ürünlerinden ve 130 kuru~u aylakc~yan kiras~ ndan sa~lanm~~t~ r.
Tahmini de~er ve geliri 23500 kuru~~olarak kaydedilmi~tir.
Çiftliklerin 1819-20 (1235) y~l~~ toplam geliri 7190.5 kuru~~olup 34.5 kuru~u ondal~ k ve para de~er kayb~~ ayr~ld~ ktan sonra 7156 kuru~~olarak saptanmaktad~ r. Tahmini de~erleri ise 58856 kuru~tur (s. 22).
Üç köyün 1818-19 (1234) y~ l~ndan kalan ve 1819-20 (1235) y~l~nda üretilen ürünleri toplu olarak verdi~imizde a~a~~daki Tablo ortaya ç~ kmaktad~ r.
Ölçü birimi kiledir:
Bu~day
290

-

43

-

333

Yulaf

Arpa

Çavdar

139.5 -

406.5

-

O

-1819-20(1235)

-

91

-

19

-1818-19(1234)

000
139.5

497.5

19

Ürünlerin fiyatlar~~ kar~~ la~t~ r~ ld~~~ nda ~u tablo ç~ kmaktad~ r. Bir kile
ürünün para cinsinden de~eri verilmi~tir:
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Bu~day

Arpa

Çavdar

Talind Karyesi

-

340

-

200

-

300

H~ratkoca Karyesi

-

390

-

300

-

300

Dragu Ne~te Karyesi

-

390

-

300

-

300

Talind Karyesinde yeti~en bu~day ve arpan~n di~erlerinden daha ucuz
oldu~u görülmektedir.
Yine Sar~ göl kazalar~ ndan Egribucak
) kasabas~ na
bakt~~~m~zda iki köyün Tepedelenli Ali Pa~a taraf~ndan çiftlik haline getirildi~ini görmekteyiz.
Çayalar (

) KagYesi

Köyde etraf~~ ta~~duvar,üzeri kiremitli, iki oda ve dehlizli, içinde sekiz bölümlü zahire anbari alan bir suba~~~kona~~~vard~ r. Çiftlik civar~nda 70 dönüm
ba~~bulunmaktad~ r. Ba~~n dönümünden 5 kuru~tan toplam 350 kuru~~gelir
elde edilmi~tir. Buradaki Müslüman yar~c~yan 50 ki~i olup, yar~c~yan reayas~~
ise 7 ki~idir.
1819-20 (1235) y~l~nda 744.5 kile (74.5 kilesi ondal~ k) bu~day, 455 kile
(45 kilesi ondal~ k) arpa, 255.5 kile (25.5 kilesi ondal~ k) çavdar ve 44.5 kile
(4.5 kilesi ondal~ k) yulaf üretilmi~tir. Bu~daydan 107200 para, arpadan
41000, çavdardan 18400, yulaftan 2000 para olmak üzere toplam 168600
para yani 4215 kuru~~gelir elde edilmi~tir. Kay~tlarda ürünlerin bir kilesinin
fiyat~~verilmemi~tir. Yapt~~~ m~z hesaba göre bu~day~ n kilesi 160 para, arpan~ n 100 para, çavdarm 80 ve yulaf~ n ise 50 para etmektedir (s. 23).
Çayc~lar Karyesinin 1819-20 (1235) y~ l~~ toplam geliri 4565 kuru~tur.
Bunun 4215 kuru~u tah~l ürünlerinden, 350 kuru~u ba~dan sa~lanm~~t~ r.
Toplam gelirden 53 kuru~~ondal~ k ve para de~erindeki dü~ü~e ayr~lm~~t~r.
Tahmini de~eri ise 36500 kuru~~olarak gösterilmektedir.
Verilere göre 1818-19(1234) y~l~ ndan kalan ve 1819-20 (1235) y~l~~ ürün
miktar~n~~tablo halinde ~u ~ekilde verebiliriz. Ölçü kiledir :
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Çavdar

Arpa

Bu~day

95

Yulaf

670

-

410

-

230

40

-1819-20(1235)rh

679.5

-

638.5 -

289

88.5

-1818-19(1234)rh

519

128.5

1349.5

1048.5

) Karyesi vard~r. Buras~~hakk~nda
Egribucak'ta ayr~ca Kozan (
fazla bilgi verilmemektedir. Kardardan Ali Pa~a'n~n o~luna (hangi o~lu
oldu~u belli de~il) ait bir mukataa oldu~u anla~~lmaktad~ r. 1819-20 (1235)
y~l~ nda Rumeli valisi Hüseyin Pa~a idaresinde oldu~u 1818-19 (1234) y~l~nda
Kozan Karyesi kocaba~~lar~ nda iken üzerlerinde kalan ürünlerin vergi ve
gelirlerinin Pa~a'ya verilmesi gerekti~i ve bu miktar~n 26500 kuru~~oldu~u
belirtilmektedir(s. 24).
J4 ) Kazas~na bakt~~~m~zda,
Sar~göl kazalar~ndan Çar~amba (
burada be~~adet köyün çiftlik gibi kullun~ ld~~~, ayr~ca da iki çiftli~in
bulundu~unu görmekteyiz. Bunlar;
' (
lUrlya~

)Karyesi:

Köyde yar~c~yan reayas~~87 aylakc~yan reayas~~ ise 22 ki~idir. Aylakc~yan
reayadan 129 kuru~~kira al~nm~~t~r. Köy civar~nda üç adet de~irmen vard~r.
Bunlar~n herbirinden 60 kuru~ tan 180 kuru~~kira geliri elde edilmi~ tir(s. 25).
Köydeki ba~larda üzüm yeti~ tirilmektedir. 1819-20 (1235) y~l~nda 16509
k~yye üzümden (1650.5 k~ yye Tosun A~a ondal~~~~olarak ayr~lm~~ur) 14858.5
para yani 891.5 kuru~~sa~lanm~~t~r. üzümün k~ yyesi 240 parad~r. Ayr~ca kenevir, za~feran, koza penbesi (pamuk) yeti~tirildi~ini görmekteyiz. 4187 demet kenevir üredlmi~ tir. Bu 266 k~yyedir. Ondal~~~~(26.5 k~yye) ç~kar~ld~ ktan
sonra saulmas~ ndan 7185 para yani 179.5 kuru~~(k~yyesi 30 para) kazan~lm~~ ur. Y~ne 100 k~yye za~feran harc~~900 kuru~~(k~yyesi 90 kuru~), 72 k~yye koza
penbesi 1152 para (k~yyesi 16 para) yani 28.5 kuru~~12 para gelir getirmi~tir
(s. 25). Bunlar~n d~~~ nda 1819-20(1235) y~l~ nda 1245.5 kile bu~day, 592 kile
arpa, 518 kile çavdar, 332.5 kile yulaf üretilmi~dr. Bunlar~n saulmas~ ndan
362770 para yani 9069 kuru~~sa~lanm~~t~r. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~n
kilesi 120 para, çavdar~ n 120 para ve yulafin 60 para oldu~unu görmekteyiz
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(s. 25). Tosun A~a'ya da 124.5 kile bu~day, 54 kile arpa, 51 kile çavdar, 33
kile yulaf ondal~k verilmi~tir.
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~ toplam geliri 11377.5 kuru~tur. Bu miktara
tah~l ürünleri, üzüm, kenevir, za~feran, penbe-i koza, aylakc~yan ve de~irmen
kiras~~dahildir. Tahmini de~er olarak 91500 kuru~~kaydedilmi~tir (s. 25).
Ahten (

-

) Raryesi :

Buradaki yar~c~yan reayas~~10 ki~idir. Aylakc~yan reayas~~üç ki~i olup her
birinden be~~kuru~tan 15 kuru~~kira al~nmaktad~ r. Aylakc~yan ve yar~ c~yan
reaya etraf~~ta~~duvar, üzeri kiremitli, baz~s~~ biti~ik 13 adet evde ya~amaktad~ r.
Köyde 34 dönüm ba~~oldu~unu görmekteyiz (s. 26). Yeti~en üzümlerden,
dönümünden be~~kuru~tan 170 kuru~~gelir sa~lanm~~ t~ r(s. 26). Anten'de de
za~feran yeti~tirildi~ini görüyoruz. 1819-20 (1235) y~l~ nda 18 k~yye za~ferandan k~yyesi 400 paradan 6400 para yani 160 kuru~~kazan~lm~~t~ r. Za~feran~n
1.5 k~yyesi Tosun A~a ondal~~~ na ayr~lm~~t~r. 150 kile bu~day, 163.5 kile arpa,
119 kile çavdar, 51.5 kile yulaf (ondal~~~~verildikten sonra) toplam 59250
para yani 1481 kuru~~10 para getirmi~tir. Bu~day~n kilesi 200 para, arpan~ n
120, çavdar~n 120 ve yulafin kilesi 60 parad~ r (s. 26).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 1826.5 kuru~tur. Bu miktara tah~l ürünleri, za~feran, ba~~geliri ve aylakc~yan kiras~~ dahildir. Tahmini de~er
olarak ise 14500 kuru~~kaydedildi~ini görmekteyiz (s.26).
Radu~ne (

Karyesi :

Köyde 24 yar~c~yan reayas~, dört de aylakc~yan reayas~~ ya~amaktad~ r.
Aylakc~yan reayadan her birinden be~~kuru~tan toplam 20 kuru~~kira al~ nm~~t~ r. Bunlar~n ya~ad~ klar~~üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~~28 ev vard~ r (s.
27).
Köyün 30 dönüm tarlas~~bulunmaktad~ r. 30 dönüm de ba~a sahip olan
köyün buradan kazanc~~ dönümünden be~~kuru~tan toplam 150 kuru~tur (s.
27). Za~feran yeti~tirildi~ini de görmekteyiz. 1819-20 (1235) y~l~ nda 8 k~yye
za~feran harc~~üretilmi~, 0.5 k~yyesi ondal~ k verildikten sonra geriye kalan 7
k~yye k~yyesi 10 kuru~tan sat~larak 72.5 kuru~~gelir sa~lanm~~t~r (s. 27).
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1819-20 (1235) y~l~nda bu~day üretimi 445.5 kile, arpa 217.5, çavdar
87.5, m~s~ r bu~day~~18, yulaf da 13.5 kiledir. 44.5 kile bu~day, 20.5 kile arpa,
8.5 kile çavdar, 1.5 kile m~s~ r bu~day~ , 1 kile yulaf Tosun A~a ondal~~~~olarak
ayr~lm~~ ur. Geriye kalan bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~ n 120 para, çavdarm
120, m~s~ r bu~day~ n~ n 60 ve yulaf~ n kilesi 60 paradan sat~ larak toplam
102820 para yani 2470.5 kuru~~kazan~lm~~ur (s. 27).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 2813 kuru~ tur. Bunun 2570.5
kuru~u tah~l ürünlerinden, 20 kuru~u aylakc~~kiras~ndan, 72.5 kuru~u za~ferandan ve 150 kuru~u da ba~lardan sa~lanm~~ t~r. Tahmini de~eri de 20500
kuru~tur (s. 27).
Kid~e

) Çiftli~i:

Çiftlikteki yar~c~yan reayas~~12 ki~idir. 600 dönüm tarlay~~ i~lemektedir.
Bunlar üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~~ 12 evde oturmaktad~ r. Üzeri kiremitli, etraf~~ta~~duyarl~, be~~bölümlü bir zahire anbar~~bulunmaktad~r. Ayr~ca
yine üzeri kiremitli, etraf~~ ta~~duyarl~, bir odas~, sofas~~ ve dehlizi olan bir suba~~~evi vard~ r.
Çiftlik 15 dönüm ba~a sahiptir. Ba~~ n her dönümünden be~~kuru~tan
toplam 75 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s. 28). Za~feran harc~~üretimi 8 k~yyedir (0.5 k~yye ondal~ k). K~yyesi 400 parad~ r. Toplam geliri 72.5 kuru~ tur.
1819-20 (1235) y~l~ nda 262.5 kile bu~day, 105.5 kile arpa, 73 kile çavdar ve
18 kile yulaf üretilmi~ tir. 24 kile bu~day, 10.5 kile arpa, 7 kile çavdar, 2 kile
yulaf ondal~k ayr~lm~~ur. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~ n 120 para, çavdar~ n 120 para ve yulaf~ n kilesi 60 paradan sat~ larak toplam 67980 para yani
1699.5 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s. 29).
Kirâ~e Çifdi~inin 1819-20 (1235) y~l~~ toplam geliri 1847 kuru~ tur (tah~l
ürünleri, za~feran, ba~~geliri toplam~ ). Tahmini de~eri ise 15000 kuru~ tur (s.
28).
~fdI (i1 ) çiftli~i :

Çiftlikteki reaya miktar~~5'tir. Yanc~yan reayas~n~n ya~ad~~~~üzeri kiremitli
etraf~~ta~~duyarl~~5 ev bulunmaktad~ r. ~kisi bo~tur. Çiftli~e ait 41 parça 550
dönüm tarlas~~vard~ r. Bunun 300 dönümü bo~, 250 dönümü ekilidir (s. 29).
Belleten C. LXII, 7
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1819-20 (1235) y~l~ nda çiftlikte 122.5 kile bu~day, 61 kile arpa, 13 kile de
çavdar üretilmi~ tir. Bunlardan toplam 31140 para yani 753.5 kuru~~elde
edilmi~tir. 750 kuru~~da çiftli~e ba~l~~Bah~i (
) mezraas~ nda üretilen
bu~daydan elde edilmi~ tir. Bununla birlikte toplam 1503.5 kuru~~tar~ m
ürünleri gelirini olu~turmaktad~ r. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~ n 120 para
ve çavdar~ n 120 parad~ r. 12 kile bu~day, 6 kile arpa ve bir kile çavdar da
ondal~k ayr~lm~~t~ r (s. 29). Bu çiftlik hakk~ nda ba~ka kay~ t bulunmamaktad~r.
Butras (

) Ka~yesi :

Köyde Müslüman ve reaya yar~c~ yan 23 ki~idir. Dördü reayad~ r. Köy civar~ nda be~~parça 11 dönümlük ba~~vard~r. Ba~~n dönümünden be~~kuru~tan
55 kuru~~gelir sa~lanm~~t~ r (s. 29).
1819-20 (1235) y~l~ nda 435 kile bu~day, 117 kile arpa, 42 kile çavdar ve
45 kile m~s~r bu~day~~üretilmi~tir. 43 kile bu~day, 11.5 kile arpa, 4,5 kile çavdar, 5 kile m~s~ r bu~day~~ ondal~ k ayr~lm~~t~ r. Toplam 117900 para yani
2947.5 kuru~~sa~lanm~~t~ r. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~ n 120 para, çavdar~n 120 ve m~s~ r bu~day~n~ n kilesi 60 parad~ r (s. 30).
Köyün 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 3002.5 kuru~tur (tah~l ürünleri
ve ba~~gelirleri toplam~ ). Tahmini de~eri ise 24000 kuru~tur (s. 30).
Yeniköy ( ~-S~~) Kalyesi
Köyde oturan yar~c~yan say~s~~ 14'tür. Köy 10 parça 19 dönümlük ba~a
sahiptir. Ba~~n dönümünden be~~kuru~tan toplam 95 kuru~~gelir elde edilmi~tir (s. 30).
1819-20 (1235) y~l~ nda 81 kile bu~day, 119 kile arpa ve 42.5 kile çavdar
üretilmi~tir. 8 kile bu~day, 12 kile arpa, 4 kile çavdar Tosun A~a ondal~~-~~
olarak ayr~lm~~t~r. Bu~day kilesi 200 paradan, arpa 120 para ve çavdar da kilesi 120 paradan sat~ larak toplam 32060 para yani 801.5 kuru~~kazan~lm~~t~ r
(s. 31).
Yeniköy Kar-yesinin 1819-20 (1235) y~l~~toplam geliri 896.5 (tah~l ürünleri ve ba~~geliri), tahmini de~eri ise 8000 kuru~tur (s. 31).
Bu yedi çiftli~in 1819-20 (1235) y~l~ na ait toplam geliri 23269.5 kuru~tur.
487.5 kuru~u ondal~ k ve para de~erindeki kay~plar v.s. ayr~ lm~~ t~ r. Tahmini
de~erleri ise 187000 kuru~tur (s. 31).
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Çiftliklerin 1818-19 (1234) y~l~ndan kalan ve 1819-20 (1235) y~l~ nda üretilen ürünleri toplu olarak bir arada verdi~imizde ~u tablo ortaya ç~ kmaktad~r. Ölçü birimi kiledir :
Bu~day
2471

Arpa
-

1245.5 -

926.5

-

365.5 -

3397.5

-

1611

Çavdar

Yulaf

M~s~r Bu~day~~

798.5

372.5

056

-1819-20(1235)

863

245

396

-1817-19(1233-34)

617.5

452

- 1661.5

-

Serf~ce kazas~ na bakt~~~m~zda burada da bir çiftlik ve üç adet çiftlik haline getirilmi~~köy oldu~unu görmekteyiz.
Remyuz (

)

:

Çiftlikte 13 yar~ c~ yan, dört de aylakc~yan reayas~~ ya~amaktad~ r.
Aylakc~yan reayan~ n her birinden be~~kuru~ tan toplam 20 kuru~~kira al~ nmaktad~ r. Reaya etraf~~ ta~~duyarl~ , baz~ lar~ n~ n üzeri kiremitli, baz~s~~ ta~l~~ 16
evde oturmaktad~ r. Evlerin üçü bo~tur. 70 parça yakla~~ k 1300 dönümlük
tarlas~~ bulunmaktad~ r. Üzeri ta~, iki odal~, içinde üç bölümlü zahire anbari
olan, etraf~~ ta~~duyarl~~ bir kule, civarda bir çay (ma-leziz) ve de~irmen yeri
vard~ r. Çiftli~e ait 14 parça 15 dönümlük ba~, 12 parça 50 dönümlük pamuk
tarlas~~ bulunmaktad~ r (s.33). Ba~~ n dönümünden be~~kuru~ tan 75 kuru~~gelir sa~lanm~~t~ r. Pamuk tarlas~ ndan 293 k~ yye koza pamuk üretilmi~~bunun
k~yyesi 16 paradan sat~ lmas~~ 3376 para yani 84.5 kuru~~gelir getirmi~tir (32
k~yyise ondal~ kur).
Çiftlikte üretilen bu~day, arpa, çavdar, m~s~ r bu~day~ ndan toplam 63160
para yani 1579 kuru~~elde edilmi~tir. Bu~day 249.5 kile (kilesi 200 para),
arpa 40 kile (kilesi 120 para), çavdar 58.5 kile (kilesi 120 para), m~s~ r bu~day~~ 106 kile (kilesi 80 para) üretilmi~ tir. 24.5 kile bu~day, 4 kile arpa, 6 kile
çavdar, 10.5 kile m~s~ r bu~day~~Tosun A~a ondal~~~ d~ r (s.33).
Çiftli~in toplam geliri 1758 kuru~tur. Tahmini de~eri ise 15750 kuru~tur
(s.33).
Kebir Vaftus (

L y-3j 13

) Karyesi :

Tepedelenli Ali Pa~a taraf~ ndan çiftlik haline getirilmi~~köylerden biridir.
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Köyde çiftciyan reayas~~47 ki~idir. 30 dönüm ba~~bulunmaktad~ r. Ba~~n
dönümünden be~~kuru~tan 150 kuru~~gelir elde edilmi~tir. (s.34)
1819-20(1235) y~l~nda 209.5 kile bu~day, 46.5 arpa, 143.5 kile çavdar,
32.5 kile yulaf üretilmi~ tir. Bunlardan toplam 42510 para yani 1562.5 kuru~~
sa~lanm~~t~r. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~ n 120 para, yulaf~ n kilesi de 60
parad~ r. 21 kile bu~day, 4 kile arpa, 14 kile çavdar, 4 kile yulaf ondal~ k ayr~lm~~ur.
Köyün 1819-20(1235) y~l~~toplam geliri 1712.5 kuru~~ve tahmini de~eri
de 13700 kuru~tur (s.34).
Lizâret

Kaiyesi

Köyde 33 çiftçiyan reayas~~ya~amaktad~r. 30 dönüm ba~~vard~ r. Ba~dan
dönümünden 5 kuru~tan 150 kuru~~gelir sa~lanm~~t~r.
1819-20(1235) y~ l~nda 173.5 kile bu~day, 35 kile arpa, 98.5 kile çavdar,
14 kile yulaf, 32 kile m~s~ r bu~day~~ üretilmi~, bunlardan toplam 50720 para
yani 1268 kuru~~gelir sa~lanm~~t~ r. Bu~day~ n kilesi 200 para, arpan~n 120
para, çavdar~n 120 para, yulaf~ n 60 para, m~s~ r bu~day~n~n ise 100 parad~ r.
17.5 kule bu~day, 3.5 kile arpa, 9.5 kile çavdar, bir kile yulaf ve üç kile m~s~r
bu~day~~ondal~ k ayr~lm~~ur (s.35).
Köyün 1819-20(1235) y~l~~ toplam geliri 1418 kuru~tur. Tahmini de~eri
de 11350 kuru~tur (s.35).
Makn~s (

) Ka~yesi :

Köyde 49 yar~c~yan reayas~~ ya~amaktad~r. Köyün 1819-20(1235) y~l~~ bu~day üretimi 264 kile, arpa 114.5 kile, çavdar 705 kile ve dar~~ise 22 kiledir.
Bunlardan toplam 138060 para yane 3451.5 kuru~~sa~lanm~~t~ r. Bu~day~n kilesi 200 para, arpan~n 120 para, çavdar~n 120 para ve dar~ n~n 100 parad~ r.
26.5 kile bu~day, 11 kile arpa, 70.5 kile çavdar ve iki kile dar~~ ondal~ k ayr~lm~~& (s.36).
Köyün tahmini de~eri 27500 kuru~~olarak kaydedilmi~& (s.36).
Bu dört çiftli~in 1819-20(1235) y~l~na ait toplam geliri 9370 kuru~tur.
Buna o y~lki gelir ve daha önceden sat~ lan ürünler, koyun, keçi v.s. dahildir.
Tahmini de~erleri ise 68300 kuru~tur.

TEPEDELENL~~AL~~PA~A'NIN OFTL~ KLER~~

101

1818-19(1234) y~l~ ndan kalan ve 1819-20(1235) y~l~ nda üretilen ve teslim
edilen tah~l ürünleri miktar~~ tablo halinde a~a~~da gösterilmi~tir. Ölçü birimi
kiledir.
Dan

Yulaf

M~s~ r Bu~day~~

- 42.5 -

124.5

- 807 -1819-20 (1235)pl~~

158

- 000 -1818-19(1234)y~ l~~

275.5

- 807

Çavdar

Bu~day

Arpa

807

245.5

- 905

000

000

- 213.5 - 00

807

245.5 - 118.5 - 42.5 -

-

Çar~amba ve Serfice kazalanndaki çiftliklerde yeti~en tah~l ürünlerinin
kilesinin ayn~~fiyattan sat~ld~~~ n~~ görmekteyiz.
J12i ) Nahiyesine bakt~~~m~ zda burada bir köyün çiftlik
Katranice
haline getirildi~ini bir de çiftlik bulundu~unu görmekteyiz.
Ralcita ( 412.Jj ) Karyesi :
) kasabas~ na ba~l~ d~ r.
Katranice nahiyesinde Osturova (
Tepedelenli Ali Pa~a buray~~ da çiftlik haline getirmi~tir.
Köyde üç odal~ , üzeri sazl~, etraf~~ta~~ve kerpiç duyarl~, içinde dört gözlü
zahire anbari olan bir adet harap suba~~~kona~~~vard~ r. Ayr~ca üzeri kiremitli,
etraf~~ kerpiç duyarl~~ bir adet samanl~ k ve köy civar~ nda büyük bir göl bulunmaktad~ r. Gölün içindeki bal~ k ve di~er ürünlerden y~ lda 445 kuru~~gelir
elde edilmektedir.
Yanc~yan reayas~~toplam 26 ki~idir. Her birinden 20 kuru~ tan 420 kuru~~
gelir sa~lanmaktad~ r. ~imdiye kadar inceledi~imiz çiftliklerde yar~c~yan reayas~ ndan böyle bir gelir elde edilmedi~i görülmektedir. Aylakc~ yan reayas~~
12 ki~idir. Her birinden 15 kuru~~al~ nmaktad~ r. Toplam 180 kuru~tur.
Yar~c~yan ve aylakc~yan reayas~~12 ki~idir. Her birinden 15 kuru~~al~ nmaktad~ r. Toplam 180 kuru~tur. Yar~c~yan ve aylakc~yan reayas~~üzeri kiremitli, ta~~
ve sazl~, etraf~~ ta~~ve kerpiç duyarl~~ 33 evde oturmaktad~ r (s.37).
Köyde iki odal~, etraf~~kerpiç duyarl~ , üzeri kiremitli bir han bulunmaktad~ r. Buras~ n~ n 1819-20(1235) y~l~~ kira geliri 100 kuru~ tur. Sahip oldu~u
)yaylas~ ndaki Büyük
yaylak ve hayvan otla~~ ndan 500 kuru~, Setdur (
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Çay~ r (bir adet) has~lat~~ 200 araba olup her araba 10 kuru~ tan 2000 kuru~~
gelir sa~lanmaktad~ r. 63 dönüm tarla 1100 dönümdür. Tarlan~ n 550 dönümü ekili, 550 dönümü bo~tur (s.37).
Köyde 1819-20(1235) y~l~ nda 116.5 kile bu~day, 206 kile arpa, 114.5 kile
çavdar üretilmi~tir. Toplam 96790 para yani 3429.5 kuru~~gelir elde edilmi~tir. Bu~day~ n kilesi 260 para, arpan~ n 200 para ve çavdar~ n 200 parad~ r.
Setdur mezraas~ n~ n bu~day üretimi 29 kile, çavdar ise 25 kiledir. 14 kile
bu~day, 60.5 kile arpa, 14 kile çavdar Kavas Osman A~a'ya ondal~ k ayr~ lm~~ur
(s.37).
Rakita'mn 1819-20(1235) y~l~~toplam geliri 6064.5 kuru~tur. Buna iirünlerden elde edilen miktarlar ve kiralar dahildir. Tahmini de~eri ise 48500
kuru~tur (s.37).
Widinelit Süiübölükba~~~(

)

:

Katranica Köyü'nde olan bu çiftlik Tepedelenli Ali Pa~a'ya aittir.
Çiftlikte iki yar~c~yan reayas~~ya~amaktad~ r. Evlerinin üzeri kiremitli ve
etraf~~ ta~~duvarl~d~ r. Be~~odal~ , dokuz bölümlü zahire anbari, samanl~ k ve
ah~ rdan olu~maktad~ r. Çiftli~in civar~ nda sekiz parça 200 dönümlük tarlan~ n
80 dönümü ekili, 80 dönümü bo~~ve 40 dönümü de bay~ rd~ r (s.38).
1819-20(1235) y~l~nda 10 kile bu~day, 50 kile arpa, 15 kile çavdar üretilmi~tir. Bir kile bu~day, 5 kile arpa, 1.5 kile çavdar ~bi~~A~a ondal~~~~olarak
ayr~lm~~nr. Bu ürünlerden toplam 13760 para yani 344 kuru~~kazan~lm~~t~ r.
Bu~day~ n kilesi 240 para, arpan~ n 200 para, çavdar~ n ise 200 parad~ r.
Çiftli~in tahmini de~eri 2500 kuru~tur (s.38).
Katranice'de Tepedelenli Ali Pa~a'ya âit olan Katranice ve Tevabi'
Mukataas~~da bulunmaktad~ r. Mukataada 1819-20(1235) y~l~nda 159.5 kile
bu~day, 314 kile arpa, 220.5 kile çavdar, 28.5 kile yulaf yeti~tiril~ni~tir. Bunlar
toplam 132780 para yani 3319.5 kuru~~gelir getirmi~tir. Bu~day~ n kilesi 240
para, arpan~ n 200 para, çavdar~ n 200 para ve yulaf~n 80 parad~r.
Mukataan~ n ve ba~l~~köylerin iltizam bedeli 1819-20(1235) y~l~~için 1490
kuru~tur (s.38). Ayr~ca Katranice Nahiyesine ba~l~~Ci~an (
) Köyünün
ürünlerine Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n da ortak oldu~unu görmekteyiz (s.38).

TEPEDELENL~~AL~~PA~A'NIN Ç~FTL~KLER~~

103

Yine Tisi ( „---)Köyü ve Gramatek (,31.°5 ) Köyü'nün de ürünlerine
ortakur (s.39). Bütün bu ortald~ ktan elde etti~i gelir 4720.5 kuru~tur (s.39).
Son olarak Perlepe ( 4:71.7?: ) kazas~ na bakt~~~m~zda burada bir çiftlik
oldu~unu görmekteyiz. Bu çiftlik Reska ( ij )'d~r (s.41).
Çiftlikte iki odal~, üzeri kiremitli, içinde zahire anbari olan bir suba~~~evi
bulunmaktad~ r. ~ki yar~c~yan reayas~~ ya~amaktad~ r. Reayaya ait etraf~~ ta~~duvar, üzeri kiremitli, alt~~ ev vard~ r. Bunlardan dördü bo~tur. 21 ba~~620 kuru~~
de~erinde çe~itli hayvan yeralmaktad~ r. Çiftli~e ait 400 dönüm tarla, 10 dönüm çay~ r, yar~ m dönüm ba~~vard~ r. Çay~ rm 1819-20(1235) y~ l~~ has~ lat~~ 80
kuru~, ba~~ n 15 kuru~tur (s.41).
1819-20(1235) y~l~ nda 20 keyl-i ~stanbuli bu~day, 22 keyl-i ~stanbuli arpa
ve 169 keyl-i ~stanbuli çavdar ürefilmi~tir. Hepsi 1820-21(1236) y~ l~~ tohum ve
a.~arma, 125 keyl-i ~stanbuli çavdar Tero~lanlar~ na ayr~ lm~~ ur (s.41).
1819-20(1235) y~l~~toplam geliri 82.5, tahmini de~eri ise 12000 kuru~tur
(s.41).
Tepedelenli Ali Pa~a'ya ait Pa~a Sanca~~'nda 15'i çiftlik, 23'ü köy olmak
üzere toplam 38 çiftli~in, bulundu~u yerlerin zahire geliri ve nakit miktarlar~~
~u ~ekilde ayr~lmaktad~ r (s.47):
1819-20(1235) y~l~ na ait zahire geliri:
02730.5

kuru~~

Manast~r Kazas~~

29311.5

Filorine

31222

Sar~göl

07860

Serfice
Perlepe

00000
02763.4

kuru~~

Katranice Mukataas~~ ve ba~l~~ yerler

03319,5
77207

Katranice Nahiyesi

Kuru~~
Kazalar~ n nakit miktarlar~:

23023.5
43970

kuru~~

Manast~r Kazas~~
Filorine

tl
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03199.5

Sar~göl

00407.5

Serfice

00082.5

Perlepe

03088.5

Katranice Nahiyesi

04721

Katranice Mukataas~~ve ba~l~~yerler

78492.5
78492.5 kuru~~1819-20(1235) y~l~~nakit geliri ve 77207 kuru~~zahireden
elde edilen miktar~n toplam~~155699.5 kuru~tur (s.47).
Çiftlik ve köylerin 1818-19(1234) ve 1819-20(1235) y~l~~ürün miktar~~
toplu olarak bulunduklar~~kazalara göre ~u ~ekildedir:
Ölçü keyl-i ~stanbulidir (s.47).
Bu~day
0095

Çavdar
- 592

1519.5 - 8546

Yulaf

Dan

- 1432.5 - 034.5 - 6829.5 - 259.5 -

Fasulye

00 -

000

-

M~s~r Bu~day~~

Kenevir K~yye

060

178

- Manast~r

44 -

070

-

162.5

000

- Filorine

00 -

000

-

4523

030

- Sartgal

-

20 -

000

-

272.5

000

- Serfice

-

00 -

000

-

0000

000

- Perlepe

- 0337.5 - 025.5 -

00 -

000

-

000

000

- Katranice
Nahiyesi ve
mukasaas~~

5215

- 2788.5 - 2581

- 7673 -

0807

- 0240.5 - 1118.5 - 042

0150

- 0210

- 0300

0284

- 0316

- 000

8875.5 - 12688 - 12772.5 - 1228.5 - 64

-

cra -

1136.5

-

178

Pa~a Sanca~~'nda bulunan be~~kaza ve bir nahiyedeki 38 çiftli~e
(kay~tlarda 41 çiftli~in ad~~geçmektedir. Ancak 38 çiftlik hakk~nda ayr~nt~l~~
bilgi verilmektedir) ait bu kay~ tlardan edindi~imiz bilgilere göre; Filorine
Kazas~nda di~er kazalardan daha fazla ürün ûretildi~ini ve kazanç sa~land~~~n~~görmekteyiz. Filorine Kazas~ndan sonra en fazla ürün ve gelir Sar~göl
Kazas~ndan elde edilmektedir. Daha sonra ise Manast~r, Serfice, Perlepe Kazalar~~ve Katranice Nahiyesi gelmektedir.
Çiftliklerde üretilen ûrûnlerden en fazla s~ras~yla çavdar, arpa ve bu~day
yeti~tirilmektedir. Bu ürünlerin d~~~nda çifdiklerin bir ço~unda üzüm, baz~ lar~nda pamuk, keten, kenevir gibi ürünler ûretilmektedir. Buralarda i~~gû-
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cünü sa~layan "yar~c~yan" denilen ve ayn~~zamanda ürünün bir k~sm~n~~payla~an ki~ilerdir. Ayr~ca "aylakc~yan" ad~~ verilen ve gündelikle çal~~an, çiftliklerde kira ile oturan halk bulunmaktad~ r. Kay~ tlardan bunlar~ n say~ lar~,
ürünlerin miktar ve getirdi~i gelir ö~renilmektedir.
Hakk~ nda bilgi verdi~imiz bu defterden Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n Pa~a
Sanca~~'nda birçok çiftli~i oldu~unu, bunlardan ço~unun köylerden olu~tu~unu ö~renmekteyiz. Fakat çal~~malar~m~z s~ ras~ nda saptad~~~m~z defterlere
göre Ali Pa~a'n~n bunlar~n d~~~ nda da çok say~da çiftli~e sahip oldu~unu
gördük. Özellikle Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Devlet Ar~ivinde Maliyeden
Müdevver defter tasnifinde Pa~a'n~n çiftlikleri ve mal varl~~~~ile ilgili pek çok
belge bulunmaktad~ r. Verdi~imiz bu bilgiler sadece küçük bir k~sm~ n~~ olu~turmaktad~ r.
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