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Πρόλογος 

 

Αντικείµενο της εργασίας αποτελούν οι οικονοµικές δραστηριότητες, οι πράξεις 

ευσέβειας και φιλανθρωπίας και η καθηµερινή κουλτούρα των µελών του οίκου ενός 

καταγόµενου από οικογένεια προκρίτων της Θεσσαλονίκης υψηλόβαθµου κρατικού 

αξιωµατούχου, ο οποίος υπηρέτησε ως κυβερνήτης και στρατιωτικός διοικητής σε 

σειρά επαρχιών. Στόχος κατά πρώτο λόγο είναι η αναζήτηση της οικονοµικής λογικής 

διαχείρισης των έγγειων ιδιοκτησιών και των αστικών ακινήτων του οίκου, καθώς 

επιχειρείται η εξέταση και ο εντοπισµός των περισσότερο ή λιγότερο παραδοσιακών 

και ορθολογικών-νεωτεριστικών στοιχείων οργάνωσης και εκµετάλλευσης των 

γαιοκτησιών, καθώς και ο βαθµός στον οποίο οι δεσµεύσεις που επιβάλλουν οι 

κανόνες των ιερών αφιερωµάτων (βακούφια) ορίζουν τον τρόπο διαχείρισης της 

ακίνητης αστικής περιουσίας. Ο σηµαντικός ρόλος των πιστωτικών συναλλαγών και 

το µέγεθος των εσόδων που εξασφαλίζονται µέσω της σχετικά απλής και ανέξοδης 

αυτής πρακτικής συµβάλλουν επίσης στην τελική αποτίµηση της φύσης των 

συνολικών δραστηριοτήτων της οικογένειας, οι οποίες είναι ποικίλες και ιδιαίτερα 

σύνθετες. 

Παράλληλα, τα στοιχεία τα οποία παρέχονται µέσα από τους ετήσιους 

οικογενειακούς ισολογισµούς περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το χώρο 

κατοικίας, τους σκλάβους και υπηρέτες, την ένδυση, την οικοσκευή και τη διατροφή 

των µελών του οίκου, καθώς και για την κοινωνικότητα και τις πιθανές σχέσεις 

εξάρτησης και ευεργεσίας που τέµνουν κάθετα την κοινωνική διαστρωµάτωση και 

καταδεικνύουν ή συγκροτούν το υψηλό κύρος και κοινωνικό γόητρο της οικογένειας. 

Εξετάζονται οι τρόποι µε τους οποίους καθίσταται δυνατή η ένταξη του οίκου στην 

υψηλή κουλτούρα των κυρίαρχων πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά, οµάδων της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ενώ συγχρόνως παρουσιάζονται οι τακτικές προβολής 

της θρησκευτικότητας και της ευσέβειας κυρίως στο πλαίσιο της διασφάλισης και 

επέκτασης της κοινωνικής αναγνώρισης και επιρροής µέσω της ίδρυσης και 

χρηµατοδότησης ενός ιερού τεµένους -που φέρει το όνοµα του επικεφαλής του οίκου- 

και της µισθοδοσίας ενός αριθµού θρησκευτικών λειτουργών. Υποστηρίζεται ότι ο 

προσεταιρισµός των εκφραστών και εκτελεστών της ιερής παράδοσης και του νόµου 

και η υιοθέτηση των αξιών του ισλάµ µε την έννοια των εθίµων, των παραδόσεων και 

της φιλανθρωπίας αποτελούν, όσον αφορά στον βεζιρικό οίκο, τους κύριους δείκτες 
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κοινωνικής αναγνώρισης και µέσα συσσώρευσης «συµβολικής εξουσίας».1 Επιπλέον, 

η συγγένεια της οικογένειας µε τη σουλτανική δυναστεία και συγχρόνως η παραµονή 

και δραστηριοποίησή της στη Θεσσαλονίκη φανερώνουν ίσως, εκτός από το 

υψηλότατο γόητρο ορισµένων µελών των οµάδων των τοπικών προκρίτων κατά το 

18ο αιώνα, την ισχύ των δικτύων εξάρτησης και εξουσίας στο επίπεδο των 

επαρχιακών πόλεων, τα οποία ο αξιωµατούχος και σύζυγος µιας οθωµανής 

πριγκίπισσας δεν επιθυµεί να εγκαταλείψει· η οικογένεια του Νουµάν Πασά ανήκει 

ταυτόχρονα στις κατηγορίες των κεντρικών και επαρχιακών κυρίαρχων οµάδων 

υιοθετώντας ποικίλες πρακτικές διασφάλισης του οικονοµικού και πολιτικού 

κεφαλαίου της, οι οποίες είναι διαθέσιµες στα επιµέρους «πεδία» δραστηριοποίησής 

της. 

Στο πρώτο µέρος (εισαγωγή) της εργασίας παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά, 

οι διαδικασίες στελέχωσης, τα σύµβολα εξουσίας και η οργάνωση των οίκων των 

υψηλόβαθµων κρατικών αξιωµατούχων, οι οποίοι αποτελούν την ισχυρότερη 

πολιτικά και οικονοµικά οµάδα που εντάσσεται στην ευρεία νοµική κατηγορία των 

«ασκερί» (στρατιωτικοί) και της οποίας ίσως αποτελούν την περισσότερο 

αντιπροσωπευτική έκφραση. Παρά το γεγονός ότι η πολιτικά, αλλά και οικονοµικά 

και κοινωνικά, κυρίαρχη οµάδα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δεν αποτελεί ένα 

συνεκτικό σώµα και δε διακρίνεται -τουλάχιστον εµφανώς- από σταθερότητα όσον 

αφορά στα προνόµια συγκεκριµένων οικογενειών, διατηρεί ωστόσο ορισµένα 

χαρακτηριστικά, όσον αφορά στους πόρους πλουτισµού, τις πρακτικές δικτύωσης στο 

εσωτερικό της διοίκησης και τον υλικό και πνευµατικό πολιτισµό, τα οποία φαίνεται 

ότι σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους είναι δυνατό να µεταβιβαστούν µε αρκετή 

ασφάλεια στις επόµενες γενιές. Συγχρόνως, επισηµαίνεται η σχέση και η µερική 

ταύτιση των κοινωνικών κατηγοριών των αξιωµατούχων από τη µια πλευρά και των 

προκρίτων των επαρχιακών πόλεων («αγιάν») του 18ου αιώνα από την άλλη, οι οποίοι 

αποτελούν επίσης µια ευρεία κατηγορία µε µέλη ποικίλης προέλευσης, που ανήκουν 

στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα της αυτοκρατορίας, ενώ συνδέονται µε τους 

ασκερί υιοθετώντας στοιχεία της υψηλής κουλτούρας, διατηρώντας σχέσεις ή 

εντασσόµενοι στους οίκους των αξιωµατούχων της πρωτεύουσας και των επαρχιών. 

Επισηµαίνεται, εποµένως, η ρευστότητα των ιστοριογραφικών σχηµάτων 

                                                 
1 P. Bourdieu, «Η συµβολική εξουσία» στο Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, Αθήνα 1999, 237-246. 
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κοινωνικοπολιτικής ταξινόµησης αλλά και η ρευστότητα των ίδιων των κοινωνικών 

κατηγοριών και πραγµατικοτήτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πηγές, οι οποίες έγκεινται σε τρεις ετήσιους 

ισολογισµούς του οίκου του υψηλόβαθµου, όπως είναι σαφές από τους τιµητικούς 

τίτλους που παρατίθενται στις πρώτες σελίδες των καταστίχων, κρατικού 

αξιωµατούχου και περιγράφεται η διαδικασία ταύτισης του προσώπου, καθώς το 

όνοµά του δεν παραδίδεται. Παρά το γεγονός ότι τα κατάστιχα περιλαµβάνονται στο 

αρχείο της Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας («Μπαµπ-ι Ντεφτερί») της 

Κωνσταντινούπολης, διατηρούν έναν ιδιωτικό χαρακτήρα στην καταγραφή, τόσο 

όσον αφορά στο περιεχόµενο (επιχειρησιακή διαχείριση αλλά και αγορές τροφίµων, 

ενδυµάτων, σκευών και σκλάβων -µεταξύ άλλων), όσο και στη διατύπωση και στη 

διάρθρωσή τους (δεν αναφέρεται το όνοµα του επικεφαλής του οίκου, δε δηλώνονται 

παρά µόνο σε µία περίπτωση οι σχέσεις συγγένειας και σηµειώνονται ευτελή έξοδα), 

που φαίνεται ότι παραπέµπουν σε µια προσπάθεια εξασφάλισης της 

αποτελεσµατικότερης λειτουργίας και εσωτερικής οργάνωσης του νοικοκυριού –ή 

τουλάχιστον στη στενή εποπτεία των οικονοµικών του υποθέσεων. Η άνιση 

πυκνότητα των πληροφοριών στα τρία κατάστιχα και το διαφορετικό τους µέγεθος 

φανερώνουν, ωστόσο, µια µη εύκολα διακριτή λογιστική λογική, η οποία ίσως 

οφείλεται σε µία διαίρεση του οίκου κατά την περίοδο την οποία καλύπτουν τα 

κατάστιχα ή στη χρήση διαφορετικών µεθόδων καταγραφής και υπολογισµού ανά 

έτος. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρατίθεται τµήµα της ιστοριογραφικής συζήτησης 

σχετικά µε το ζήτηµα του φαινοµένου των τσιφλικιών και την έκτασή του στα εδάφη 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µια και ένα µεγάλο -και ιδιαίτερα λεπτοµερές- 

τµήµα των καταστίχων αφορά στη διαχείριση των έγγειων ιδιοκτησιών που διατηρεί 

η οικογένεια στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης. Η συνθετότητα του ζητήµατος, όπως 

περιγράφεται στη βιβλιογραφία, συνοδεύεται από την πολυπλοκότητα της οργάνωσης 

και την ποικιλία των αγροτικών σχέσεων που αναδεικνύονται µέσα από την εξέταση 

των καταστίχων. Τέλος, στο τρίτο µέρος εξετάζονται οι διαφορετικοί πόροι 

πλουτισµού της οικογένειας, δηλαδή οι πιστωτικές επιχειρήσεις και τα έσοδα από το 

ιερό αφιέρωµα το οποίο σύστησε ο επικεφαλής του οίκου στη Θεσσαλονίκη, ο υλικός 

πολιτισµός, η κοινωνικότητα και οι πρακτικές έκφρασης και προβολής της ευσέβειας 

της οικογένειας ιδωµένες κυρίως ως µέσα συγκρότησης και διασφάλισης υψηλού 
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κύρους και γοήτρου και νοµιµοποίησης της οικονοµικής και κοινωνικής εξουσίας 

της. 

Ευρύτερος στόχος είναι η διερεύνηση των διαφορετικών πτυχών της οικονοµικής 

δραστηριότητας και της κουλτούρας µιας µάλλον ιδιαίτερα προβεβληµένης 

οικογένειας της µουσουλµανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και η αναζήτηση των 

επιλογών της σε µια περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης τουλάχιστον για το µη 

µουσουλµανικό πληθυσµό της πόλης. Μέσα από τη µελέτη των καταστίχων 

παρουσιάζεται µια σύνθετη εικόνα καθιερωµένων (παραδοσιακών) τρόπων 

οικονοµικής διαχείρισης αλλά συγχρόνως και προσπαθειών µεγιστοποίησης των 

κερδών µέσα από τη σύνδεση µε την αγορά, όσον αφορά στη γαιοκτησία, καθώς και 

µέσα από την υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών διαχείρισης των βακουφικών 

ακινήτων, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε την παλιότερη άποψη όσον αφορά στην 

οικονοµική δυσκαµψία σε σχέση µε τις αγοραπωλησίες γης και ακινήτων στο 

εσωτερικό των οθωµανικών πόλεων. Συγχρόνως, ωστόσο, οι επιλογές που αφορούν 

στην κατανάλωση, την ευσέβεια και την κοινωνικότητα και η στενή σύνδεση των 

διαφορετικών εισοδηµατικών πηγών και οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τις 

οικογενειακές και οικιακές δαπάνες σε ένα ενιαίο σύνολο, όπως φαίνεται από τη δοµή 

των καταστίχων, υποδηλώνουν την πρωταρχική σηµασία της κατοχής και προβολής 

των καθιερωµένων συµβόλων εξουσίας, τη δραστηριοποίηση σε ένα πλαίσιο 

κυριαρχίας των παραδοσιακών αξιακών συστηµάτων και, τέλος, την ταύτιση της 

«επιχείρησης» µε τον οίκο, όσον αφορά στη γενικότερη οικονοµική λογική 

διαχείρισης της «ιδιοκτησίας», στην οποία χαρακτηριστικό είναι ότι εντάσσονται 

εύκολα και τα βακουφικά εισοδήµατα. 
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Α. Εισαγωγή 

 

1. Ασκερί και αγιάν 

 

Στην Oθωµανική Aυτοκρατορία οι φορείς της πολιτικής εξουσίας, στο βαθµό που 

αυτή εστιάζεται στους κεντρικούς κρατικούς θεσµούς και αξιώµατα, ταυτίζονται µε 

τους «ασκερί», αξιωµατούχους οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία του σουλτάνου 

και αποτελούν σύµφωνα µε τις µεσανατολικές πολιτικές παραδόσεις την πρώτη από 

τις δύο νοµικές κατηγορίες στις οποίες διαιρείται η οθωµανική κοινωνία.2 

Συγκροτούν την κυρίαρχη πολιτικά οµάδα, δεν υπόκεινται σε φορολογία, 

καρπώνονται µέρος των κρατικών εισοδηµάτων ως εξουσιοδοτηµένοι φορείς της 

σουλτανικής εξουσίας και απολαµβάνουν προνόµια που συνιστούν χαρακτηριστικά 

υψηλής κοινωνικής θέσης και γοήτρου.3 

Η νοµική θέση τους στη διάρκεια των περιόδων στις οποίες διαιρείται στο πλαίσιο 

της σύγχρονης ιστοριογραφίας η ιστορία του οθωµανικού κράτους ως τις αρχές του 

19ου αιώνα -περίοδοι ακµής και παρακµής, συγκεντρωτισµού, αποκέντρωσης και 

σταδιακά αυξανόµενης γραφειοκρατικοποίησης- µένει σταθερή, καθώς δεν υπάρχει 

αµφισβήτηση των τύπων της θεσµικής και πολιτικής τάξης. Τα στελέχη του 

στρατιωτικοδιοικητικού κλάδου και της γραφειοκρατίας, -µια και τα µέλη της 

κεντρικά ελεγχόµενης δικαστικής, θρησκευτικής και εκπαιδευτικής ιεραρχίας, αν και 

ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ασκερί διαφοροποιούνται ως προς τη νοµική 

τους θέση- νοούνται ως «δούλοι» του σουλτάνου («κουλ», «γκουλάµ», «µπεντέ»), 

όρος πολύσηµος, ο οποίος δεν παραπέµπει µόνο σε µη-ελεύθερους, προερχόµενους 

από το «ντεβσιρµέ» (παιδοµάζωµα), το δουλεµπόριο ή την αιχµαλωσία και 

εκπαιδευµένους στις σχολές του παλατιού αξιωµατούχους.4 Οι ασκερί είναι 

προνοµιούχοι «υπηρέτες» και η προέλευσή τους µπορεί να είναι ποικίλη,5 ωστόσο ως 

                                                 
2 Αντιθετικά οι «ρεαγιά» (ποίµνιο, υπήκοοι) αποτελούν την κατηγορία των παραγωγών και 
φορολογουµένων. H. İnalcık, “Capital Formation in the Ottoman Empire”, The Journal of Economic 
History, 29 (1969), 97. 
3 F. M. Göçek, Rise of Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change, 
Νέα Υόρκη 1996, 21-22. 
4 H. İnalcık, “Ghulam”, The Encyclopedia of Islam (New Edition), τ. 2, 1085-1091. 
5 I. M. Kunt, Οι υπηρέτες του σουλτάνου: ο µετασχηµατισµός της οθωµανικής επαρχιακής 
διακυβέρνησης 1550-1650, επιµ.-µετφρ. Στέφανος Παπαγεωργίου, Αθήνα 2001, 125-128. 
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«δούλοι» υπόκεινται στη σουλτανική βούληση και εξουσία και στην πιθανότητα 

παύσης από τα καθήκοντά τους και δήµευσης των περιουσιών τους.6 

Από την πλευρά της οργάνωσης των διαδικασιών, του ρόλου του ηγεµόνα και της 

θέσης του προσωπικού που στελεχώνει τους θεσµούς, η µορφή και ο χαρακτήρας του 

οθωµανικού κράτους είναι δυνατό να εξετασθούν ως ένα παράδειγµα «πατριαρχικής 

µοναρχίας», επικεντρωµένης στο σουλτανικό οίκο, στη διευρυµένη µορφή του οποίου 

εντάσσονται οι αξιωµατούχοι ως υπηρέτες, και οι υπήκοοι ως «προστατευµένος 

πληθυσµός».7 Το οργανωτικό αυτό σχήµα ενσωµατώνει την αντίληψη των ίδιων των 

Οθωµανών για τις σχέσεις εξάρτησης και κυριαρχίας και είναι κατάλληλο για την 

ερµηνεία πρακτικών και θέσεων που υπακούουν στις παραπάνω αρχές. Από την άλλη 

πλευρά, ωστόσο, οι αξιωµατούχοι ή η κυρίαρχη πολιτικά οµάδα διαθέτουν 

χαρακτηριστικά και κοινωνικούς και οικονοµικούς ρόλους, οι οποίοι παρ’ ότι 

διαρθρώνονται στο πλαίσιο των κρατικών δοµών δεν εγγράφονται απόλυτα σε αυτές. 

Τα ανώτερα στελέχη της διοικητικής («σεϊφιγιέ»), γραφειοκρατικής («καλεµιγιέ») και 

θρησκευτικής («ιλµιγιέ») ιεραρχίας αποτελούν την ισχυρότερη οικονοµικά και µε 

υψηλό κύρος και γόητρο κοινωνική οµάδα.8 Η πρωταρχική πηγή πλουτισµού 

ανεξάρτητα από τις µεταβολές στην οργάνωση του δηµοσιονοµικού και 

στρατιωτικοδιοικητικού συστήµατος είναι η κάρπωση των φορολογικών προσόδων, 

στο µεγαλύτερο µέρος τους αγροτικών, και κατά δεύτερο λόγο συνδεόµενων µε 

αστικά τέλη και άλλοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι, ενώ από τα µέσα του 16ου αιώνα 

και εξής, η σταδιακή υποχώρηση της τιµαριωτικής οργάνωσης έναντι της πρακτικής 

της φοροµίσθωσης µέσω της µετακίνησης µέρους των τιµαριωτικών εισοδηµάτων 

προς το σουλτανικό θησαυροφυλάκιο («χαζινέ-ι αµιρέ») και του εκχρηµατισµού των 

αυτοκρατορικών και άλλου τύπου χασίων,9 έδωσε τη δυνατότητα οικονοµικής 

ανέλιξης και κοινωνικής αναγνώρισης και σε οµάδες διαφορετικής νοµικής και 

κοινωνικής θέσης, έξω από τη συµβατικά ορισµένη κατηγορία των ασκερί. Ωστόσο, 

παράλληλα µε αυτήν την κοινωνική ρευστότητα, η οποία παρατηρείται από τους 

οθωµανούς χρονικογράφους και πολιτικούς συγγραφείς ιδιαίτερα έντονα από τα τέλη 

                                                 
6 C. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922, Πρίνστον 
1980, 103. 
7 Ή «πατριµονιακής». Το βεµπεριανό µοντέλο ωστόσο δε θα πρέπει να θεωρηθεί στατικό αλλά 
µεταβαλλόµενο µε τάση προς την αυτονόµηση της γραφειοκρατίας και την κανονικοποίηση των 
διαδικασιών. Bλ. C.V. Findley, Ottoman Civil Officialdom: A Social History, Πρίνστον 1988, 6-9. 
8 İnalcık, “Capital formation”, 124-125. 
9 Y. Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVII.I yüzyıldan Tanzimat’a Mali 
Tarih), Κωνσταντινούπολη 1986, 27-40. 
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του 16ου αιώνα και εξής,10 και παρά τους ποικίλους θεσµοθετηµένους και άτυπους 

τρόπους κοινωνικής κινητικότητας, ενδογενείς στη λειτουργία και στελέχωση των 

θεσµών από τις απαρχές του οθωµανικού κράτους, διαγράφονται συγχρόνως στο 

εσωτερικό της οµάδας και τάσεις εξασφάλισης και σταθεροποίησης πολιτικών 

πλεονεκτηµάτων και καθιέρωσης και οικειοποίησης οικονοµικών και πολιτισµικών 

αξιών και συµβόλων ήδη από το 16ο και καθαρότερα από το 17ο αιώνα. Η πολιτικά 

κυρίαρχη οµάδα, αναπτύσσοντας πρακτικές και στρατηγικές, οι οποίες υιοθετούνται 

και από τους οικονοµικά και κοινωνικά ισχυρούς των επαρχιακών πόλεων, που 

αποτελούν δυνητικά και εν µέρει τµήµα της, δραστηριοποιείται ως ένα σύνολο που 

διαρθρώνεται γύρω από τις κρατικές δοµές, αλλά παράλληλα διαθέτει και αυτόνοµη 

υπόσταση που γίνεται περισσότερο διακριτή κατά τους 17ο και 18ο αιώνες. 

Η στελέχωση του σώµατος των κρατικών αξιωµατούχων πραγµατοποιείται από τους 

15ο και 16ο αιώνες κατ΄εξοχήν -θεωρητικά τουλάχιστον- µέσα από τις σχολές του 

σουλτανικού παλατιού, στις οποίες φοιτούν εξισλαµισµένοι δούλοι, προερχόµενοι 

κυρίως από τους χριστιανικούς πληθυσµούς της αυτοκρατορίας και προαγόµενοι 

µέσω ενός αξιοκρατικού συστήµατος µαθητείας και εξετάσεων -χαρακτηριστικού 

θεσµού του συγκεντρωτικού κράτους της πρώιµης περιόδου.11 Παράλληλα, υποψήφια 

µέλη της θρησκευτικής και δικαστικής ιεραρχίας µορφώνονται στο πλαίσιο του 

συστήµατος των µεντρεσέδων (ιερατικές σχολές), προσιτών -τουλάχιστον θεωρητικά- 

στο σύνολο των µουσουλµάνων και υπαγόµενων σε µια ιεραρχία, στην κορυφή της 

οποίας βρίσκονται οι «σουλτανικοί µεντρεσέδες» της Κωνσταντινούπολης, της 

Προύσας και της Αδριανούπολης,12 ενώ κατά την πρώιµη περίοδο της επέκτασης, 

κυρίως, εθελοντές στρατιώτες είχαν επίσης τη δυνατότητα απολαβής τιµαρίων ως 

ανταµοιβή για τη γενναιότητα που έδειξαν στο πεδίο της µάχης και εποµένως ένταξης 

στην κατηγορία των ασκερί.13 Σταδιακά, ωστόσο, µε την ανάπτυξη της 

γραφειοκρατίας και την αύξηση της συνθετότητας των διαδικασιών και του 

προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα της οικονοµικής και της 

γραµµατειακής υπηρεσίας υπό την εποπτεία του µεγάλου βεζίρη κατά το δεύτερο 

µισό του 16ου αιώνα και ιδιαίτερα από τα µέσα του 17ου και εξής, η εκπαίδευση των 

γραφέων αρχίζει να πραγµατοποιείται στο εσωτερικό των υπηρεσιών, επιτρέποντας 
                                                 
10 R. A. Abou-El-Haj, Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth 
Centuries, Άλµπανι 1991, 26-28. 
11 Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία :η κλασική περίοδος 1300-1600, µτφρ. Μιχάλης 
Κοκολάκης, Αθήνα 1995, 135-155. 
12 ό.π., 284-293. 
13 Kunt, ό.π., 113. 
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έτσι την ανέλιξη εγγράµµατων µουσουλµάνων µέσω µιας οδού διαφορετικής από 

αυτή των θρησκευτικών σχολών, µέσω της οποίας έως τα µέσα του αιώνα 

στελεχωνόταν o γραφειοκρατικός κλάδος.14 

Στη µεταβλητότητα και πολυπλοκότητα της οργάνωσης των κυβερνητικών κλάδων 

και µηχανισµών και των πορειών σταδιοδροµίας αντιστοιχούν, συγχρόνως, οι 

καθιερωµένες πρακτικές κοινωνικής ανέλιξης, που συνδιαµορφώνουν τα κριτήρια 

εισόδου των υποψήφιων µελών, καθώς και οι δυνατότητες και οι στρατηγικές των 

µελών της πολιτικά κυρίαρχης οµάδας στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Η τελευταία δε 

διαθέτει σωµατειακή οργάνωση ή κληρονοµικά δικαιώµατα κατοχής γης αντίστοιχα 

των δυτικοευρωπαϊκών φεουδαλικών αριστοκρατιών, ωστόσο από τα µέσα του 16ου 

αιώνα οι εµίρηδες, υψηλόβαθµοι στρατιωτικοί και διοικητικοί αξιωµατούχοι, 

εµφανίζονται να φροντίζουν για τη στελέχωση ιδιωτικών «οίκων» («καπού»), 

ανάλογων της πολιτικής και κοινωνικής τους θέσης,15 ενώ ο χρονικογράφος Ναϊµά 

σηµειώνει ότι ο Ντερβίς Μεχµέτ Πασά, µεγάλος βεζίρης στα πρώτα χρόνια της 

σουλτανείας του Μεχµέτ ∆΄ στα µέσα του 17ου αιώνα, ανέλαβε τη διοίκηση της 

επαρχίας της Βαγδάτης το 1638 ακριβώς επειδή διέθετε ολοκληρωµένο οίκο 

(«καπουσού µουκεµέλ ολντουγουντάν»).16 Αν και ποτέ δεν αναγνωρίστηκε νοµική 

υπόσταση στα σώµατα αυτά, η κεντρική διοίκηση ανέµενε από τους στρατιωτικούς 

διοικητές ήδη κατά την περίοδο 1550-1650 να συνεχίσουν να συντηρούν τους οίκους 

τους ακόµα και στα διαλείµµατα µεταξύ δύο θητειών, ανάγκη για την οποία σε 

ορισµένες περιπτώσεις παραχωρούσε επιπλέον εισοδήµατα µε τη µορφή 

«αρπαλικιών» (παραχώρηση των προσόδων επαρχιακών διαµερισµάτων), τέλειων 

ιδιοκτησιών («µπερ-βετζχ-ι µουλκιγιέτ») και ιδιωτικών γαιών («µπερ-βετζχ-ι 

τσιφτλίκ») τουλάχιστον για τη διάρκεια ζωής των διοικητών.17 Αυλικοί αξιωµατούχοι 

ήταν δυνατό να διατηρούν και να διορίζουν σε αµειβόµενες θέσεις µέσα στο παλάτι 

τους δικούς τους δούλους, κατά το πρότυπο του σουλτανικού οίκου (µέσα 16ου 

αιώνα),18 ενώ κατά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα οι υψηλότερες κυβερνητικές 

θέσεις της κεντρικής και επαρχιακής διοίκησης εµφανίζονται µοιρασµένες ανάµεσα 

                                                 
14 C. H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Ali 
(1541-1600), Πρίνστον 1986, 225-227 και N. Itzkowitz, “Eighteenth Century Ottoman Realities”, 
Studia Islamica, 16 (1962), 73-94. Ο Ίτσκοβιτς, αναφέρεται στο δίπολο σχήµα «κυβερνητικού» και 
«θρησκευτικού» θεσµού, το οποίο εισήγαγαν οι Λίµπιερ και Γκιµπ και Μπόουεν. 
15 Kunt, ό.π., 131-136. 
16 Του ίδιου, “Derviş Mehmed Paşa, Vezir and Entrepreneur: A Study in Ottoman Political-Economic 
Theory and Practice”, Turcica, 9 (1977), 202. 
17 Του ίδιου, Οι υπηρέτες του σουλτάνου, 204-208. 
18 Του ίδιου, “Kulların Kulları”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Hümanite Bilimler, 3 (1975), 27-34. 
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στους αποφοίτους των σχολών του παλατιού και τους ακολούθους των οίκων των 

βεζίρηδων και πασάδων.19 

Σύµφωνα µε µια περιγραφή του 18ου αιώνα, οι οίκοι αποτελούνται από «τα µέλη της 

οικογένειας του αξιωµατούχου και τα ιδιωτικά τους διαµερίσµατα («χαρέµ»), τα 

εξαρτώµενα άτοµα, στα οποία περιλαµβάνονται οι απασχολούµενοι στη γη και τις 

ιδιοκτησίες του σε ποικίλες περιοχές της αυτοκρατορίας, και, τέλος, από τους 

υφιστάµενους αξιωµατούχους, που ασχολούνται µε τις διοικητικές υποθέσεις της 

αρµοδιότητας του αξιωµατούχου, στα δηµόσια, εξωτερικά διαµερίσµατα του 

οίκου».20 Η διείσδυση συγγενών, ακολούθων και πελατών στις κεντρικές 

κυβερνητικές υπηρεσίες και την επαρχιακή διοίκηση και η τοποθέτησή τους σε 

στρατηγικές θέσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ηγεµονικό κέντρο ενίσχυε την 

επιρροή του οίκου και αποτελούσε ένα από τα βασικότερα εργαλεία εξασφάλισης της 

επιβίωσης ή ενδυνάµωσής του µέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που 

χαρακτηρίζεται από τη βραχύτητα και ανασφάλεια των θητειών, καθώς και τον 

κίνδυνο απώλειας της σουλτανικής εύνοιας και δήµευσης των περιουσιών ή απώλειας 

µεγάλων τµηµάτων τους.21  

Η γενική και καθιερωµένη αυτή πρακτική, η οποία στηρίζεται και στη σύναψη 

συµµαχιών µε τη µορφή γαµήλιων δεσµών και φιλικών σχέσεων, την υιοθεσία και το 

δεσµό µεταξύ αφέντη και δούλου ή απελεύθερου, καθώς και στη βάση της σχέσης 

δασκάλου και µαθητή, κυρίως για τα µέλη της θρησκευτικής ιεραρχίας, ή κοινής 

εθνοτικής και γεωγραφικής προέλευσης, για τους στρατολογηµένους στο πλαίσιο του 

παιδοµαζώµατος σουλτανικούς δούλους, είναι γνωστή ως «ιντισάπ», όρος που 

σηµαίνει «σχέση, διασύνδεση»· το περιεχόµενό του όµως δεν αναφέρεται σε απλές 

διαπροσωπικές συνδέσεις, αλλά «αντιστοιχεί σε µια επίσηµη διάρθρωση σχέσεων, 

που προϋποθέτει την ενσωµάτωση στον οίκο, και περιλαµβάνει συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις και οφέλη σε ένα επίπεδο πίστης και αφοσίωσης αντίστοιχο µε αυτό του 

οικογενειακού περιβάλλοντος».22 Η στελέχωση εποµένως των κεντρικών υπηρεσιών 

και της επαρχιακής διοίκησης στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη διάρθρωση επιµέρους 

                                                 
19 R. A. Abou-El-Haj, “The Ottoman Vezir and Paşa Households 1683-1703: A Preliminary Report”, 
Journal of the American Oriental Society, 94.4 (1974), 438-447. 
20 Göçek, ό.π., 32. 
21 Findley, Bureaucratic Reform, 38-40. 
22 Fleischer, ό.π., 19-29 και 209. 
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δικτύων ή τη σύγκρουση αντιτιθέµενων φατριών, που είναι δυνατό να οδηγήσουν 

ακόµα και στην πτώση του ηγεµόνα, όπως συνέβη στην εξέγερση του 1703.23 

Ο Ριφάατ Αλί Αµπού-Ελ-Χατζ τοποθετεί στο δεύτερο µισό του 17ου αιώνα την 

παγίωση µιας «πολιτικής ολιγαρχίας», βασισµένης στους οίκους υψηλόβαθµων 

κυβερνητικών αξιωµατούχων,24 η οποία συνοδεύεται την ίδια περίοδο από µια 

µεταβολή, στο επίπεδο της πολιτικής ιδεολογίας, της έννοιας της κρατικής 

νοµιµοποίησης. Η ιδέα της προσωπικής σουλτανικής χαρισµατικής διακυβέρνησης ως 

πρωταρχικού εγγυητή της διασφάλισης της «δικαιοσύνης» και της νόµιµης τάξης, µε 

την έννοια της εξασφάλισης των κρατικών εισοδηµάτων και της προστασίας των 

υπηκόων από την καταπίεση, παραµένει σταθερό και επίσηµο µοτίβο νοµιµοποίησης 

-όπως παρουσιάζεται στα διατάγµατα δικαιοσύνης («ανταλετναµέ») του 18ου αιώνα. 

Ωστόσο σε έργα πολιτικών συγγραφέων από τα τέλη του 16ου αιώνα και εξής, η 

έννοια της νόµιµης διακυβέρνησης και της πολιτικής δικαιοσύνης φαίνεται να 

εδραιώνεται περισσότερο στις αρχές της θρησκείας και της παραδοσιακής τάξης της 

κοινότητας µε έµφαση στο ρόλο του σουλτάνου ως ευσεβούς τηρητή των αρχών του 

ιερού νόµου του ισλάµ και εγγυητή της νόµιµης και ορθής διαστρωµάτωσης της 

κοινωνίας. Η µετατόπιση αυτή της εστίασης σε διαφορετικό σηµείο του επίσηµου 

νοµιµοποιητικού λόγου κατά την παραπάνω περίοδο προσέφερε τα εργαλεία για µια 

δυνητική αµφισβήτηση της σουλτανικής ηγεµονίας και απολυταρχικής µορφής 

διακυβέρνησης και το λεξιλόγιο για την υπεράσπιση της θέσης και των δικαιωµάτων 

και προνοµίων των µελών της κυρίαρχης πολιτικά οµάδας, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι δεν υπήρξαν στην πράξη κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.25 

Ωστόσο η πολιτική ισχύς των οίκων δε θα πρέπει να υπερτονιστεί. Το υψηλό 

κοινωνικό κύρος και γόητρο, που απολαµβάνουν, και µέρος τουλάχιστον των 

οικονοµικών τους πόρων σχετίζονται άµεσα µε τις θέσεις τους στις κυβερνητικές 

ιεραρχίες, για τη διατήρηση των οποίων απαιτούνται ισχυρές δικτυώσεις και 

δεξιότητες. Η πιθανότητα δήµευσης περιουσιών παραµένει, αν και ίσως σε µικρότερο 

βαθµό από ό,τι στο παρελθόν, ενώ η πρακτική των δηµεύσεων, παρά το γεγονός ότι 

οι τελευταίες είναι µερικές και προσωρινές από το 17ο αιώνα και εξής,26 είναι σε ισχύ 

ακόµα και για τους ανώτατους αξιωµατούχους και ουλεµά, όπως ο σεϊχουλισλάµης 
                                                 
23 R. A. Abou-El-Haj, The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics, Κωνσταντινούπολη 
1984, 41-93. 
24 Του ίδιου, Formation of the Modern State, 41 και 44. 
25 B. A. Ergene, “On Ottoman Justice: Interpretations in Conflict (1600-1800)”, Islamic Law and 
Society, 8.1 (2001), 52-87. 
26 Abou-El-Haj, The 1703 Rebellion, 12-13. 
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κατά την περίοδο της σουλτανείας του Μουσταφά Β΄, Φεϊζουλάχ Εφέντι.27 Τέλος, οι 

συστηµατικοί, από την περίοδο της σουλτανείας του Σουλεϊµάν Α΄ και εξής, και 

συχνά επιβεβληµένοι, γάµοι εύπορων ανώτατων αξιωµατούχων µε οθωµανές 

πριγκίπισσες αποτελούσαν µία πρακτική η οποία οδηγούσε έµµεσα στην τοποθέτηση 

των ιδιωτικών περιουσιών των αξιωµατούχων στη διάθεση εξυπηρέτησης κρατικών 

αναγκών, που ενίσχυε τον πλούτο του ηγεµόνα -συγχρόνως, ωστόσο, και τον πλούτο 

και την επιρροή των ίδιων των αξιωµατούχων.28 Με την παραχώρηση κατά το 18ο 

αιώνα της δυνατότητας στις πριγκίπισσες να κτίζουν ιδιωτικά παλάτια στην 

Κωνσταντινούπολη, ξεχωριστά από αυτά των συζύγων τους, ανετίθετο στις 

τελευταίες -ως ενδιάµεσους παράγοντες ανάµεσα στο σουλτάνο και την πολιτικά 

κυρίαρχη οµάδα- ο ρόλος της δηµόσιας επίδειξης της αδιαµφισβήτητης ισχύος της 

σουλτανικής κυριαρχίας· ωστόσο θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι ενώ ισχυρότερο 

χαρακτηριστικό των πριγκιπικών γάµων του 16ου αιώνα είναι ο έλεγχος και η 

ενσωµάτωση των αξιωµατούχων στο σουλτανικό οίκο στο πλαίσιο της «πατριαρχικής 

µοναρχίας», η ίδια πρακτική κατά το 18ο είναι δυνατό να ερµηνευτεί ως µια πολιτική 

σύσφιξης δεσµών και σταθεροποίησης συµµαχιών σε µια περίοδο οικονοµικών 

προβληµάτων και στρατιωτικών αποτυχιών, αλλά ταυτόχρονα και συµβολικής 

καθυπόταξης της ισχυρότερης και κυρίαρχης πολιτικά οµάδας.29 

Κατά το 18ο αιώνα, οι ισχυροί αυτοί οίκοι αναπτύσσονται και αναπαράγονται για το 

µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα γύρω από ανώτερους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, 

ωστόσο η οργάνωση αυτή πιθανότατα αντιστοιχεί και σε οικογένειες και πρακτικές 

ανέλιξης αξιωµατούχων χαµηλότερων βαθµίδων. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ως 

έδρα των βεζίρηδων και πασάδων, τουλάχιστον από τα µέσα του 17ου αιώνα και εξής, 

είναι ή επιδιώκεται να είναι η Κωνσταντινούπολη, µια και επιλέγουν να συντηρούν 

οίκους εκεί ώστε να διατηρούν στενές σχέσεις και επιρροή στην κεντρική διοίκηση 

ακόµα και κατά τις περιόδους διορισµού τους στις ανώτερες διοικητικές θέσεις των 

επαρχιών, η δικτύωση, ενσωµάτωση και, συχνά, η προέλευσή τους από τις κοινωνίες 

των επαρχιακών πόλεων, αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρούς δεσµούς βασισµένους στην 

                                                 
27 Η οικογένεια ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει πρόσβαση σε αξιώµατα και µια υψηλή κοινωνική και 
οικονοµική θέση. Βλ. H. İnalcık µε D. Quataert (επιµ.), An Economic and Social History of the 
Ottoman Empire, Κέµπριτζ 1997, 558. 
28 R. Dankoff (µτφρ. και επιµ.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha 
(1588-1662), as Portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels (Seyahat-name), ιστορική εισαγωγή R. 
Murphey, Άλµπανι 1991, 32-33. 
29 T. Artan, “From Charismatic Leadership to Collective Rule: Introducing Materials on the Wealth and 
Power of Ottoman Princesses in the Eighteenth Century”, Toplum ve Ekonomi, 4 (1993), 61-64. 
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οικονοµική εξάρτηση και στις σχέσεις εύνοιας και επέκτασης της επιρροής τους σε 

τοπικό επίπεδο. 

Η προέλευση και παραµονή διοικητών, δικαστών και αυλικών αξιωµατούχων στις 

πόλεις των επαρχιών συνδέεται µε την εκεί καθιέρωση της οργάνωσης του 

νοικοκυριού και των υπηρεσιών διοίκησης στο επίπεδο του οίκου, µορφή η οποία 

υιοθετήθηκε -σε διαφορετικά µεγέθη ανάλογα µε την έκταση της οικονοµικής 

επιφάνειας- από τους τοπικούς προκρίτους («αγιάν» και «εσράφ»), οι οποίοι 

κυριαρχούν στις επαρχιακές κοινωνίες κατά το 18ο και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα και ταυτίζονται εν µέρει µε τους κρατικούς αξιωµατούχους.30 Η ισχυροποίηση 

των αγιάν σχετίζεται µε την επέκταση και καθιέρωση του συστήµατος της 

εκµίσθωσης των φόρων ως κύριας πρακτικής συγκέντρωσης των κρατικών εσόδων 

και παράλληλα συνδέεται µε την υποχώρηση της τιµαριωτικής ιεραρχίας όχι µόνο 

όσον αφορά στη δηµοσιονοµική αλλά και στη στρατιωτική οργάνωση και τη 

διοίκηση των επαρχιών.31 Η αναφορά του όρου «αγιάν» σε σουλτανικά διατάγµατα 

του 16ου αιώνα παραπέµπει σε άτοµα µε επιρροή και υψηλό γόητρο στις επαρχιακές 

κοινωνίες, όπως οι πλούσιοι έµποροι, οι επικεφαλής των συντεχνιών, οι ουλεµά και οι 

σεΐχηδες των µυστικιστικών αδελφοτήτων, οι οποίοι αναλαµβάνουν το ρόλο των 

εκπροσώπων του τοπικού πληθυσµού και των ενδιαµέσων για την εκτέλεση των 

αυτοκρατορικών διαταγών σε συνεργασία µε τους διοικητές των επαρχιών και 

επαρχιακών διαµερισµάτων.32 Ο ρόλος τους ωστόσο ενισχύεται κατά την περίοδο του 

πολέµου ενάντια στις δυνάµεις της Ιερής Συµµαχίας (1683-99), καθώς η συνδροµή 

τους αποδεικνύεται αναγκαία για την ανεύρεση των απαραίτητων στρατιωτικών και 

οικονοµικών πόρων, ενώ τα καθήκοντα τα οποία αναλαµβάνουν κατά το 18ο αιώνα, 

όπως η συγκέντρωση της φορολογίας, η διαχείριση των τοπικών εξόδων, η προµήθεια 

του στρατού µε τρόφιµα και πολεµοφόδια, η στρατολόγηση ενόπλων σε τοπικό 

επίπεδο («νεφίρ-ι αµ») και η διατήρηση της τάξης και προστασία του πληθυσµού από 

τη ληστεία, καταδεικνύουν τη σταδιακά αυξανόµενη σηµασία του ρόλου τους στην 

τοπική διοίκηση.33 

                                                 
30 J. Hathaway, The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qazdağlıs, Νέα Υόρκη 
1997, 24-27. 
31 H. İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire 1600-1700”, Archivum 
Ottomanicum, 6 (1980), 313-322. 
32 Ö. Ergenç, “Osmanlı Klasik Dönemindeki «Eşraf ve A4yan» üzerine Bazı Bilgiler”, Osmanlı 
Araştırmaları, 3 (1982), 106-107. 
33 Y. Nagata, Muhsin-zade Mehmed Paşa ve Ayanlık Müessesesi, Σµύρνη 1999, 106-113. 
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Το περιεχόµενο του όρου «αγιάν» είναι ασαφές, µε την έννοια ότι σε αυτήν την 

κατηγορία εντάσσονται τόσο οι πρόκριτοι τοπικής ισχύος και ποικίλης προέλευσης, 

όσον αφορά στον πλούτο, την κοινωνική επιρροή και τη µερική συµµετοχή στη 

διοίκηση, όσο και ιδιαίτερα ισχυρές σε υπερτοπικό επίπεδο άτοµα και οικογένειες, οι 

οποίες απέκτησαν το µονοπώλιο των εισοδηµατικών πηγών της περιοχής 

δραστηριοποίησής τους, συγκέντρωσαν τίτλους και αξιώµατα και σύστησαν 

στρατιωτικά σώµατα, δηµιουργώντας έτσι εστίες εξουσίας αντιτιθέµενες στην 

κεντρική διοίκηση.34 Αυτή η εσωτερική διαφοροποίηση µεταξύ «µικρών» και 

«µεγάλων» αγιάν, ωστόσο, αφορά σε µια οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά ως προς 

τον τρόπο ανάδειξης και τις αρχικές λειτουργίες, ενώ το εύρος των αρµοδιοτήτων 

τους σχετίζεται κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα µε τις προσπάθειες 

θεσµοθέτησης των παραπάνω λειτουργιών µέσα από τις µεταρρυθµίσεις των µεγάλων 

βεζίρηδων Μουχσίνζαντε Μεχµέτ και Χαλίλ Χαµίτ Πασά, όσον αφορά στον ορισµό, 

µεταξύ άλλων, ενός αναγνωρισµένου από το κράτος επικεφαλής αγιάν στις 

επαρχιακές πόλεις.35 

Ως τοπικοί πρόκριτοι είναι δυνατό να αναγνωρίζονται όχι µόνο οι εύποροι κάτοικοι 

των επαρχιακών πόλεων που συµµετέχουν στη τοπική διοίκηση αλλά µια ευρεία 

οµάδα ατόµων υψηλού κοινωνικού κύρους, των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά -

κοινά, σε µεγάλο βαθµό, στις πόλεις των Βαλκανίων, της Ανατολίας και των 

αραβικών επαρχιών- αποκρυσταλλώνονται το 18ο αιώνα. Τα πρόσωπα αυτά ασκούν 

σηµαντική επιρροή ως «εκπρόσωποι» και «προστάτες» -µέσω της διαµεσολάβησης 

για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων- του τοπικού πληθυσµού,36 

αναδεικνύονται µέσω της κατοχής αξιωµάτων ή θέσεων, που σχετίζονται µε την 

εκµίσθωση των φόρων («βοϊβόδα», «µουτεσελίµ» και «µουχασίλ»)37 ή διαχειρίζονται 

και καρπώνονται εισοδήµατα, που αντιστοιχούν σε θρησκευτικά ιδρύµατα 

(«βακούφια»), σχετίζονται ή προέρχονται από τις τοπικές γενιτσαρικές φρουρές και, 

τέλος, επιδιώκουν και διατηρούν στενές σχέσεις πατρωνίας και εξυπηρετήσεων µε 

                                                 
34 M. Meriwether, “Urban Notables and Rural Resources in Aleppo, 1770-1830”, International Journal 
of Turkish Studies, 4 (1987), 55-56· H. Inalcik, “Centralization and Decentralization in Ottoman 
Administration” στο T. Naff και R. Owen (επιµ.), Studies in Eighteenth Century Islamic History, 
Λονδίνο και Άµστερνταµ 1977, 33 και İ. H. Uzunçarşılı, Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli 
İsmail, Yılık oğlu Suleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, Κωνσταντινούπολη 1942, 2-4. 
35 Nagata, ό.π., 44-51 και İnalcık, ό.π., 49. 
36 D. Sadat, “Ayan and Ağa: The Transformation of the Bektashi Corps in the Eighteenth Century”, The 
Muslim World, 63 (1973), 217. 
37 Inalcik, ό.π., 30-41. 
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επαρχιακούς διοικητές και ισχυρούς οίκους αξιωµατούχων (διοικητών, 

γραφειοκρατών ή ουλεµά) στην Κωνσταντινούπολη.38 

Οι ρόλοι αυτοί, ασφαλώς, δε συµπίπτουν για το σύνολο των επαρχιακών προκρίτων 

του 18ου αιώνα, ωστόσο είναι σαφές ότι οι τελευταίοι δεν αποτελούν µια οµάδα 

αντιθετική προς την κατηγορία των ασκερί και την οµάδα των ανώτερων 

αξιωµατούχων και διοικητών, µια και διατηρούν δεσµούς, ανήκουν ή επιδιώκουν να 

ενταχθούν σε αυτήν αποκτώντας έτσι πρόσβαση στη διαχείριση της πολιτικής 

εξουσίας. Η αναδιάταξη των οργανωτικών επιταγών του κράτους και οι απόπειρες 

συγκεντρωτισµού ιδιαίτερα από την περίοδο της σουλτανείας του Σελίµ Γ΄ και εξής, 

οι οποίες οδήγησαν στην ισχυροποίηση των γραφειοκρατικών δοµών και στο 

νεωτερικό οθωµανικό κράτος του 19ου αιώνα, αποτελούν µια σηµαντική εξέλιξη, που 

οδήγησε τις σχέσεις τοπικών προκρίτων -εάν θεωρηθεί ότι αυτοί εµφανίζονται στις 

αρχές του 19ου αιώνα ως ένα σώµα µε ορισµένη συνοχή- και αυτοκρατορικού 

κέντρου σε ένταση και ρήξη κατά τη διάρκεια της σουλτανείας του Μαχµούτ Β΄ 

ύστερα από την άµεση διαπραγµάτευση ανάµεσα στους ισχυρούς και «ηµι-

αυτόνοµους» αγιάν και το αυτοκρατορικό κέντρο, όπως αυτή εκφράζεται µε το 

«Σύµφωνο Συµµαχίας» («σενέντ-ι ιτιφάκ») το 1808.39 Ωστόσο οι αγιάν και οι 

γραφειοκράτες αξιωµατούχοι εκφράζουν ίσως διακριτά αντιτιθέµενες συλλογικές 

ιδεολογίες µόνο κατά την περίοδο του συγκεντρωτισµού του 19ου αιώνα, όταν 

εισάγεται µια διαφορετική οργάνωση των διοικητικών δοµών και καθιερώνονται νέοι 

τρόποι στελέχωσης και κατάρτισης των αξιωµατούχων,40 ενώ η συµµετοχή των 

πρώτων στην κρατική διοίκηση κατά το 18ο αιώνα, η κατοχή αξιωµάτων και η 

ανάθεση από το κέντρο σηµαντικών αρµοδιοτήτων τοπικής διαχείρισης 

καταδεικνύουν τη σύµπλευση και µερική ταύτιση των µελών της κυρίαρχης πολιτικά 

οµάδας µε τους τοπικούς ισχυρούς και την οµαλή συνεργασία τους σε ένα ενιαίο 

σύστηµα πολιτικής διακυβέρνησης. 

Οι πρόκριτοι των επαρχιών συνδέονται, κατά συνέπεια, µε ποικίλους τρόπους µε την 

κυρίαρχη πολιτικά οµάδα της αυτοκρατορίας ή, συγχρόνως, αποτελούν τµήµα της. Η 

                                                 
38 A. Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of Notables” στο W. R. Polk και R. L. Chambers 
(επιµ.), Beginnings of Modernization in the Middle East: the Nineteenth Century, Σικάγο 1968, 83-109  
E. Toledano, “The Emergence of Ottoman-Local Elites (1700-1900): A Framework for Research” στο 
M. Ma’oz και I. Pappé (επιµ.), Middle Eastern Politics and Ideas: a History from Within, Λονδίνο 
1997, 145-162 και K. Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758, Πρίνστον 1988, 85. 
39 K. Karpat, “The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908”, International Journal of Middle 
East Studies, 3 (1972), 244 και 251-253. 
40 Göçek, ό.π., 68-73. 
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σύµπλευση αυτή εκτείνεται τόσο στο οικονοµικό επίπεδο, µια και οι τελευταίοι 

συµµετέχουν στις «ανακατανεµητικές αλυσίδες ή ιεραρχίες εκµετάλλευσης» στον 

τοµέα της εκµίσθωσης των φόρων και της διαχείρισης των βακουφικών ιδρυµάτων 

που ξεκινούν από την πρωτεύουσα,41 όσο και στο πολιτιστικό, όσον αφορά στην 

αποδοχή κοινών ηθικών και θρησκευτικών αξιών, στη µίµηση και υιοθέτηση 

αρχιτεκτονικών προτύπων και καλλιτεχνικών προτιµήσεων, την εκπαίδευση, τις 

µορφές κοινωνικοποίησης και την κουλτούρα της καθηµερινότητας. Η επιρροή του 

αυτοκρατορικού κέντρου στα ανώτερα επαρχιακά στρώµατα είναι οπωσδήποτε 

ισχυρή, χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι είναι δυνατή µια πλήρης ταύτιση, στην 

οποία το τοπικό στοιχείο αλλά και αυτό της διαφοροποίησης της κοινωνικής θέσης δε 

διαδραµατίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. 

 

Στην εργασία εξετάζονται οι οικονοµικές δραστηριότητες, το βιοτικό επίπεδο και οι 

πρακτικές κοινωνικής διάκρισης µιας οικογένειας τοπικών προκρίτων της 

Θεσσαλονίκης στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, η οποία συγχρόνως ανήκει στα 

υψηλότερα στρώµατα της πολιτικά κυρίαρχης οµάδας, καθώς ο επικεφαλής του οίκου 

κατέχει το βαθµό του βεζίρη και είναι -ή υπήρξε παλαιότερα- σύζυγος µιας 

πριγκίπισσας, κόρης του Αχµέτ Γ΄. Η οικογένεια είναι εγκατεστηµένη στη 

Θεσσαλονίκη και συναναστρέφεται επιφανή πρόσωπα της επαρχιακής κοινωνίας, ενώ 

συστήνει ένα τοπικό δίκτυο πελατών και ευεργετούµενων αλλά και συµµαχίες µε 

ισχυρά πρόσωπα της Κωνσταντινούπολης εντασσόµενη σε ένα υπερτοπικό δίκτυο 

σχέσεων πατρωνίας και ανταλλαγής δώρων µεταξύ των ανώτερων στελεχών των 

κρατικών υπηρεσιών. Οι συγγενικοί δεσµοί µε την οθωµανική δυναστεία ενισχύουν, 

πιθανώς στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, το κοινωνικό γόητρο του οίκου, ωστόσο 

συγχρόνως ο επικεφαλής κατάγεται από µια από τις οικογένειες των αγιάν της πόλης, 

ενώ τα µέλη του οίκου βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, 

γεγονός το οποίο ίσως φανερώνει ισχυρούς δεσµούς µε την πατρική οικογένεια ή την 

ανάπτυξη ενός αξιόλογου δικτύου σχέσεων εξουσίας στην επαρχιακή πόλη, που ο 

αξιωµατούχος δεν είναι διατεθειµένος να εγκαταλείψει. Ανεξάρτητα πάντως από τους 

λόγους της εγκατάστασης, η οικογένεια φαίνεται ότι αποτελεί µια από τις 

ισχυρότερες της επαρχιακής πόλης, ενώ συγχρόνως εντάσσεται στην πολιτική 
                                                 
41 Κατ’ αντιστοιχία µε τη διαχείριση των περιουσιών και των δικτύων πατρωνίας των οθωµανών 
πριγκιπισσών στα Βαλκάνια. Βλ. T. Artan, “Periods and Problems of Ottoman (Women’s) Patronage 
on the Via Egnatia” στο Ε. Zachariadou (επιµ.), The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699): 
Halcyon Days in Crete II, Ρέθυµνο 1996, 21. 
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ιεραρχία της διοίκησης και γραφειοκρατίας διατηρώντας δεσµούς µε το 

αυτοκρατορικό κέντρο. 

 

2. Οι πηγές 

 

Τα µελετώµενα κατάστιχα προέρχονται από τα αρχεία του Ανώτατου Λογιστηρίου 

(«Μπας Μουχασεµπέ») της Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας («Μπαµπ-ι 

Ντεφτερί») της Κωνσταντινούπολης και φέρουν τους κωδικούς DBŞM 3895, 4168 

και 4358 του καταλόγου υπ’αριθµόν 597. Οι τίτλοι στον κατάλογο είναι: 

«Σελάανικντε βεζίρ-ι αζαµά αΐτ γκελίρ βε γκιντέρ ντεφτερίντιρ σενέ 1181» 

(«κατάστιχο εσόδων και εξόδων του µεγάλου βεζίρη στη Θεσσαλονίκη του έτους 

1181») για το πρώτο κατάστιχο, «ντεφτέρ-ι ιράντ-ι µασρουφάτ µπερ-τζανίµπ-ι 

Σελάανικ σενέ 1184» («κατάστιχο εσόδων και εξόδων στη Θεσσαλονίκη του έτους 

1184») στο δεύτερο και «Σελάανικ εγιαλετιντέ βελιγιουνιάµ τασαρουφιντά βε 

µαλικιγιετιντέ µπουλινάν τσιφτλικλερίν βε σαϊρενίν ιραντατινί βε µασραφατινί 

µπεγιάν εντέν ντεφτέρ» («κατάστιχο εσόδων και εξόδων των τσιφλικιών και λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή και την ιδιοκτησία του 

ευεργέτη στην επαρχία της Θεσσαλονίκης») στο τρίτο. Ο αριθµός σελίδων του 

πρώτου καταστίχου είναι 32, από τις οποίες είναι γραµµένες οι 27, του δεύτερου 19 

και του τρίτου 18, από τις οποίες είναι γραµµένες 15. 

Τα κατάστιχα αφορούν σε λογαριασµούς διαχείρισης της περιουσίας (ιδιόκτητης και 

βακουφικής) της οικογένειας ενός υψηλού προσώπου, για την ταυτότητα του οποίου 

δεν παρέχονται σαφείς πληροφορίες στο εσωτερικό τους -ανεξάρτητα από τον τίτλο 

καταλόγου του πρώτου καταστίχου που αναφέρεται στο µεγάλο βεζίρη, συµπέρασµα 

το οποίο δεν εξάγεται µε ασφάλεια από το περιεχόµενό του.42 Στη δεύτερη σελίδα του 

πρώτου καταστίχου το πρόσωπο αυτό και η οικογένειά του αναφέρονται µε τους 

τίτλους «ντεβλετλού βελιγιουνιάµ κεριµουσιγιέµ εφεντιµίζ χαζρετλερινίν ιγιάλ-ι 

µουκερεµλερί εφεντιλεριµίν», στο δεύτερο ως «ντεβλετλού βελιγιουνιάµ 

τζελιγιουλχιµέµ εφεντιµίζ χαζρετλερινίν (…)», ενώ στο τρίτο αναφέρεται απλά 

                                                 
42 Οι λογαριασµοί αφορούν σε ισολογισµούς των ετών 1181 (1767-68), 1184 (1770-71) και 1186 
(1772-73). Κατά το διάστηµα αυτό ο µεγάλος βεζίρης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Το 1181 το αξίωµα 
κατέχει ο Μουχσίνζαντε Μεχµέτ Πασά κατά την πρώτη βεζιρεία του (1765-1768), ωστόσο στην 
καταγωγή και τη σταδιοδροµία του δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο να τον συνδέει µε τη 
Θεσσαλονίκη, όπως θα αναµενόταν µε βάση το περιεχόµενο των καταστίχων. Βλ. İ. H. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi (IV. Cilt, II. Kısım, XVIII. Yüzyıl), Άγκυρα 1995, 399-404. 
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«χαζρέτ-ι βελιγιουνιάµ (…)». Ο τίτλος «ντεβλετλού» αποδίδεται τόσο στο 

σουλτάνο43 όσο και σε υψηλόβαθµους κρατικούς αξιωµατούχους, όπως ο µεγάλος 

βεζίρης, ο σεϊχουλισλάµης, αυλικοί αξιωµατούχοι και επαρχιακοί διοικητές µε τον 

τίτλο του πασά,44 ενώ ο τίτλος «βελιγιουνιάµ» αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τη 

Μουµπαχάτ Κιουτούκογλου, αποκλειστικά στο σουλτάνο45 και αναφέρεται σε σχέση 

µε τον τελευταίο από το Γιούζο Ναγκάτα σε παράθεση επιστολής προς το Μαχµούτ 

Β΄.46. Ωστόσο ο Μεχµέτ Πακαλίν συνδέει τον τίτλο µε το αξίωµα του σεϊχουλισλάµη 

και τους άµεσα υφιστάµενους (κετχουντάδες) του µεγάλου βεζίρη,47 ενώ και η 

Τουλάι Αρτάν το συνδέει µε το µεγάλο βεζίρη.48 Από την άλλη πλευρά, το γεγονός 

ότι ο τίτλος αναφέρεται σε µία καταχώριση σχετικά µε την κατανοµή των τοπικών 

εξόδων («τεβζί ντεφτερί») του 1812 του ιεροδικείου της Βέροιας, που αφορά στους 

µεγαλύτερους κατόχους γης του καζά και η οποία πιθανότατα αντιστοιχεί στο γιο του 

Αλί Πασά των Ιωαννίνων, Βελί, φανερώνει ότι είναι δυνατό να συνδεθεί γενικότερα 

µε υψηλόβαθµους κρατικούς αξιωµατούχους, ενώ, επίσης, χρησιµοποιείται από τους 

κατώτερους και πιο αδύναµους όταν απευθύνονται µε σεβασµό σε ισχυρούς και 

ανωτέρούς τους στο πλαίσιο της διοικητικής ή της δικαστική ιεραρχίας ή από την 

πλευρά των υπηκόων προς το σουλτάνο και προς κρατικούς αξιωµατούχους.49 

Η µεγαλοπρέπεια των τίτλων της δεύτερης σελίδας σε συνδυασµό µε τους 

αντίστοιχους που συνοδεύουν στη συνέχεια τα ονόµατα µελών της οικογένειας 

(«νετζαµπετλού µπέι εφέντι» και «ιφετλού χανίµ εφέντι») παραπέµπουν κατ’ αρχήν 

σε µέλη της σουλτανικής οικογένειας.50 Είναι σαφές, ωστόσο, από το περιεχόµενο και 

                                                 
43 M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Κωνσταντινούπολη 1998, 207. 
44 ό.π., 215 και 217, M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, τ.1, 
Κωνσταντινούπολη 1993, 438 και κώδικας 76 του ιεροδικείου της Θεσσαλονίκης (στο εξής ΘΕΣ/ΙΕΡ), 
σελίδα 37 (1749-1750). 
45 Kütükoğlu, ό.π., 208. 
46 Y. Nagata, “Ayan in Anatolia and the Balkans during the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A 
Case Study of the Karaosmanoğlu Family” στο A. Anastasopoulos (επιµ.), Provincial Elites in the 
Ottoman Empire: Halcyon Days in Crete V, Ρέθυµνο 2005, 276. 
47 Pakalın, ό.π., τ.3, 589. 
48 Η πληροφορία προέρχεται από προσωπική επικοινωνία µε την κα. Αρτάν. 
49 Βλ. Σ. Πούλιος, «Το κατάστιχο διανοµής του καζά της Βέροιας του 1811-12» (µεταπτυχιακή 
εργασία στο σεµινάριο Τουρκολογίας «Φόροι, φορολογία και σχέσεις εξουσίας», Ρέθυµνο 2006), 18 
και Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. 4, σελίδες 302-303, αρ. 2362 (21 
Ιουλίου 1746), όπου περιλαµβάνεται αίτηση υπηκόου που απευθύνεται προς τον «εξοχώτατον και 
ευσπλαχνικότατον ευεργέτη αυθέντη µου, έστω υγιής εν τη δόξη του», ενώ στο τέλος της αίτησης 
προσδιορίζεται: «Εις υµάς εναπόκειται, εξοχώτατε και ευσπλαχνικώτατε Ρουζναµετζή της νήσου 
Κρήτης». Το απαντητικό διάταγµα εκδίδεται από τον διοικητή (πασά) του Χάνδακα. Βλ. επίσης στον 
ίδιο τόµο, σελίδες 304-305, αρ. 2364 (3 Αυγούστου 1746), όπου περιλαµβάνεται η αίτηση ενός ναΐπη 
προς τον διοικητή του Χάνδακα, στην οποία τον αποκαλεί «ευεργέτη του». 
50 Pakalın, ό.π., τ.1, 438. «Νετζαµπετλού» σηµαίνει «ευγενούς, αγνής καταγωγής» και αποδίδεται σε 
πρίγκιπες («σεχζαντέ»), γιους του σουλτάνου. Ο τίτλος «ιφετλού» σηµαίνει επίσης «αγνή, ενάρετη», 
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από τις φράσεις στις αρχικές σελίδες των δύο πρώτων καταστίχων («ντεφτέρ-ι ιράντ-ι 

µασρουφάτ µπερ-τζανίµπ-ι Σελάανικ») ότι όχι µόνο τα έσοδα αλλά και το µεγαλύτερο 

τουλάχιστον µέρος των εξόδων πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ενώ 

αναφέρονται και δραστηριότητες σε σχέση µε έναν από τους µπέηδες -«ζιγιαφέτ» 

(συµπόσιο) και «τεσρίφ» (τελετή)-, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο τσιφλίκι της 

οικογένειας στο Λαγκαδά. Θα ήταν απίθανο µέλη της οθωµανικής δυναστείας να 

είναι εγκατεστηµένα και να δραστηριοποιούνται οικονοµικά στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ωστόσο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει 

σύνδεση µε το σουλτανικό οίκο. 

Τα στοιχεία εποµένως είναι αντιφατικά, ωστόσο η ταύτιση του προσώπου στο οποίο 

αφορούν τα κατάστιχα -εφόσον αποκλείεται λόγω δραστηριοτήτων και τόπου 

εγκατάστασης, έστω και προσωρινού, ο σουλτάνος- προήλθε από δευτερεύοντα 

στοιχεία, κυρίως από την ταύτιση του ανώνυµου ιερού τεµένους στη Θεσσαλονίκη, 

το οποίο χρηµατοδοτείται από τα βακουφικά εισοδήµατα που καλύπτουν µεγάλο 

µέρος της συνολικής διαχείρισης. Η ονοµασία του τζαµιού δεν καταγράφεται, 

δίνονται ωστόσο οι θέσεις στις οποίες βρίσκονται τα αφιερωµένα αστικά ακίνητα, 

µεταξύ των οποίων είναι και ο κήπος «Εµίρ µποστάν», που τοποθετείται κοντά στο 

τέµενος («τζαµί-ι σερίφ κουρµπιντά Εµίρ µποστάν»).51. Η ονοµασία αυτή 

εντοπίστηκε σε κείµενο το οποίο περιλαµβάνεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της 

∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και Τουρισµού της επαρχίας της Καραµανίας και αναφέρεται 

στη ζωή του πατέρα του Μουσταφά Κεµάλ, Αλί Ριζά Εφέντι, στη Θεσσαλονίκη. Ο 

Αλί Ριζά Εφέντι αναφέρεται το 1876-77 ως υπολοχαγός του δεύτερου λόχου ενός από 

τα τάγµατα εθελοντών του «Εθνικού Στρατεύµατος» («Ασακίρ-ι Μιλιγιέ»), που 

συστάθηκαν µε πρωτοβουλία του υπουργού εσωτερικών Μιντχάτ Πασά για την 

υποστήριξη του πολέµου µε τη Σερβία. Η στρατιωτική εκπαίδευση του λόχου 

αναφέρεται ότι πραγµατοποιούνταν στη συνοικία «Ισλαχανέ», στο «Εµίρ µποστάν» 

και στην αυλή του τζαµιού του Νουµάν Πασά.52 

Στα αναλυτικά φορολογικά κατάστιχα («εσάς ντεφτερί») του 1906 δεν αναφέρεται 

συνοικία µε την παραπάνω ονοµασία, ωστόσο το «ισλαχανέ» (σωφρονιστήριο), στο 

                                                                                                                                            
ωστόσο δε συνδέεται άµεσα µε τις οθωµανές πριγκίπισσες, για τις οποίες συχνότερος είναι ο τίτλος 
«ισµετλού βε ντεβλετλού σουλτάν χαζρετλερί». Βλ. İ. Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, 
Κωνσταντινούπολη 2001, 38. 
51 Ι. 19. Στις παραποµπές στα κείµενα των καταστίχων θα σηµειώνονται ο αύξων αριθµός του 
καταστίχου και η σελίδα. 
52www.karamankultur.gov.tr/kulturMd/sayfaGoster.asp?id=329 (ηµεροµηνία επίσκεψης:25.8.2006). 
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κτίριο του οποίου στεγάστηκαν διαδοχικά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού 

αιώνα µουσουλµανικό ορφανοτροφείο και τεχνική σχολή, εντοπίζεται στη συνοικία 

«Αχµέντ Σούµπαση», «την πρώτη συνοικία που συναντούσε κανείς µπαίνοντας στην 

πόλη από την ανατολική πλευρά της, από την Τελί Καπί, (=Συρµάτινη Πύλη), στην 

οποία κατέληγε η σηµερινή Αγίου ∆ηµητρίου».53 Στην ίδια συνοικία βρισκόταν το 

τζαµί και το λουτρό του Νουµάν Πασά, -το οποίο στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν 

γνωστό ως «Ισλαχανέ Χαµαµί», ενώ το ίδιο το κτίριο του ορφανοτροφείου 

αποτελούσε παλαιότερα το µεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο), που συνδεόταν µε το ιερό 

τέµενος. Η συνοικία, στην οποία βρισκόταν επίσης το ιερό τέµενος του Αχµέντ 

Σούµπαση και οι χριστιανικοί ναοί του Αγίου Νικολάου του Ορφανού («Φουκαρά 

Άγια Νικόλα») και της Παναγίας Λαοδηγήτριας-Λαγουδιανής («Ταβσάν 

Μαναστιρί»), ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα η µεγαλύτερη από τις µουσουλµανικές 

συνοικίες και εκτεινόταν κατά µήκος των ανατολικών τειχών πάνω από την Αγίου 

∆ηµητρίου µέχρι το ύψος της σηµερινής πλατείας Καλλιθέας φτάνοντας στα δυτικά 

σχεδόν έως τη σηµερινή οδό Αγίας Σοφίας.54 

Για τον ιδρυτή του τεµένους οι πληροφορίες είναι συγκεχυµένες και ως ένα βαθµό 

αντιφατικές. Ο Βασίλης ∆ηµητριάδης παραπέµπει στο βιογραφικό λεξικό του 19ου 

αιώνα Σιτζίλ-ι Οσµανί του Μεχµέντ Σουρεγιά και στην αλληλογραφία των βενετών 

προξένων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα,55 ενώ πληροφορίες 

υπάρχουν και στην αλληλογραφία των γάλλων προξένων κατά την ίδια περίοδο, 

καθώς και σε µια αυτοκρατορική διαταγή καταχωρισµένη στον 87ο κώδικα του 

ιεροδικείου Θεσσαλονίκης του έτους 1168 (1755).56 Αναλυτικά η σταδιοδροµία του 

Νουµάν Πασά, γιου ενός από τους αγιάν της Θεσσαλονίκης, του χατζή και σεγίντ 

(απόγονου του Προφήτη) Αχµέντ Αγά, καταγράφεται στο λήµµα του Σουρεγιά. Ο 

Νουµάν, σύµφωνα µε την αφήγηση του Σουρεγιά, υιοθετήθηκε («ρεµπιµπίντιρ») από 

                                                 
53 Β. ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας 1430-1912, 
Θεσσαλονίκη 1983, 90 και 360. Για την περιοχή του Ισλαχανέ, βλ. την αναφορά στο διήγηµα του 
Γιώργου Ιωάννου «Στου Κεµάλ το σπίτι» από τη συλλογή Η µόνη κληρονοµιά. 
54 Ό.π. , 90-94, 76 και 261-262. Ο ∆ηµητριάδης αναφέρει ότι «το κτίριο του ορφανοτροφείου 
γκρεµίστηκε έπειτα από τους σεισµούς του 1978» (σ. 90) και ότι το λουτρό «γκρεµίστηκε κατά τα 
τελευταία χρόνια» (420). Τα παραπάνω κτίρια εντοπίζονται και στο σχεδιάγραµµα του Ταφραλί µε µια 
πιθανή ανακρίβεια όσον αφορά στο κτίριο του ορφανοτροφείου. ∆εν είναι γνωστό πότε καταστράφηκε 
το τέµενος. 
55 Ό.π. 359-360· M. Süreyya, Sicill-i Osmanı, τ. 4, Κωνσταντινούπολη 1996 [1η έκδοση 1308 (1890-
1891)], 570-571· Κ. Μέρτζιος, Μνηµεία µακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 340-341 και 369-
371. 
56 Ν. Γ. Σβορώνος, Το εµπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα 1996, 45 και Ι. Κ. 
Βασδραβέλλης (επιµ.), Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Α΄: Αρχείον Θεσσαλονίκης, 1695-1912, 
Θεσσαλονίκη 1952, 242-243. Οι παραποµπές βρίσκονται στην «Τοπογραφία», 359-360. 
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κάποιον Πιρ Μουσταφά Πασά, ίσως κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, και ανέλαβε 

ποικίλα αξιώµατα στην εξωτερική υπηρεσία του σουλτανικού παλατιού όπως του 

δεύτερου στην ιεραρχία µιραχόρ (σταυλάρχης) και του κετχουντά των καπουτζήδων 

(θυρωροί-φρουροί, υπασπιστές).57 Το 1161 (1748) έλαβε το βαθµό του βεζίρη και 

νυµφεύθηκε την κόρη του Αχµέτ Γ΄, Ζουµπεϊντέ Σουλτάν, ενώ τον ίδιο χρόνο ή λίγο 

µετά ορίζεται βαλής (διοικητής) Θεσσαλονίκης. Ύστερα από ενδιάµεσους 

διορισµούς, το 1167 (1753-54) τοποθετείται για δεύτερη φορά διοικητής στην πόλη, 

θέση από την οποία αποχωρεί το 1169 (1755-56), χρονιά κατά την οποία πεθαίνει η 

Ζουµπεϊντέ Σουλτάν. Ακολουθεί πληθώρα διορισµών σε θέσεις επαρχιακού 

κυβερνήτη µε τελευταία αυτή του διοικητή του Ηρακλείου το 1190 (1776-77), ενώ, 

νωρίτερα, το 1181 (1768) είχε λάβει µέρος ως κυβερνήτης του Τσιλντίρ στην 

εκστρατεία της Γεωργίας. Πέθανε το 1198 (1783/84) ως σεϊχουλβουζερά, τίτλος που 

αποδίδεται στον γεροντότερο των βεζίρηδων.58 Ο Σουρεγιά τον κρίνει ως καλό 

(«χουσν») και συνετό αξιωµατούχο, αλλά όχι επιτυχηµένο στη διοίκηση και τον 

πόλεµο, η κρίση του εποµένως θα πρέπει να θεωρηθεί στο σύνολό της µέτρια ή 

αρνητική. Αναφέρεται ένας γιος του, ο Μεχµέντ Εσάντ Μπέι. 

Σύµφωνα µε τις αναφορές των βενετών προξένων των µέσων του 18ου αιώνα, ο 

Νουµάν Πασάς διορίστηκε διοικητής στη Θεσσαλονίκη στις 7 Απριλίου 1749, ενώ 

στις 14 Σεπτεµβρίου 1754 σηµειώνεται ότι «…ήλθεν εδώ εκ Βελιγραδίου ένας 

Νουµάν πασσάς (…). Λέγεται ότι µετά 2-3 µήνας θα αναχωρήσει δια το πασσαλίκι 

της ∆αµασκού…».59 Στις 14 Μαρτίου 1756 αναφέρεται ο θάνατος του κυβερνήτη σε 

ηλικία 105 ετών και η αποστολή ενός καπουτζή από την Κωνσταντινούπολη για την 

κατάσχεση της περιουσίας του,60 ωστόσο στην αυτοκρατορική διαταγή των µέσων 

Ρετζέµπ 1168 (τέλη Απριλίου 1755), η οποία καταχωρήθηκε στα αρχεία του 

ιεροδικείου και το πιθανότερο είναι ότι αφορά στον αξιωµατούχο των καταστίχων, 

αναφέρεται η δήµευση της περιουσίας του Νουµάν Πασά, η παύση του από τη θέση 

του µουτασαρίφη του σαντζακιού της Θεσσαλονίκης και η αφαίρεση του βαθµού του 

βεζίρη, διότι «…συµπεριεφέρετο αντιθέτως προς την αυτοκρατορικήν θέλησίν Μου 

τυραννών και αδικών τους κατοίκους…»,61 χωρίς να καταγράφεται ότι είναι νεκρός, 

ενώ η διαταγή τοποθετείται ένα χρόνο νωρίτερα από την προξενική αναφορά. Το 

                                                 
57 İnalcık, “Ghulam”, 1089. 
58 Pakalın, ό.π., τ. 3, 351. 
59 Μέρτζιος, ό.π., 430 και 341. 
60 Ό.π., 374-375. 
61 Βασδραβέλλης, ό.π., 242-243. 
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πιθανότερο είναι ότι η ασυµφωνία οφείλεται στην παρουσία δύο διοικητών µε το 

όνοµα Νουµάν στη διάρκεια δύο ετών στη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 14 Οκτωβρίου 

1755 αναφέρεται η έλευση ενός νέου πασά, «ηλικίας 100 ετών», ο οποίος δεν 

ονοµατίζεται, και του οποίου, πιθανότατα, ο θάνατος αναφέρεται το 1756, 

καταχώριση στην οποία ο τελευταίος ονοµατίζεται Νουµάν.62 Στον κατάλογο των 

διοικητών της Θεσσαλονίκης, τον οποίο παραδίδει ο Σβορώνος στηριζόµενος κυρίως 

στις γαλλικές προξενικές αναφορές υπάρχει κενό µετά την παύση του Νουµάν Πασά 

το 1755, όπως αυτή αναφέρεται στην αυτοκρατορική διαταγή, ενώ σηµειώνεται και 

ένας τρίτος διορισµός του στην πόλη, το 1757, τον οποίο δε καταγράφει ο Σουρεγιά. 

Γενικότερα, ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών των προξένων, ίσως θα πρέπει να 

ελεγχθεί, καθώς στις γαλλικές αναφορές ο Νουµάν Πασάς της πρώτης αναφερόµενης 

θητείας ονοµάζεται Κιοπρουλού, ταυτίζεται δηλαδή µε τον αξιωµατούχο και µέλος 

της µεγάλης βεζιρικής οικογένειας, του οποίου επίσης το όνοµα είναι Νουµάν, ο 

οποίος ωστόσο πέθανε πολύ νωρίτερα, το 1719.63 

Στην ατελή αυτή σύνδεση των πληροφοριών των προξένων και του βιογραφικού 

λεξικού του Σουρεγιά προστίθεται µια επιπλέον αντίφαση ανάµεσα στα στοιχεία που 

παραδίδει ο τελευταίος και το περιεχόµενο των καταστίχων. Πρώτη µεταξύ των 

δικαιούχων της παραγωγής των τσιφλικιών και ως πιστώτρια των κατοίκων του 

χωριού Κερέτζ στο πρώτο κατάστιχο (1181),64 εµφανίζεται µία γυναίκα µε το όνοµα 

Ζουµπεϊντέ Χανίµ, η οποία, αν είναι η πριγκίπισσα σύζυγος του προαναφερόµενου 

Νουµάν Πασά, αναφέρεται από το Σουρεγιά ως νεκρή ήδη από το 1169 (1755-56), 

ενώ, συγχρόνως, το γεγονός ότι το µερίδιό της στην παραγωγή δηµητριακών δεν είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο σε σχέση µε τα αντίστοιχα των υπόλοιπων δικαιούχων, 

προβληµατίζει για το αν πρόκειται πράγµατι για το ίδιο πρόσωπο. Ανεξάρτητα, 

ωστόσο, αν στο κατάστιχο αναφέρεται ή όχι η κόρη του Αχµέτ Γ΄, θα γίνει αποδεκτή 

η ταύτιση του προσώπου στον οποίο ανήκει η περιουσία που καταγράφεται στα 

κατάστιχα µε το Νουµάν Πασά, ιδρυτή του οµώνυµου τζαµιού και βακουφιού, το 

οποίο συστήνεται το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Η ταύτιση 

στηρίζεται, εποµένως, παρά την ύπαρξη και δύο επιπλέον ελλείψεων ή αντιφάσεων,65 

στα παραπάνω στοιχεία αστικής τοπογραφίας, καταγωγής και σταδιοδροµίας, χωρίς 
                                                 
62 Μέρτζιος, ό.π., 373. 
63 Uzunçarşılı, ό.π., 294. 
64 Ι. 2 και 22. 
65 Τα κενά αφορούν στη απουσία του ονόµατος «Μεχµέντ Εσάντ», που ο Σουρεγιά αποδίδει στο γιο 
του Νουµάν, από τα κατάστιχα, καθώς και στη µη αναφορά µεντρεσέ µεταξύ των χρηµατοδοτούµενων 
ιδρυµάτων. 
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να είναι ωστόσο απόλυτα ασφαλής λόγω των αντιφάσεων και των προβληµάτων των 

πηγών, όπως εκτέθηκαν παραπάνω. 

Στους λογαριασµούς, που αποτελούν ισολογισµούς των ετών 1181 (1767-68), 1184 

(1770-71) και 1186 (1772-73) της ιδιόκτητης και βακουφικής περιουσίας του υψηλού 

οίκου στη Θεσσαλονίκη, αναφέρονται δεκατρία άτοµα-µέλη της «τιµηµένης 

οικογένειας», σε ορισµένα από τα οποία αντιστοιχεί µέρος των εσόδων, χωρίς να 

καταγράφονται προσωπικές δαπάνες, ενώ από εκείνα τα οποία πραγµατοποιούν έξοδα 

και αγορές επίσης ορισµένα δεν περιλαµβάνονται στους καρπωτές εισοδηµάτων 

(έσοδα από τη γαιοκτησία και τους τόκους των δανείων), τουλάχιστον όπως φαίνεται 

από τις καταγραφές. Σταθερά έσοδα και έξοδα και στα τρία κατάστιχα εµφανίζει 

µόνο η ιφετλού Χαµιντέ Χανίµ Εφέντι, ενώ και η ιφετλού Γκιουλµπούν Χανίµ Εφέντι 

λαµβάνει µια ετήσια αµοιβή, η οποία πρέπει να σχετίζεται µε κάποια υπηρεσία της ή 

τη διεύθυνση των ιδιωτικών διαµερισµάτων («χαρέµ») του επικεφαλής της 

οικογένειας. Ο τελευταίος, ο οποίος δεν ονοµατίζεται, αναφέρεται µόνο ως 

«βελιγιουνιάµ», ο «ευεργέτης», τίτλος που αντιστοιχεί, όπως ειπώθηκε, (εφόσον δεν 

πρόκειται για το σουλτάνο) σε υψηλούς κρατικούς αξιωµατούχους. Ο βελιγιουνιάµ 

καταγράφεται στις εισπράξεις µέρους του χρηµατικού τµήµατος του βακουφιού, 

αναφέρεται σε σχέση µε τα έξοδα στα ιδιωτικά διαµερίσµατα και δίνει εντολή για την 

αγορά µιας από τις σκλάβες και για την αγορά και αποστολή πολυτελών υφασµάτων 

προς τον ίδιο («ντουστούρανε»), ο οποίος βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης, µια και 

αναφέρονται έξοδα ταξιδιού. Έξοδα αναφέρονται επίσης και για την ιφετλού 

Μαχµπουµπέ Καρί, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού («µενζίλ») στην πόλη, 

καθώς και για τις Λ…αζ (;)66 και Νεφισέ Καρί, όσον αφορά στην αγορά ενδυµάτων 

και τον οικιακό εξοπλισµό δουλών («τζαριγιέ»). Από τις υπόλοιπες πέντε γυναίκες, η 

µία αναφέρεται σε σχέση µε έξοδα γάµου, εποµένως δικαιολογηµένα δεν εµφανίζεται 

στα γενικά έξοδα, ωστόσο οι υπόλοιπες τέσσερις, καθώς και ένας από τους µπέηδες 

αναφέρονται µόνο ως καρπωτές µέρους της παραγωγής των τσιφλικιών ή ως 

δανειστές των χωριών και όχι ως αγοραστές ενδυµάτων ή ως κάτοχοι σκλάβων. 

Ανάµεσα στις γυναίκες αυτές, οι οποίες αναφέρονται ως χανίµ (και η µία ως «καρί»), 

περιλαµβάνεται η Ζουµπεϊντέ, ενώ οι άλλες τρεις ονοµάζονται Ζεϊνέµπ, Φατιµά και 

Ζελιχά (Καρί)· τα τρία πρώτα ονόµατα θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε οθωµανές 

πριγκίπισσες, κόρες του Αχµέτ Γ΄, ενώ µια άλλη κόρη ονοµάζεται Σαλιχά, όνοµα 

                                                 
66 ∆εν ήταν δυνατή η ανάγνωση του ονόµατος. 
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διαφορετικό από το προαναφερόµενο, αν και θα µπορούσε να πρόκειται πιθανόν περί 

λάθος καταγραφής και ορθογραφίας. Ωστόσο, αν δεχτούµε ότι η Ζουµπεϊντέ είναι 

κόρη σουλτάνου, θα ήταν σχεδόν απίθανο να κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, όχι µόνο 

γιατί δεν καταγράφονται ιδιαίτερα έξοδά της, αλλά και για το λόγο ότι οι 

πριγκίπισσες δε συνηθίζεται να εγκαταλείπουν την Κωνσταντινούπολη, αλλά 

εγκαθίστανται µετά το γάµο τους στα µέγαρα των συζύγων τους αξιωµατούχων στην 

πρωτεύουσα.67 Ιδιαίτερα κατά το 18ο αιώνα, πριγκίπισσες όπως η Εσµά Σουλτάν, 

αδελφή της Ζουµπεϊντέ και σύζυγος, µεταξύ άλλων, του µεγάλου βεζίρη 

Μουχσίνζαντε Μεχµέτ Πασά, απολαµβάνουν συνθήκες προσωπικής ανεξαρτησίας 

κατοικώντας σε επιδεικτικά πλούσια ιδιόκτητα παλάτια στο Βόσπορο και 

εµφανιζόµενες ως παραγγελιοδότριες καλλιτεχνικών έργων και αρχιτεκτονηµάτων.68 

Θα ήταν απίθανο αν η Ζουµπεϊντέ, εφόσον είναι πριγκίπισσα, είχε εγκατασταθεί στην 

πόλη καταγωγής του συζύγου της, ακόµα και αν στα κατάστιχα καταγράφεται η 

ύπαρξη ενός «υψηλού παλατιού» («σεράι-ι αλιγιέ»), ενώ ο τελευταίος τοποθετείται 

όλο αυτό το διάστηµα επικεφαλής της διοίκησης σειράς επαρχιών. 

Μια πιθανότητα εποµένως είναι ότι ένα τµήµα της αναφερόµενης ως «τιµηµένης 

οικογένειας» ίσως κατοικεί σε άλλη πόλη, πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη, και 

καρπώνεται µέρος των εισοδηµάτων της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον ονοµαστικά, µια 

και τα έσοδα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο από το οποίο αφαιρούνται οι δαπάνες, που 

όπως προκύπτει από τη δοµή των καταστίχων πραγµατοποιούνται στην πόλη της 

επαρχίας, ενώ συγχρόνως δεχόµαστε ότι πρόκειται για το βεζιρικό οίκο ή ένα 

σηµαντικό κλάδο του στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο είναι πιθανό να περιλαµβάνονται 

τα µεγαλύτερα µέλη της πατρικής οικογένειας. Το ενδεχόµενο να καταγράφονται στα 

κατάστιχα και ονόµατα κάποιων πριγκιπισσών µένει ανοιχτό, όπως και η πιθανότητα 

µέρος των εξόδων, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν σε έναν από τους µπέηδες, το 

Σαντουλάχ, να αντιστοιχούν σε επίσκεψη του τελευταίου στην πόλη από την πιθανή 

έδρα του, την Κωνσταντινούπολη. Σε µια αντίθετη περίπτωση ωστόσο, που είναι η 

περισσότερο πιθανή και σύµφωνα µε την οποία οι παραπάνω χανίµ δεν είναι 

πριγκίπισσες αλλά µέλη της οικογένειας, η απουσία εξόδων που να χρεώνονται στο 

όνοµά τους για την κάλυψη αναγκών τους ερµηνεύεται αν υποτεθεί ότι -εφόσον 

κατοικούν στην πόλη- δεν παρουσιάζουν προσωπικές δαπάνες λόγω της νεαρής 

                                                 
67 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Άγκυρα 1945, 164. 
68 Artan, “From Charismatic Leadership”, 62-66. 



 25

ηλικίας τους, ως κόρες ή ανιψιές του «ευεργέτη», υπόθεση, όσον αφορά στην ηλικία, 

η οποία µπορεί να προβληθεί και για τους µπέηδες. 

Λεπτοµέρειες για την οργάνωση του οίκου και τις δραστηριότητες των µελών του θα 

αναφερθούν παρακάτω. Ο Νουµάν Πασάς, ο οποίος κατά τα χρόνια αυτά απουσιάζει 

από τη Θεσσαλονίκη, καταγράφει αναλυτικά µέσω των υπηρετών και δούλων του -ο 

διαχειριστής της περιουσίας γράφει σε πρώτο ενικό («εφεντιλερίµ», «µακµπουζίµ 

σεµενάτ») και αναφέρεται στον εαυτό του ως «κουλαρί» («δούλος»)- τα έξοδα και τα 

έσοδά του όσον αφορά στην περιουσία του στη Θεσσαλονίκη, η οποία δε θα πρέπει 

να αποτελεί το σύνολο των εισοδηµάτων του, όπως φαίνεται από µια φράση («ιράντ-ι 

µασρουφάτ µπερ-τζανίµπ-ι Σελάανικ») στις πρώτες σελίδες των καταστίχων και από 

το γεγονός ότι δεν καταγράφονται, µεταξύ άλλων, έσοδα από τη φοροµίσθωση, τα 

οποία είναι αρκετά πιθανό ότι υπάρχουν. Τα κατάστιχα, από τα οποία το πρώτο είναι 

το αναλυτικότερο, περιλαµβάνουν λεπτοµερείς ισολογισµούς επτά έγγειων 

ιδιοκτησιών και µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, καθώς και ένα βακουφικό 

λογαριασµό, που αφορά σε επισκευές αστικών ακινήτων και στο δίκτυο ύδρευσης, 

καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια στην πόλη, όπως σε ένα «σεράι» (παλάτι, µέγαρο) και 

σε «κονάκ» (αρχοντικά). Στα έξοδα του βακουφιού περιλαµβάνεται η λειτουργία του 

ιερού τεµένους, µε τις δαπάνες συντήρησης και τις αµοιβές των θρησκευτικών 

λειτουργών, ενώ πρόσθετα έσοδα προσφέρουν οι τόκοι από δάνεια, τα οποία 

προέρχονται από το βακουφικό, αλλά και από ξεχωριστά κεφάλαια των µελών της 

οικογένειας, προς τους επικεφαλής της κοινότητας των ορθόδοξων χριστιανών 

(«ρουµιγιάν»), καθώς και σε χωριά του καζά Θεσσαλονίκης. Τέλος, και στα τρία 

κατάστιχα υπάρχει αναλυτική ετήσια καταγραφή των αγορών τροφίµων και 

ρουχισµού για την οικογένεια και τις σκλάβες, καθώς και οι αµοιβές και ο εξοπλισµός 

υπηρετών και µελών της ακολουθίας που πιθανώς αφορά σε κάποιες δηµόσιες 

λειτουργίες του επικεφαλής του οίκου στη Θεσσαλονίκη. 

Η οικογένεια του Νουµάν Πασά είναι πολύ πιθανό ότι αποτελεί µια από τις 

ισχυρότερες της πόλης, κατ’ αρχήν εξαιτίας της προαγωγής του σε υψηλά κρατικά 

αξιώµατα, πιθανότατα µέσω πολύτιµων διασυνδέσεων στην Κωνσταντινούπολη, µε 

πρώτο βήµα την υιοθεσία του, και µάλλον και σε συνάρτηση µε τις προσωπικές του 

δεξιότητες και φιλοδοξίες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στην επαρχιακή κοινωνία από την 

οποία προέρχεται, η οικογένειά του, ακόµα και πριν από την εντυπωσιακή αυτή 

ανέλιξη και το γάµο µε τη Ζουµπεϊντέ Σουλτάν, ανήκει ήδη στο ανώτερο κοινωνικό 

στρώµα της πόλης. Ο πατέρας του αναφέρεται από το Σουρεγιά όχι µόνο ως αγιάν 
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αλλά και ως «σεγίντ», απόγονος του προφήτη Μωάµεθ, αποτελώντας έτσι µέλος της 

µόνης αναγνωρισµένης κληρονοµικής «αριστοκρατίας» στην αυτοκρατορία µετά την 

οθωµανική δυναστεία. Ιδιαίτερα κατά το 18ο αιώνα η υψηλή καταγωγή συνδέεται 

στενότερα από ό,τι τις προηγούµενες περιόδους µε τις εύπορες οικογένειες των 

επαρχιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να υπερασπίζονται αποτελεσµατικότερα τα 

προνόµια που αντιστοιχούν στη θέση αυτή, όπως επιδόµατα και φοροαπαλλαγές, σε 

σύγκριση µε κατόχους του τίτλου του απογόνου του Μωάµεθ χαµηλότερου 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Επιπλέον, αν και στις κεντρικές περιοχές της 

αυτοκρατορίας, Ανατολία και Βαλκάνια, η αναγνώριση ως σεγίντ (ή «ασράφ» ή 

«σαντάτ»), ελέγχεται από τον κεντρικά διορισµένο «νακιµπουλεσράφ» (επικεφαλής 

των σεγίντ) της Κωνσταντινούπολης, πραγµατοποιείται, ωστόσο, ύστερα από 

εισηγήσεις και παροχή αποδείξεων, αυθεντικών ή µη, προς τους τοπικούς επικεφαλής 

των κοινοτήτων των σεγίντ και ορίζεται από το κοινωνικό κύρος και αναγνώριση των 

διεκδικητών, οδηγώντας έτσι στη θεσµοθέτηση των συµβόλων εξουσίας και στην 

«αριστοκρατικοποίηση» σηµαντικού µέρους των οικογενειών αγιάν, ακόµα και των 

βαλκανικών πόλεων.69 Ο ίδιος ο Νουµάν, εξάλλου, σεγίντ και αυτός, εµφανίζεται ως 

τοπικός πάτρωνας και ευσεβής µουσουλµάνος ευεργέτης, καθώς συστήνει ένα 

σηµαντικό ιερό αφιέρωµα, που πιθανώς αποτελεί ένα από τα εστιακά σηµεία στην 

κοινωνικοοικονοµική και θρησκευτική ζωή των µουσουλµάνων της Θεσσαλονίκης 

κατά το 18ο αιώνα, καθώς είναι το πρώτο -χρολογηµένο τουλάχιστον- σηµαντικό ιερό 

τέµενος που ιδρύεται στην πόλη σε ένα διάστηµα µεγαλύτερο των εκατό χρόνων.70 

Επιπλέον,το γεγονός της κατοχής τσιφλικιών επιτρέπει την τοποθέτηση της 

οικογένειας στην οµάδα των γαιοκτηµόνων αγάδων και µπέηδων της Θεσσαλονίκης, 

η επιρροή και εξουσία των οποίων περιγράφεται από τους ευρωπαίους προξένους και 

περιηγητές του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα σε αντιδιαστολή προς τις 

περιορισµένες δυνατότητες αποτελεσµατικής διοίκησης των πασάδων-

µουτασαρίφηδων του σαντζακιού.71 Οι µπέηδες αυτοί, οι ισχυρότεροι από τους 

οποίους στελεχώνουν το άτυπο δεκαµελές τοπικό συµβούλιο, που διαχειρίζεται τις 

υποθέσεις του καζά, αναφέρονται ως κύριοι τροφοδότες του εµπορίου σιτηρών από 

τις πεδιάδες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής κατά την περίοδο της µεγάλης 

                                                 
69 H. Canbakal, “On the ‘Nobility’ of Provincial notables”, στο Provincial Elites in the Ottoman 
Empire, 39-50. 
70 Βλ. παρακάτω, σελίδα 115. 
71 Φ. Μποζούρ, Πίνακας του εµπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία (1787-1797), µτφρ. Ε. Γαρίδη, 
εισαγ.-επιµ.-σχολ. Τ. Βουρνάς, Αθήνα 1974, 51. 
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ανόδου των εξαγωγών στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα72 (οι ίδιες περιοχές 

αποστέλλουν επίσης σιτηρά για τον εφοδιασµό της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο 

του κεντρικού οικονοµικού σχεδιασµού τροφοδοσίας των πόλεων και ελέγχου των 

εµπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ήδη από τους πρώτους αιώνες της 

οθωµανικής κυριαρχίας).73 Οι µπέηδες-αγάδες και αγιάν της Μακεδονίας 

αναφέρονται, επιπλέον, σε σχέση µε την εµφάνιση και επέκταση του φαινοµένου των 

τσιφλικιών, µε την έννοια της µεγάλης γαιοκτησίας και ενός συστήµατος ελέγχου της 

γης στο οποίο επικρατεί η υψηλή γαιοπρόσοδος µε τη µετατροπή του παραγωγού σε 

αγρολήπτη ή και σε έµµισθο αγρεργάτη, εξέλιξη που πιθανώς συνδέεται µε την άνοδο 

του εξαγωγικού εµπορίου κατά το 18ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να εξαρτάται από αυτή.74 

Η αφιέρωση µεγάλου τµήµατος του πρώτου και αναλυτικότερου καταστίχου της 

οικογένειας του Νουµάν Πασά στους λογαριασµούς διαχείρισης των έγγειων 

ιδιοκτησιών (δώδεκα σε σύνολο είκοσι επτά σελίδων) υποδηλώνει τη σηµασία και τη 

συνθετότητα της οργάνωσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και την 

ιδιαίτερη φροντίδα του γενικού οικονοµικού διαχειριστή για τον µεγαλύτερο δυνατό 

έλεγχό τους, ενώ το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα από τα τσιφλίκια αφορούν σε 

σηµαντικά ποσά και ποσότητες προϊόντων και αποτελούν έναν από τους κύριους 

πόρους πλουτισµού της οικογένειας -µετά τις πιστωτικές δραστηριότητες- επιτρέπει 

την ένταξη του επικεφαλής του οίκου στην κατηγορία των µεγάλων γαιοκτηµόνων 

της πόλης κατά την περίοδο της άνθισης του εξαγωγικού εµπορίου σιτηρών και 

πρώτων υλών. Για τους λόγους αυτούς δίνεται στην εργασία ιδιαίτερη έµφαση και 

µεγαλύτερη ανάπτυξη στο ζήτηµα της µορφής και οργάνωσης των έγγειων 

ιδιοκτησιών στο πλαίσιο των συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων της 

οικογένειας µε δεδοµένη και την αναφορά τους σε σχέση µε τις κοινωνικές 

δραστηριότητες των µελών της, ενώ κατ’ αρχάς παρουσιάζεται περιληπτικά ένα 

τµήµα της ιστοριογραφικής συζήτησης σχετικά µε την ανάπτυξη της γαιοκτησίας 

κατά το 18ο αιώνα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και ειδικότερα στα Βαλκάνια. 

                                                 
72 Σβορώνος, 311-315. 
73 B. McGowan, Economic Life in Ottoman Europe: Taxation, Trade and the Struggle for Land 1600-
1800, Κέµπριτζ 1981, 10-15. 
74 T. Stoianovich, “Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy: 1600-1800”, The Journal 
of Economic History, 13 (1953), 398-403 και H. İnalcık, “Çiftlik”, İA, τ. 1, 395. 
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Β. Γαιοκτησία 

 

1. Ιστοριογραφικό πλαίσιο και εντοπισµός των ιδιοκτησιών της οικογένειας του 

Νουµάν Πασά 

 

Ο βαθµός εµπορευµατοποίησης της γεωργίας το 18ο αιώνα και η σύνδεσή της ή µη µε 

τη µεταβολή των παραγωγικών σχέσεων, την υποχώρηση του συστήµατος του 

«τσιφτ-χανέ» (παραγωγή στη βάση του µικροαγροτικού κλήρου) και τη διαδικασία 

ιδιοποίησης των δηµόσιων γαιών («µιρί») από την πλευρά των τοπικών προκρίτων 

αποτελούν ορισµένα από τα περισσότερο «διαµφισβητούµενα» ζητήµατα στην 

οθωµανολογική ιστοριογραφία. Ο Ζιλ Βαϊνστάιν το 1976 υποστήριξε στη µελέτη του 

σχετικά µε τις δραστηριότητες και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της ισχυρής 

οικογένειας των Καραοσµάνογλου στο Σαρουχάν και το Αϊδίνι της δυτικής 

Ανατολίας ότι οι τελευταίοι όφειλαν κατ’ αρχήν τον πλούτο τους στη µίσθωση των 

φόρων και στην τοκογλυφία, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο κατόρθωσαν να ελέγξουν το 

εξαγωγικό εµπόριο βαµβακιού και σιτηρών ήταν κυρίως µέσω του ρόλου τους ως 

αναπληρωτών διοικητών (µουτεσελίµ) και φοροεισπρακτόρων (µουχασίλ).75 Ο 

Γιούζο Ναγκάτα δίνει µεγαλύτερη έµφαση στη γαιοκτησία ως έναν από τους πόρους 

πλουτισµού της ίδιας οικογένειας αναφέροντάς την ανάµεσα στις δραστηριότητες της 

φοροµίσθωσης και της σύστασης ιερών ιδρυµάτων,76 ενώ ο Ρεσάτ Κασαµπά 

υποστηρίζει ότι η έλλειψη αγροτικών χεριών και η εξάρτηση των Καραοσµάνογλου 

από το αυτοκρατορικό κέντρο για την ανανέωση των θητειών τους δεν επέτρεψε την 

κυριαρχία στην ύπαιθρο εκτεταµένων, κεντρικά διευθυνόµενων και 

προσανατολισµένων προς το εξαγωγικό εµπόριο αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι κύρια µονάδα παραγωγής στη δυτική Ανατολία κατά την 

περίοδο άνθησης του εµπορίου της Σµύρνης -ακόµα και µετά τη µεταφορά 

µεταναστών-καλλιεργητών από τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο, περιοχές 

της Ανατολίας και την Κριµαία κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα- παρέµειναν οι 

µικροί ή µεσαίοι αγροτικοί κλήροι, οι οποίοι συνδεόµενοι µε το δίκτυο των ντόπιων 

                                                 
75 G. Veinstein, “Ayan de la région d’Izmir et commerce du Levant (deuxième moitié du XVIIIe 
siècle)’, Études Balkaniques, 17.3, 71-83 και στο Revue de l’Occident Musulman et de la 
Méditerranée, 1975, 20, 131-147 και του ίδιου, “On the Çiftlik Debate” στο Ç. Keyder και F. 
Tabak(επιµ.), Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East, Άλµπανι 1991, 51-53. 
76 Y. Nagata, “The Role of Ayans in Regional Development during the Pre-Tanzimat Period in Turkey: 
A Case Study of the Karaosmanoğlu Family” στο Studies on the Social and Economic History of the 
Ottoman Empire, Σµύρνη 1995, 121. 
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µη µουσουλµάνων εµπόρων, µεσολαβητών και πιστωτών κατόρθωσαν, ως ένα βαθµό, 

να επωφεληθούν από την υψηλή ζήτηση βαµβακιού από την εξωτερική αγορά.77 

Οι παραπάνω µελέτες αποδίδουν ένα δευτερεύοντα, ή τουλάχιστον, µη κυρίαρχο 

ρόλο στη µεγάλη έγγεια ιδιοκτησία, όσον αφορά στη συµβολή της στον πλούτο των 

αγιάν και τη θέση της στο σύστηµα των αγροτικών σχέσεων στην οθωµανική ύπαιθρο 

κατά το 18ο αιώνα, αµφισβητώντας έτσι τη γενικά αποδεκτή µέχρι τότε άποψη στην 

οθωµανική και οθωµανολογική ιστοριογραφία όσον αφορά στην ανατροπή του 

παραδοσιακού συστήµατος ελέγχου της γης κατά την περίοδο της «παρακµής» και 

υποχώρησης της τιµαριωτικής οργάνωσης.78 Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε κριτικά και 

η θεωρία της εµφάνισης στις οθωµανικές επαρχίες ενός φαινοµένου αντίστοιχου µε 

αυτό της «δεύτερης δουλοπαροικίας» στην Ανατολική Ευρώπη, συσχέτιση την οποία 

εισήγαγε ο Τράιαν Στογιάνοβιτς και που εντάχθηκε στη συνέχεια στο σχήµα της 

ενσωµάτωσης και περιφερειοποίησης της αυτοκρατορίας στο πλαίσιο της 

καπιταλιστικής «κοσµο-οικονοµίας» του Ιµάνουελ Βαλερστάιν.79 Κεντρικά θέµατα 

στην παραπάνω συζήτηση αποτέλεσαν η έκταση του φαινοµένου των τσιφλικιών και 

ο βαθµός διάδοσής του στις διαφορετικές περιοχές της αυτοκρατορίας, η εµφάνιση 

και χρονική του διαφοροποίηση και, τέλος -αλλά κυριότερα-, η µορφή και λειτουργία 

των αγροτικών αυτών εκµεταλλεύσεων, όσον αφορά στα είδη των καλλιεργειών, τις 

υποχρεώσεις των καλλιεργητών, την οργάνωση της παραγωγής, το ρόλο του 

γαιοκτήµονα, το µέγεθος της εκµετάλλευσης και τις πιθανές διαδικασίες σχηµατισµού 

τους, συζήτηση από την οποία καθίσταται σαφές ότι ο όρος «τσιφλίκι» αντιστοιχεί σε 

µια πληθώρα µορφών οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, οι οποίες είναι δυνατό 

να συµπίπτουν και χρονικά. 

Ο Στογιάνοβιτς, βασιζόµενος σε περιγραφές τσιφλικιών του 19ου αιώνα, δίνει µία 

εικόνα εκτεταµένων ιδιοκτησιών, βασισµένων στη µονοκαλλιέργεια, την υψηλή 

γαιοπρόσοδο και την παραγωγή προϊόντων υψηλής εµπορευσιµότητας όπως βαµβάκι, 

µαλλί, αραβόσιτος, καπνός και σιτηρά. Οι ιδιοκτησίες αυτές περιλάµβαναν κτιριακά 

συγκροτήµατα, όπως η οικία του γαιοκτήµονα ή επιστάτη (κάποιες φορές 

                                                 
77 R. Kasaba, “Migrant Labor in Western Anatolia: 1750-1850”και E. Frangakis-Syrett, “The Trade of 
Cotton and Cloth in Izmir: From the Second half of the Eighteenth Century to the Early Nineteenth 
Century”στο Landholding and Commercial Agriculture, 116-120 και 109-111 αντίστοιχα. 
78 Veinstein, “On the Çiftlik Debate”, 35-37. 
79 Stoianovich, ό.π. και I. Wallerstein και R. Kasaba, “Incorporation into the World-Economy: Change 
in the Structure of the Ottoman Empire, 1750-1839” στο J-L.Bacqué-Grammont και P. Dumont (επιµ.), 
Économie et sociétés dans l’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe – début XXe siècle), Παρίσι 1983, 340-343 
και 347-349. 
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οχυρωµένη), καταλύµατα υπηρετών, στάβλους, φούρνο και σιδηρουργείο, καθώς και, 

σε απόσταση, χαµηλά δωµάτια καλλιεργητών, χτισµένα µε πλίνθους και αχυρένια 

σκεπή. Ο συγγραφέας εντοπίζει τη διάδοση των τσιφλικιών κατά µήκος των 

παράλιων πεδιάδων και των εσωτερικών ποτάµιων λεκανών, περιοχές στις οποίες 

περιλαµβάνονται, εκτός των άλλων, τµήµατα της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Θράκης και 

Μακεδονίας.80 Στην περιοχή του Βιδινίου στη βορειοδυτική Βουλγαρία ο Κρίστο 

Γκάντεφ διακρίνει κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα δύο κατηγορίες γαιοκτησιών: 

τα χωριά των «αγάδων», στα οποία οι παραγωγοί παραδίδουν στο γαιοκτήµονα ένα 

µέρος της παραγωγής ως ενοίκιο, συγκροτώντας έτσι οµάδες αγροληπτών γεωργών, 

και τις καπιταλιστικού τύπου αγροτικές εκµεταλλεύσεις, που συστήνουν σε 

αυτοκρατορικές ή βεζιρικές γαίες (χάσια) κάτοικοι της πόλης, έµποροι, βιοτέχνες και 

διοικητικοί υπάλληλοι, και τις οποίες διαχειρίζονται χρησιµοποιώντας έµµισθη 

εργατική δύναµη από τον πλεονάζοντα πληθυσµό των χωριών, των οποίων τα 

βοσκοτόπια έχουν καταλάβει. Οι γαιοκτήµονες, ιδιοκτήτες µεγάρων στις πόλεις, 

παρέχουν καταλύµατα για τους καλλιεργητές και καταβάλλουν µισθούς σε χρήµα και 

σε είδος (διατροφή και υποδήµατα), ενώ η παραγωγή κατευθύνεται προς την αγορά 

του Βιδινίου και των γειτονικών πόλεων, τον εφοδιασµό του στρατού και της 

διοίκησης και, τέλος, το εµπόριο µε την Αυστρία µέσω του ∆ούναβη. Ο Γκάντεφ 

αναφέρεται στην περιοχή σε εκατόν είκοσι εκµεταλλεύσεις κυµαινόµενης έκτασης 

από 30 έως 500 εκτάρια (300 µε 5.000 στρέµµατα), σε κάθε µία από τις οποίες 

αντιστοιχούν από πέντε ως δώδεκα ζευγάρια βόδια και περιλαµβάνουν την οικία του 

επιστάτη, καλύβες εργατών, αποθήκες, στάβλους, µύλους, σφαγεία και πιεστήρια, 

καθώς και µεγάλα κοπάδια προβάτων και άλογα.81 

Η έκταση των τσιφλικιών του Βιδινίου, που περιγράφει ο Γκάντεφ, είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη σε σύγκριση µε το µέσο µέγεθος των γαιοκτησιών, που αναπτύσσονται κατά 

τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα στην περιοχή του Μοναστηρίου, κατά µήκος του 

ποταµού Τσρνα, σύµφωνα µε τις µελέτες του Μπρους Μακγκόουαν. Ο µέσος αριθµός 

ενήλικων ανδρών-καλλιεργητών (νεφέρ) στις αρχές του 18ου αιώνα, όπως φαίνεται 

από τα κατάστιχα κατανοµής τοπικών εξόδων (τεβζί ντεφτερί), είναι στην περίπτωση 

αυτή 3,5 άτοµα, ενώ για τα περισσότερα τσιφλίκια καταγράφονται δύο νεφέρ -αν οι 

τελευταίοι αντιστοιχούν πράγµατι σε άτοµα και όχι λογιστικού χαρακτήρα 

                                                 
80 Stoianovich, ό.π., 402-403. 
81 C. Gandev, “L’apparition des rapports capitalistes dans l’économie rurale de la Bulgarie du nord-
ouest au cours du XVIIIe siècle” Études Historiques 1960, 207-220. 
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φορολογικές µονάδες. Σύµφωνα µε µελέτες για τις περιοχές του Πρίλεπου και του 

Πολόγκ στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα, αν και υπάρχουν 

κάποιες µεγάλες και µεσαίου µεγέθους εκµεταλλεύσεις, οι περισσότερες εκτείνονται 

σε 25 µε 50 εκτάρια (250 µε 500 στρέµµατα), ενώ βασίζονται στην εργασία 

αγροληπτών καλλιεργητών, και εν µέρει σε εποχιακή µισθωτή εργασία.82 Ο 

Μακγκόουαν δε συνδέει άµεσα το σχηµατισµό των τσιφλικιών µε τη ζήτηση του 

εξωτερικού εµπορίου, υποστηρίζοντας ότι η ιδιοποίηση δηµόσιας γης και η 

αποµάκρυνση ή προσβολή των δικαιωµάτων κατοχής των αγροτών είναι δυνατή, 

όταν το γενικό επίπεδο των ενοικίων την καθιστά συµφέρουσα, ενώ οι τρόποι 

δηµιουργίας γαιοκτησιών αφορούν είτε στην ισχυροποίηση των δικαιωµάτων 

κατοχής και επέκταση του «χασά τσιφτλίκ» από την πλευρά του τιµαριώτη ή στην 

υποκατάσταση του αγρότη, όσον αφορά στην κατοχή της γης, από παρεµβαλλόµενα 

µέρη, µη-καλλιεργητές, εµφανιζόµενους στις πηγές υπό τον όρο «σχετιζόµενη 

πλευρά» («ασχάµπ-ι αλακά»). Ειδικότερα, οι διαδικασίες ιδιοποίησης αφορούν, µε 

δεδοµένη τη συνεργασία και αποδοχή των δικαστών, στην κατάληψη κοινοτικών 

βοσκοτόπων, λιβαδιών και δασών, στην κληροδότηση εδαφών που παραχωρήθηκαν 

ως αρπαλίκι ή στο πλαίσιο της φοροµίσθωσης ως µουκατά -τακτική την οποία 

υιοθέτησαν οι Καραοσµάνογλου όσον αφορά στην ίδρυση τσιφλικιών σε εδάφη του 

µουκατά βοσκοτοπιών στη Μαγνησία-83, καθώς και στην κατάληψη εγκατελειµµένων 

περιουσιών εξαιτίας αναρχίας, φαινοµένων ληστείας ή πολέµου και στην οικονοµική 

εξάρτηση που δηµιουργείται λόγω της υπερφορολόγησης.84 Στην τελευταία 

περίπτωση, στην οποία δεν υπάρχει αποµάκρυνση των καλλιεργητών και ούτε, 

εποµένως, µεγάλη δυνατότητα συµπίεσης των δικαιωµάτων τους, η ιδιοποίηση 

πραγµατοποιείται µέσω της πίστωσης, της διαρκούς και επαναλαµβανόµενης 

χρέωσης των καλλιεργητών και της επιβολής παράδοσης µέρους της παραγωγής ως 

τόκου. Η εξάρτηση αυτού του είδους µετατρέπει τον παραγωγό σε αγρολήπτη 

καλλιεργητή, κολίγο ή µισακάρη, και είναι δυνατό να συνοδεύεται από µεσολάβηση 

του πιστωτή-γαιοκτήµονα για την απάλειψη ή τη διαπραγµάτευση των φορολογικών 

βαρών των αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται υπό την «προστασία» του· στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα του Μοναστηρίου η πρακτική αυτή, η οποία αναφέρεται ως 

                                                 
82 McGowan, ό.π., 161-167 και 72. 
83 Y. Nagata, Tarihte Ayanlar, Karaosmanoğulları üzerinde Bir İnceleme, Άγκυρα 1997, 99-102. 
84 ΜcGowan, ό.π., 64-69. 
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«ντερουχτετζιλίκ», συνδέεται µε διαµάχες µεταξύ χωριών και κατόχων τσιφλικιών, 

στο επίπεδο των καταγγελιών, για τον επιµερισµό της φορολογίας.85 

Συγχρόνως, οι πιέσεις των αστικών αγορών για την προµήθεια δηµητριακών και 

πρώτων υλών για τη βιοτεχνία είναι δυνατό να οδηγήσουν στην εµπορευµατοποίηση 

και πώληση καλλιεργήσιµης γης, ιδιαίτερα στην άµεση περιφέρειά τους, όπως 

αναφέρεται για τα περίχωρα της Άγκυρας για την τελευταία δεκαετία του 16ου 

αιώνα,86 ενώ πωλήσεις (µεταβιβάσεις κατοχής) καλλιεργήσιµων γαιών, µεταξύ 

ιδιόκτητων κήπων και αµπελιών, καταγράφονται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα της 

Προύσας σε όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα. Ο Χαΐµ Γκέρµπερ συµπεραίνει ότι υπό 

την πίεση της αγοράς πραγµατοποιείται κατά το 17ο αιώνα µια χαλάρωση των 

κανόνων που αφορούν στους περιορισµούς διάθεσης των αρόσιµων γαιών,87 

δυνατότητα η οποία είναι εγγενής στο σύστηµα γαιοκτησίας υπό την τιµαριωτική 

οργάνωση, καθώς η απαγόρευση πώλησης, δωρεάς ή υποθήκευσης είναι σε ισχύ, 

µόνο εφόσον δεν υπάρχει η έγκριση του «κυρίου της γης» (σαχίµπ-ι αρζ).88 Ωστόσο, 

παράλληλα µε τις περιπτώσεις των µεταβιβάσεων, η περισσότερο συνηθισµένη 

µορφή ιδιοποίησης και σχηµατισµού µεγάλης γαιοκτησίας φαίνεται πως δεν αφορά 

στην απόλυτη ιδιοκτησία του εδάφους και την εκδίωξη των καλλιεργητών αλλά στον 

έλεγχο των παραγόµενων εισοδηµάτων µέσω του δανεισµού και της φορολογίας, 

διαδικασία η οποία, παρ’ ότι είναι επίσης σε ισχύ ήδη από το 16ο αιώνα, πιθανότατα 

γνωρίζει ιδιαίτερη ένταση στη βαλκανική χερσόνησο στα τέλη του 18ου.89 

Όσον αφορά ειδικότερα στη συσχέτιση της έγγειας ιδιοκτησίας µε τη ζήτηση του 

εξαγωγικού εµπορίου στις βαλκανικές περιοχές, ο Μακγκόουαν διακρίνει δύο 

περιόδους εξάπλωσης του φαινοµένου πριν και µετά το άνοιγµα της ναυσιπλοΐας στη 

Μαύρη Θάλασσα και το ∆ούναβη. Κατά την περίοδο 1650-1750 σχετική 

συγκέντρωση τσιφλικιών σηµειώνεται στην αλβανική ακτή κοντά στο ∆υρράχιο, στη 

Θεσσαλία και την ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης, καθώς και στη βουλγαρική ακτή της 

Μαύρης Θάλασσας -στην τελευταία περίπτωση το εµπόριο σχετίζεται µε την 

τροφοδοσία της Κωνσταντινούπολης-, ενώ µετά το 1774 και το 1783 η συγκέντρωση 

γαιοκτησιών αυξάνεται σε µια βόρεια ζώνη, που περιλαµβάνει την παραδουνάβια 
                                                 
85 Ό.π. 148-150 και 168-169. 
86 S. Faroqhi, “Land Transfer, Land Disputes and Askeri Holdings in Ankara (1592-1600)”, στο R. 
Mantran (επιµ.), Memorial Ömer Lütfi Barkan, Παρίσι 1980, 88. 
87 H. Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Ιερουσαλήµ 1988, 101-103. 
88 McGowan, ό.π., 69. 
89 Σ. Ασδραχάς, «Το αγροτικό πλεόνασµα στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου» στο Οικονοµία 
και νοοτροπίες, Αθήνα 1988, 24-25 και 31. 
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Βουλγαρία, τη Βοσνία και τη Σερβία. Ο Μακγκόουαν παρατηρεί επίσης ότι η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση τσιφλικιών κατά το 18ο αιώνα εντοπίζεται στη Βέροια, το 

Μοναστήρι και τη Βάρνα, όχι πάντα σε συνάρτηση µε την εµπορική ζήτηση, -και 

περιέργως, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, όχι στις Σέρρες-, ενώ τονίζει τη µικρή 

τους έκταση και την κυριαρχία του συστήµατος των αγροληψιών, χωρίς, όµως, να 

αποκλείει τη δυνατότητα άµεσης παρέµβασης του γαιοκτήµονα στη διαδικασία της 

παραγωγής στις περιπτώσεις ύπαρξης ισχυρών οικονοµικών κινήτρων.90 

Σε συνάρτηση και µε τις παραπάνω συγκεντρώσεις, όσον αφορά ιδιαίτερα στην 

έκταση του φαινοµένου στα νότια Βαλκάνια, είναι σήµερα γενικά αποδεκτό ότι η 

εντύπωση της πολύ ισχυρής ή κυρίαρχης παρουσίας των τσιφλικιών, µε τη µορφή της 

κεντρικά διευθυνόµενης και προσανατολισµένης προς το εξαγωγικό εµπόριο µεγάλης 

γαιοκτησίας, δεν είναι ακριβής. Ο Νικολάι Τοντόροφ είχε επισηµάνει από το 1963 ότι 

η έκταση και ο αριθµός των καπιταλιστικού τύπου µεγάλων αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων κατά το 19ο αιώνα περιοριζόταν σε συγκεκριµένες περιοχές της 

Βουλγαρίας και δεν οδήγησε σε µαζικές απαλλοτριώσεις αγροτικών κλήρων,91 ενώ ο 

Φικρέτ Αντανίρ τονίζει τη χαµηλή απόδοση της γης στις πεδιάδες της Μακεδονίας 

λόγω της αλµυρότητας του εδάφους, των ελωδών εκτάσεων και της χαµηλής 

ποσότητας βροχοπτώσεων92 -σε πλήρη αντίθεση ωστόσο µε τις διαπιστώσεις του 

σύγχρονου Μποζούρ σχετικά µε την καταλληλότητα της γης για την καλλιέργεια 

καπνού και δηµητριακών.93 Ο Αντανίρ υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των αγροτών 

διέθεταν ανεξάρτητους κλήρους και κατοικούσαν σε χωριά των κοιλάδων και στις 

πλαγιές των βουνών, ενώ εφιστά την προσοχή στην άκριτη υιοθέτηση στοιχείων που 

περιλαµβάνονται σε ιστορικούς χάρτες και στατιστικές του 19ου αιώνα, στις οποίες 

µετρώνται και συνυπολογίζονται χωριά των λόφων, µε παλαιό και µεγάλο πληθυσµό, 

µαζί µε µικρούς, νέους και προσωρινούς συνοικισµούς στα τσιφλίκια των πεδιάδων. 

Συγχρόνως, υποστηρίζει ότι, στο ίδιο πλαίσιο, ο εντοπισµός σε ορισµένα χωριά 

ολιγάριθµων οικογενειών κολίγων αγροτών έχει ως συνέπεια τον χαρακτηρισµό τους 

ως µεικτών (µε «ελεύθερους» και «εξαρτηµένους» αγρότες) και τη δηµιουργία µιας 

                                                 
90 McGowan, ό.π., 73-79 και 69-70. Η µη επισήµανση ισχυρής παρουσίας τσιφλικιών στην πεδιάδα 
των Σερρών προβληµατίζει, ωστόσο, όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα της µεθόδου καταγραφής 
των γαιοκτησιών, την οποία υιοθετεί ο συγγραφέας. 
91 N. Todorov, “Sur quelques aspects du passage du féodalisme au capitalisme dans les territoires 
balkaniques de l’Empire Ottoman”, Revue des Études Sud-Est Européennes, 1 (1963), 127-128. 
92 F. Adanir, “The Macedonian Question: The Socio-Economic Reality and Problems of its Historical 
Interpretation”, International Journal of Turkish Studies, 3.1 (1984-1985), 45-52. 
93 Μποζούρ, ό.π., 64-66 και 76-77. 
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διαστρεβλωµένης εικόνας όσον αφορά στην καταγραφή.94 Ο συγγραφέας, τέλος, 

εντάσσει το ζήτηµα της επικέντρωσης στην έκταση και την αδύναµη θέση των 

αγροτών-παροίκων στα µακεδονικά τσιφλίκια στο πλαίσιο της εθνικής 

ιστοριογραφίας των βαλκανικών κρατών, η οποία αφορά στην «τουρκική» κυριαρχία 

και τη συνακόλουθη κοινωνικοοικονοµική στασιµότητα, που αντιπαραβάλλεται στη 

συνέχεια µε τις περιόδους οι οποίες ακολούθησαν την ανεξαρτητοποίησή των 

βαλκανικών κρατών από την Οθωµανική Αυτοκρατορία.95 

Το ζήτηµα, εποµένως, της µορφής και οργάνωσης της γαιοκτησίας καθώς και της 

έκτασης του φαινοµένου στην οθωµανική ύπαιθρο µένει ως ένα βαθµό ανοικτό, 

καθώς, παρά το γεγονός ότι η µεγάλη κεντρικά διευθυνόµενη εκµετάλλευση φαίνεται 

ότι δεν αποτελεί την κύρια µορφή οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής για το 

σύνολο της αυτοκρατορίας, η ύπαρξή της τεκµηριώνεται µέσα από τις µελέτες 

συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες φαίνεται να γνωρίζει µια 

ιδιαίτερη ανάπτυξη. Επιπλέον, το ζήτηµα που αφορά στη µορφή και την οργάνωση 

της αγροτικής εκµετάλλευσης η οποία αναφέρεται ως «τσιφλίκι» παραµένει ένα 

σύνθετο πρόβληµα εξαιτίας της ποικιλίας, της πολυπλοκότητας και πιθανώς της 

προσωρινότητας των αγροτικών σχέσεων που περιλαµβάνονται ή συγκροτούν τον 

παραπάνω τύπο εκµετάλλευσης. Τέλος, η απουσία νοµικών µέσων για τη διασφάλιση 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στη γη και η συσχέτιση αυτής της αδυναµίας κατοχύρωσης 

και αναγνώρισης µε τις πρακτικές καταγραφής των συναλλαγών και αποτύπωσης των 

σχέσεων ιδιοκτησίας στα επίσηµα κρατικά (φορολογικά, διοικητικά ή ιεροδικαστικά) 

έγγραφα περιπλέκει περισσότερο τις δυσκολίες διερεύνησης της έκτασης και της 

µορφής του φαινοµένου. 

Όσον αφορά ειδικότερα στη Μακεδονία, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 

Μακγκόουαν, οι οποίοι είναι βασισµένοι σε καταλόγους των επαρχιακών 

φορολογικών µονάδων των βαλκανικών επαρχιών των αρχείων της κεντρικής 

οικονοµικής υπηρεσίας, οι πεδιάδες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής κατά την 

περίοδο από τα τέλη του 17ου ως τα µέσα του 18ου αιώνα ανήκουν στην κατηγορία 

των περιοχών µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση τσιφλικιών (για κάθε πέντε 

ανεξάρτητα αγροτικά νοικοκυριά καταγράφεται ένα επιπλέον ζευγάρι 

                                                 
94 F. Adanir, “Tradition and Rural Change in Southeastern Europe during Ottoman Rule” στο D. Chirot 
(επιµ.), The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages 
until the Early 20th Century, Μπέρκλεϊ 1989, 152. 
95 Του ίδιου, “The Macedonian Question”, 58. 
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καλλιεργήσιµης γης έκτασης 100 ντονούµ).96 O Βασίλης ∆ηµητριάδης, βασιζόµενος 

σε καταλόγους κατανοµής της φορολογίας για τον καζά της Θεσσαλονίκης των 

µέσων του 19ου αιώνα (1861-62), υπολογίζει ότι στα µέσα του 19ου αιώνα τα 

τσιφλίκια συνιστούν λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού των 

οικισµών του καζά, τα ανεξάρτητα χωριά αποτελούν το 59,43%, ενώ τα χωριά στην 

έκταση των οποίων περιλαµβάνονται τσιφλίκια αποτελούν το 6,06% του συνόλου.97 

Ειδικότερα όσον αφορά στην εξέλιξη των χωριών του βακουφιού του Γαζί Εβρενός 

στην περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης και νότια των Γενιτσών, ο συγγραφέας 

παρατηρεί µια σηµαντική αύξηση στη διάρκεια τριών αιώνων του αριθµού των 

τσιφλικιών, (από έξι στις αρχές του 18ο αιώνα σε 48 στα τέλη του 19ου), σηµειώνει, 

ωστόσο, ότι παράλληλα υπήρξε µια αύξηση κατά 50% περίπου του συνολικού 

αριθµού των οικισµών (χωριών και τσιφλικιών) στις εκτάσεις του βακουφιού (από 60 

σε 92), χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η ακριβής αντιστοιχία.98 Οι περιοχές του 

καζά Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαθέτουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις τσιφλικιών 

κατά το 19ο αιώνα είναι, µετά το ναχιγιέ του Βαρδάρη -ο οποίος προέκυψε από τη 

συνένωση στις αρχές του 19ου αιώνα των ναχιγιέδων του Μικρού και Μεγάλου 

Βαρδάρη, στις βόρειες και νότιες περιοχές, αντίστοιχα, κατά µήκος του ποταµού 

Αξιού-, ο ναχιγιές της Καλαµαριάς, στη δυτική ακτή της Χαλκιδικής, και η 

χερσόνησος της Κασσάνδρας, στην οποία κυριαρχούν τα µετόχια τον µοναστηριών 

του Αγίου Όρους.99 

Σχετικά µε τον εντοπισµό των µεταβολών στο χρόνο ο συγγραφέας σηµειώνει για την 

περίπτωση των χωριών του βακουφιού του Γαζί Εβρενός ότι, ενώ στα τέλη του 19ου 

αιώνα ο αριθµός των τσιφλικιών είναι 48 σε σύνολο 92 οικισµών, σε καταγραφή του 

1796 του φόρου µακτού (κατ’ αποκοπή) των χωριών του βακουφιού τα αναφερόµενα 

τσιφλίκια είναι δεκαέξι σε σύνολο σαράντα πέντε οικισµών,100 εντοπίζοντας 

προφανώς τη µεγαλύτερη µεταβολή στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ωστόσο και κατά 

το 18ο αιώνα η πραγµατικότητα της κατανοµής των γαιοκτησιών είναι πολύ 

περισσότερο πολύπλοκη από την εικόνα η οποία παρουσιάζεται µέσα από τους 

                                                 
96 McGowan, ό.π., 74-77. 
97 Β. ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την 
Τουρκοκρατία», Μακεδονικά, 20 (1980), 453-454. Οι µετρήσεις αυτές, βέβαια, αντιστοιχούν σε µια 
µεταγενέστερη περίοδο. 
98 V. Demetriades, “Problems of Land-Owning and Population in the Area of Gazi Evrenos Bey’s 
Wakf”, Balkan Studies, 22.1 (1981), 44-45. 
99 ∆ηµητριάδης, ό.π., 453-455. 
100 Demetriades, ό.π., 45. 
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φορολογικούς καταλόγους: Σε έναν κατάλογο επιµερισµού των τοπικών φορολογικών 

υποχρεώσεων για την καταβολή των καθιερωµένων επαρχιακών εισφορών («τακσίτ 

χαζαριγιελερί») προς το µουτασαρίφη Θεσσαλονίκης, διερχόµενους βεζίρηδες και το 

βαλή της Ρούµελης -µεταξύ άλλων εξόδων- του 1750, δεν αναφέρεται κανένα 

τσιφλίκι στο ναχιγιέ του Παζαργκιάχ (κεντρική Χαλκιδική), ένα στο Μπογντάν 

(περιοχή βόρεια της λίµνης Βόλβης) σε σύνολο έντεκα χωριών, ενώ στο Μεγάλο 

Βαρδάρη καταγράφονται σαράντα πέντε χωριά, έντεκα ονόµατα και τίτλοι, όπως 

«Χαζινεντάρζαντε», «Χασάν Αγά» και «χισέ-ι σερντάρ» -που είτε συνοδεύουν τα 

ονόµατα των χωριών είτε καταγράφονται ανεξάρτητα- και κανένα τσιφλίκι. ∆ύο 

ονόµατα αγάδων και ένα µιας «καντίν» («κυρία»), καθώς και δύο τσιφλίκια, 

καταγράφονται στο ναχιγιέ του Μικρού Βαρδάρη σε σύνολο 25 οικισµών, τρία 

τσιφλίκια στο ναχιγιέ του Λαγκαδά σε σύνολο τριάντα χωριών και έξι τσιφλίκια σε 

σύνολο δέκα οχτώ οικισµών στο ναχιγιέ της Καλαµαριάς. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η αναφορά του τσιφλικιού ακολουθεί την καταγραφή του ίδιου χωριού, 

πρόκειται δηλαδή για γαιοκτησία ή ιδιοκτησίες, οι οποίες συστάθηκαν σε ένα τµήµα 

των εδαφών του, ενώ, συνολικά, και για τους έξι ναχιγιέδες, καταγράφονται δώδεκα 

τσιφλίκια σε σύνολο 149 οικισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των τοπωνυµίων που 

αναφέρονται µόνο ως γαιοκτησίες.101  

Ωστόσο στις µεταθανάτιες καταγραφές περιουσιών («µετρουκάτ» ή «τερεκέ 

ντεφτερί») της περιόδου 1742-47, οι οποίες περιλαµβάνονται στον κώδικα 68 του 

Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται µια διαφορετική εικόνα όσον αφορά στην 

κατανοµή των γαιοκτησιών. Από τα δεκαεπτά χωριά, στα οποία αναφέρονται 

τσιφλίκια στις καταγραφές περιουσιών και εντοπίστηκαν στον φορολογικό κατάλογο 

του 1750,102 µόνο τρία εµφανίζονται να περιλαµβάνουν γαιοκτησίες στην καταγραφή 

του 1750, ενώ ένα τέταρτο συνοδεύεται στον κατάλογο από δύο ονόµατα -που όµως 

κανένα τους δεν ανήκει σε νεκρό του µετρουκάτ ντεφτερί ή σε κάποιον από τους 

καταγεγραµµένους κληρονόµους του. Τα υπόλοιπα δεκατρία χωριά των καταγραφών 

                                                 
101 ΘΕΣ/ΙΕΡ 76, σελίδες 37-39, 20 Ζιλκαντέ 1163 (21 Οκτωβρίου 1750). Το δείγµα είναι τυχαίο. Τα 
χωριά τα οποία περιλαµβάνονται στις ποικίλες καταγραφές για την κατανοµή της φορολογίας δεν είναι 
σταθερά όχι µόνο στο χρόνο, αλλά η παρουσία ή η απουσία τους µεταβάλλεται και ανάλογα και µε το 
είδος των εισφορών ή τη διαπραγµατευτική ικανότητα των τοπικών προκρίτων των χωριών ή της 
πόλης για µειώσεις των φορολογικών βαρών ή ακόµα και τη µη περίληψή του στα κατάστιχα. Βλ. και 
M. Ursinus, “Natural Disasters and Tevzi: Local Tax Systems of the Post-Classical Era in Response to 
Flooding, Hail and Thunder”, στο E. Zachariadou (επιµ), Natural Disasters in the Ottoman Empire: 
Halcyon Days in Crete III, Ρέθυµνο 1999, 267-269. 
102 Συνολικά στις καταγραφές κληρονοµιών αναφέρονται είκοσι ένα χωριά, από τα οποία τέσσερα δεν 
εντοπίστηκαν στον κατάλογο του 1750. 
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κληρονοµιάς αναφέρονται το 1750 χωρίς κάποια ένδειξη ότι περιλαµβάνονται σε 

αυτά έγγειες ιδιοκτησίες, διάκριση η οποία είναι δυνατό να οφείλεται στη 

διαφορετική έκταση και αριθµό καλλιεργητών των πρώτων ή στην ικανότητα 

διαπραγµάτευσης των κατόχων τσιφλικιών της δεύτερης κατηγορίας σχετικά µε τη 

συµµετοχή τους στα τοπικά έξοδα. Φαίνεται ξεκάθαρα, ωστόσο, ότι τα τσιφλίκια τα 

οποία περιλαµβάνονται στους φορολογικούς καταλόγους του 18ου αιώνα αποτελούν 

µέρος µόνο των γαιοκτησιών οι οποίες υπάρχουν ή συστήνονται στην ύπαιθρο, 

προφανώς επειδή η φορολογική κατανοµή δεν αντιστοιχεί σε συστηµατική απογραφή 

των γαιοκτησιών του καζά της Θεσσαλονίκης. 

Μεταξύ των παραπάνω δεκατριών χωριών των µετρουκάτ ντεφτερί βρίσκεται το 

χωριό Ντουρµουσλού του ναχιγιέ του Μικρού Βαρδάρη, στο οποίο τοποθετείται το 

τσιφλίκι του αποθανόντος ελ-Χατζ Γιουσούφ, γιου του Αµπντουλάχ και συζύγου µιας 

απελεύθερης σκλάβας του «σααντετλού εσ-σεγίντ Νουµάν Μπέι, γιου του σεγίντ 

Αχµέντ Αγά».103 Σύµφωνα µε τα κατάστιχα της οικογένειας που µελετάται εδώ στο 

ίδιο χωριό βρίσκεται και ένα από τα τσιφλίκια, την οργάνωση και εξοπλισµό των 

οποίων εποπτεύει ο γενικός διαχειριστής της περιουσίας. Οι έξι από τις επτά 

εκµεταλλεύσεις των καταστίχων βρίσκονται στον καζά Θεσσαλονίκης και µία -στο 

χωριό Κερέτζ- πιθανότατα στον καζά του Αβρέτ Χισάτ (Γυναικόκαστρο).104 Τέσσερα 

από τα χωριά τοποθετούνται στις πεδιάδες, οι οποίες εκτείνονται κατά µήκος του 

ποταµού Αξιού (Κερέτζ, Μποέµτζα-Ίζβορ, Σουνγκουρλάρ και Ντουρµουσλού),105 

                                                 
103 ΘΕΣ/ΙΕΡ 68, 94-96. Στον κώδικα περιλαµβάνονται οι µεταθανάτιες καταγραφές περιουσιών εκατόν 
τριάντα πέντε ατόµων, από τα οποία οι δεκαοκτώ είναι κάτοχοι τσιφλικιών. 
104 Η µόνη πληροφορία σχετικά µε το Κερέτζ αφορά στην καταγραφή του στο συνοπτικό φορολογικό 
κατάστιχο των µέσων του 15ου αιώνα ως τµήµα ενός ζιαµετιού και ενός τιµαρίου στον καζά του Αβρέτ 
Χισάρ. Βλ. ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 382 και 388. 
105 Πρόκειται για τα χωριά Χωρύγιον (Κερέτζ), το οποίο βρίσκεται σε υψόµετρο 160 µέτρων και 
σήµερα υπάγεται στο δήµο Κιλκίς, από τον οποίο απέχει 15 χιλιόµετρα. (Βλ. Μ. Σταµατελάτος και Φ. 
Βάµβα Σταµατελάτου, Ελληνική γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια: ο τόπος, η ιστορία του, ο πληθυσµός του, 
Αθήνα χ.χ., τ. 2, 100 και τ. 3, 419), Αξιούπολη (Μποέµτζα) σε υψόµετρο 30 µέτρων στον οµώνυµο 
δήµο του νοµού Κιλκίς, από το οποίο απέχει 34 χιλιόµετρα (ό.π., τ. 1, 129), και Πηγή (Ίζβορ) του 
δήµου Αξιούπολης σε υψόµετρο 200 µέτρων και σε απόσταση 40 χιλιοµέτρων δυτικά της 
πρωτεύουσας του νοµού (ό.π., τ. 3, 175). Η Μποέµτζα και το Ίζβορ καταγράφονται ως µία 
εκµετάλλευση. Το χωριό Σουνγκουρλάρ δεν περιλαµβάνεται στο Λεξικό ελληνικών τοπωνυµίων της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού του 1983 ούτε στο Λεξικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων βάσει της 
απογραφής του 1928 του 1936. Αντίθετα το Ντουρµουσλού εντοπίστηκε στο χάρτη έκδοσης Γ. 
Κοντογόνη του 1910 της περιοχής της Έδεσσας, νότια του χωριού Βαθύλακκος και ανατολικά της 
Νέας Χαλκηδόνας σε περιοχή η οποία σήµερα βρίσκεται στα όρια του νοµού Θεσσαλονίκης. Το χωριό 
αυτό περιλαµβάνεται στο Λεξικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων του 1936 µε τη νέα ονοµασία 
«Γερακαρειό» στην επαρχία Κιλκίς. (Ωστόσο στην Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια (τ. 1, 233) 
αναφέρεται ότι η παλαιότερη ονοµασία της κοινότητας Γερακαριού [µε αυτή την ορθογραφία µετά το 
1940] πριν το 1928 ήταν «∆ογάντζα», που παραπέµπει σε άλλο χωριό του ενιαίου ναχιγιέ του 
Βαρδάρη, το οποίο όµως αναφέρεται µε διαφορετική νέα ονοµασία στον κατάλογο των χωριών της 
Γενικής ∆ιοικήσεως Μακεδονίας του 1914 («Πρόχωµα του δήµου Αγιονερίου»). Στον ίδιο κατάλογο 
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δύο στην κεντρική Χαλκιδική (Σανά και Ζαγκλιβέρ)106 και µία βόρεια της λίµνης 

Κορώνειας (Λαγκαδάς),107 ενώ αφορούν στο σύνολό τους στην παραγωγή 

δηµητριακών (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, κεχρί και σουσάµι), µε εξαίρεση τα Σανά, στα 

οποία το 1767-68 αναφέρεται και µικρή παραγωγή βαµβακιού. 

Τα Σανά και το Ζαγκλιβέρι τοποθετούνται κατά το 18ο αιώνα στο ναχιγιέ του 

Παζαργκιάχ, το πρώτο στους πρόποδες της βόρειας πλαγιάς του Χολοµώντα στα 

νότια της λίµνης Βόλβης (Μπεσίκια), αποτελώντας τµήµα µιας οµάδας χωριών µε 

µέσο υψόµετρο 300 µέτρων, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην οµώνυµη κοιλότητα 

νότια των δύο παραπάνω λιµνών, η οποία πλαταίνει προς τα νοτιοανατολικά 

δηµιουργώντας µια µικρή πεδιάδα µε τάσεις σχηµατισµού ελών, λόγο για τον οποίο 

οι περισσότεροι οικισµοί συγκεντρώνονται στα γειτονικά υψώµατα και κυρίως στο 

οροπέδιο, που χωρίζει το Ζαγκλιβέρι από τη Βόλβη.108 Η πεδιάδα στα νότια της 

λίµνης και βόρεια των Σανών περιγράφεται από τον Άντολφ Στρουκ στις αρχές του 

20ού αιώνα ως πρόσφορη για την καλλιέργεια σιτηρών, ρυζιού, βαµβακιού, καπνού 

και κηπευτικών καθώς και για την ανατροφή αλόγων και βοοειδών,109 ενώ το 1914 ο 

Γ. Παλαµιώτης αναφέρεται σε έλη έκτασης τριών περίπου χιλιοµέτρων στα όρια του 

δήµου Ζαγκλιβερίου της επαρχίας Λαγκαδά, σε καλλιέργειες σιτηρών, κυρίως βρίζας 

(σίκαλης) και κριθαριού, βαµβακιού, καπνού και σουσαµιού, καθώς και στη 

συστηµατική καλλιέργεια µουριών και τη σηροτροφία, της οποίας τα ¾ της 

παραγωγής πραγµατοποιούνται στην κωµόπολη και το δήµο Ζαγκλιβερίου.110 

Η πεδιάδα γύρω από το Ζαγκλιβέρι αποτελεί τη δεύτερη από τις τρεις σηµαντικές 

πεδινές εκτάσεις της ορεινής κυρίως επαρχίας Λαγκαδά, µε πρώτη εκείνη η οποία 

εκτείνεται στα βορειοδυτικά της λίµνης Κορώνειας και περιγράφεται από τον 

                                                                                                                                            
το Ντουρµουσλού αναφέρεται µε την ονοµασία «Κοίλωµα», τοπωνύµιο το οποίο δεν έχει εντοπιστεί 
στο σύγχρονο χάρτη της Μακεδονίας των εκδόσεων της Road ούτε αναφέρεται στην Ελληνική 
Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια). Το Ντουρµουσλού µένει αταύτιστο, ωστόσο λαµβάνεται υπ’ όψη η θέση 
του στο χάρτη έκδοσης Γ. Κοντογόνη [1910], βλ. παρακάτω, σελίδα 212. 
106 Το Ζαγκλιβέρι ανήκει σήµερα στο δήµο Καλινδοίων του νοµού Θεσσαλονίκης και βρίσκεται σε 
υψόµετρο 205 µέτρων και σε απόσταση 48 χιλιοµέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης (ό.π., τ. 1, 
344), ενώ τα Σανά υπάγονται στο δήµο Πολυγύρου του νοµού Χαλκιδικής και βρίσκονται σε 
υψόµετρο 310 µέτρων σε απόσταση 23 χιλιοµέτρων από την έδρα του δήµου (ό.π., τ. 2, 254). 
107 Έδρα του οµώνυµου δήµου στο νοµό Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται σε υψόµετρο 410 µέτρων, 20 
χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης (ό.π. τ. 2, 209) 
108 J. Lefort (επιµ.), Paysages de Macédoine: leurs caractères, leur évolution à travers les documents et 
les récits des voyageurs: Travaux et mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de 
Byzance, Collège de France, Παρίσι 1986, 67-70. 
109 Ό.π., 83-84. 
110 Γ. Παλαµιώτης, Γεωργική έρευνα της Μακεδονίας, ήτοι µελέτη της γεωργικής καταστάσεως, του 
κτηνοτροφικού πλούτου, των δασών και της βιοµηχανικής παραγωγής κατά περιφερείας Α. της ∆υτικής 
Μακεδονίας και Β. της Ανατολικής Μακεδονίας, Αθήνα 1914, 93-96 και 100-101. 
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Παλαµιώτη ως «αρκετά σηµαντικής εκτάσεως και καλής γονιµότητος». Η πεδιάδα 

του Λαγκαδά βρίσκεται βόρεια των ελών που σχηµατίζονται γύρω από τις λίµνες, οι 

καλλιέργειες είναι αντίστοιχες µε αυτές του Ζαγκλιβερίου και στις αρχές του 19ου 

αιώνα αναφέρεται ότι περιλαµβάνει πολλούς διάσπαρτους συνοικισµούς και 

τσιφλίκια, γνωστά στο σύνολό τους µε την ονοµασία «Λαγκαδάς».111 Η οµάδα του 

Λεφόρ διαφοροποιεί για την ίδια περιοχή κατά το 19ο αιώνα τα τσιφλίκια και τα 

µετόχια, τα οποία είναι διασκορπισµένα στις ανοιχτές καλλιεργήσιµες γαίες, από το 

δίκτυο των µικρών χωριών στους λόφους όσον αφορά στον πληθυσµό τους, 

σηµειώνοντας ότι ο αριθµός κατοίκων στην πρώτη κατηγορία οικισµών σπάνια 

ξεπερνά τα πενήντα άτοµα σε αντίθεση µε τα χωριά, των οποίων ο πληθυσµός 

κυµαίνεται µεταξύ πενήντα και χιλίων πεντακοσίων κατοίκων.112 Τέλος, αναφέρεται 

ότι η ευρύτερη περιοχή στα βόρεια και νότια των λιµνών, που ορίζεται από τον 

ορεινό όγκο του Βερτίσκου στα βορειοανατολικά, του Χορτιάτη στα νοτιοδυτικά και 

τη βόρεια πλευρά του Χολοµώντα στα νότια, αποτελεί το σηµαντικότερο άξονα 

επικοινωνίας από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σέρρες, την Καβάλα και την 

Κωνσταντινούπολη µέσω του περάσµατος της Ρεντίνας και σηµείο παραµονής και 

ανάπαυσης των ταξιδιωτών.113 

Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Παλαµιώτης παρατηρεί ότι ο αριθµός των µεγάλων 

γαιοκτησιών της επαρχίας του Λαγκαδά είναι πολύ µικρότερος (14 προς 66) από τον 

αντίστοιχο της επαρχίας Θεσσαλονίκης (η οποία εκτείνεται από τις εκβολές του 

Αλιάκµονα και τη λίµνη των Γενιτσών ως τη λίµνη του Αµάτοβου, το Χορτιάτη και 

την ακτή της Χαλκιδικής, περιλαµβάνει δηλαδή τους ναχιγιέδες του Μικρού και του 

Μεγάλου Βαρδάρη και τµήµα του ναχιγιέ της Καλαµαριάς του 18ου αιώνα). Τα δύο 

από τα τέσσερα υπόλοιπα τσιφλίκια που αναφέρονται στα κατάστιχα εντοπίζονται 

σχεδόν µε βεβαιότητα στο ναχιγιέ του Μικρού Βαρδάρη,114 ενώ το Σουνγκουρλάρ 

αναφέρεται στους καταλόγους του 18ου αιώνα ως οικισµός του ναχιγιέ του Μεγάλου 

                                                 
111 W. M. Leake, Travels in Northern Greece, τ. 3, Λονδίνο 1835, επανέκδ. Άµστερνταµ 1967, 232-
233. 
112 Lefort, ό.π., 63. 
113 Ό.π., 83. 
114 Η Μποέµτζα, το Ίζβορ (ενιαία εκµετάλλευση) και το Ντουρµουσλού καταγράφονται στους 
φορολογικούς καταλόγους του 18ου αιώνα µεταξύ των χωριών του Μικρού Βαρδάρη. Βλ. 
∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 442 και 437, καθώς και ΘΕΣ/ΙΕΡ 157 (1789-1790), 38-39. 
Το Κερέτζ αναφέρεται, όπως ειπώθηκε, µόνο στο συνοπτικό φορολογικό κατάστιχο του καζά του 
Αβρέτ Χισάρ στα µέσα του 15ου αιώνα, ενώ η θέση του στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού της περιοχής Γενιτσών εντοπίζεται στα ανατολικά των λιµνών Αρτζάν και Αµάτοβου. Βλ. 
∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 382 και 388. 
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Βαρδάρη και ανήκει στην οµάδα των χωριών του βακουφιού του Γαζί Εβρενός.115 Ο 

Παλαµιώτης παρατηρεί ότι τα εδάφη της δυτικής πεδινής περιοχής, τα οποία έχουν 

συσταθεί από τις προσχώσεις των ποταµών Αξιού και Εχέδωρου (Γαλλικός) είναι 

«βαθέα και ευκολοκαλλιέργητα», και αν και σηµειώνει αυξηµένη αλµυρότητα στα 

νότια τµήµατα, υπολογίζει ότι, παρ’ ό,τι το σιτάρι δεν ευδοκιµεί, η απόδοση της 

καλλιέργειας κριθαριού είναι δυνατό να φτάσει στην αναλογία 1:8 ή 1:10. Ως κύρια 

προϊόντα αναφέρει µεταξύ άλλων τα σιτηρά, το σουσάµι, το γλυκάνισο και το 

βαµβάκι (στην Επανωµή), ωστόσο παρατηρεί ότι «εις τα τσιφλίκια ιδία του πεδινού 

διαµερίσµατος η καλλιέργεια γίνεται µάλλον διά να δικαιολογήση την εν αυτοίς 

παρουσίαν και υπόστασιν των κολλήγων, οίτινες επωφελούµενοι των πλουσίων 

βοσκών του ακαλλιέργητου εδάφους επιδίδονται εις την πρωτόγονον εκµετάλλευσιν 

της κτηνοτροφίας, ήτις τους αµείβει ακόπως και ασφαλέστερον»,116 δίνοντας έτσι µια 

µεικτή εικόνα µη συστηµατικής γεωργίας και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, 

αντίστοιχη µεταξύ άλλων µε την οργάνωση των τσιφλικιών των Καραοσµάνογλου 

στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας του 18ου αιώνα, στα οποία εκτρέφονται βοοειδή και 

άλογα και περιλαµβάνονται µαντριά και κοπάδια προβάτων και κατσικιών, αν και 

στην τελευταία περίπτωση τα ζώα αποτελούν ιδιοκτησία του κατόχου του 

τσιφλικιού.117 

 

2. Μέθοδοι εκµετάλευσης των έγγειων ιδιοκτησιών της οικογένειας του Νουµάν 

Πασά 

 

Κύριο ζητούµενο στην εξέταση των δεδοµένων διαχείρισης των επτά τσιφλικιών των 

καταστίχων είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, η λογική µε την οποία 

πραγµατοποιείται ο κεντρικός σχεδιασµός, ο ρόλος των εργατών και καλλιεργητών, 

οι οποίοι εµφανίζονται µε ποικίλες ονοµασίες, η προµήθεια και συντήρηση από την 

πλευρά του γαιοκτήµονα ή διαχειριστή κτιρίων, εργαλείων, ζώων και σπόρου, και, 

ακόµα, το µέρος εκείνο της παραγωγικής διαδικασίας το οποίο πιθανώς µένει εκτός 

των υπολογισµών που πραγµατοποιούνται από το διαχειριστή εξαιτίας του µη 

εκχρηµατισµένου και εθιµικού χαρακτήρα του. Παράλληλα θα επιχειρηθεί µε βάση 

τα παραπάνω στοιχεία και την καταγεγραµµένη παραγωγή της κάθε χρονιάς ο 
                                                 
115 Βλ. ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 409· ΘΕΣ/ΙΕΡ 113 (1767-1768), 65 και ΘΕΣ/ΙΕΡ 
157, 38-39. ∆εν έχει εντοπιστεί στο χάρτη της περιοχής της Έδεσσας των εκδόσεων Γ. Κοντογόνη.  
116 Παλαµιώτης, 77-83. 
117 Nagata, Tarihte Ayanlar, 136-142. 
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υπολογισµός του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, η εξακρίβωση της διάθεσης ή µη 

και σε ποιο πλαίσιο των προϊόντων στο εµπόριο και τέλος η επισήµανση της 

συµβολής των τσιφλικιών στο συνολικό πλούτο της οικογένειας και της σηµασίας 

τους στο επίπεδο της κοινωνικότητας και της προβολής της υψηλής κοινωνικής της 

θέσης µέσω της πραγµατοποίησης σε αυτά τελετουργιών και επίσηµων επισκέψεων. 

Η περισσότερο αναλυτική καταγραφή των εσόδων και εξόδων των τσιφλικιών 

βρίσκεται στο πρώτο κατάστιχο (1767-68). Αρχικά καταγράφονται οι ποσότητες της 

αποθηκευµένης παραγωγής του προηγούµενου έτους, µέρος της οποίας πωλείται στις 

τρέχουσες τιµές αγοράς, ακολουθούν οι ποσότητες που παρήχθησαν το ίδιο έτος και 

τα ονόµατα των µελών της οικογένειας, των οποίων µερίδιο αποτελεί η παραγωγή σε 

κάθε εκµετάλλευση, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα έσοδα σε άσπρα από ποικίλου 

τύπου δοσίµατα, ενοίκια και τη «µουµπαγιά», όρος ο οποίος στην περίπτωση αυτή 

σηµαίνει την υποχρεωτική πώληση σιτηρών και άλλων προϊόντων στο κράτος σε 

τιµές χαµηλότερες από τις ισχύουσες στην αγορά.118 Τέλος, σηµειώνεται το υπόλοιπο 

της παραγωγής, το οποίο παραµένει στις αποθήκες ύστερα από τις πωλήσεις και σε 

ορισµένα από τα τσιφλίκια την παρακράτηση µικρών ποσοτήτων για τη διατροφή 

µαστόρων («ντουλγκέρ»), τροφή βοδιών και σπόρο. Στα έξοδα, τα οποία 

καταγράφονται χωριστά, περιλαµβάνονται ποικίλου τύπου δαπάνες, όπως φόροι και 

τοπικές εισφορές, οι οποίοι σύµφωνα µε τους φορολογικούς καταλόγους 

κατανέµονται σε επιµέρους κατηγορίες χωριών του καζά και καταβάλλονται εδώ από 

το διαχειριστή, αµοιβές σε χρήµα και σε είδος των καλλιεργητών και εργατών του 

τσιφλικιού, έξοδα επισκευών σε καταλύµατα καλλιεργητών, αποθήκες και στάβλους, 

καθώς και αγορές ζώων (βόδια), εργαλείων, εξαρτηµάτων και σπόρου, ενώ σε µια 

περίπτωση αναφέρεται και µια µικρή δαπάνη για εργασία σε κανάλι άρδευσης. 

Στο δεύτερο κατάστιχο (1770-71) καταγράφονται µόνο τα έσοδα από τα ενοίκια, 

ορισµένες εισφορές και δοσίµατα και η καταβληθείσα φορολογία, καθώς και η 

συνολική αδιάθετη παραγωγή του προηγούµενου έτους για κάθε τσιφλίκι µαζί µε 

κάποια έξοδα, που ίσως σχετίζονται µε αγορά ή µεταφορά σπόρου -καταγράφονται 

                                                 
118 Στο πρώτο κατάστιχο σηµειώνονται έσοδα από τη µουµπαγιά (ο όρος σηµαίνει «πώληση» αλλά και 
«αγορά» και χρησιµοποιείται µε αυτή την έννοια και στα έξοδα για την αγορά οικιακών δούλων και 
βοδιών στα τσιφλίκια) είτε ύστερα από τα αντίστοιχα της πώλησης των σιτηρών στην τρέχουσα τιµή 
της αγοράς («φουρούχτ ολινάν») είτε στην καταχώριση των ποικίλων εσόδων, ενώ στο τρίτο 
κατάστιχο, όπου σηµειώνονται µόνο οι ποσότητες οι οποίες πουλήθηκαν, καταγράφεται η σχετική 
ποσότητα στο τέλος του καταλόγου. Η υποχρεωτική αυτή πώληση ή φορολογική εισφορά κατά το 18ο 
αιώνα αναφέρεται και ως «ιστιρά» και «σουρσάτ», µε κάποια µικρή αλλά όχι σταθερή διαφοροποίηση 
µεταξύ των όρων. Βλ.McGowan, ό.π., 154-155 και Σβορώνος, ό.π., 70-77. 
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έξοδα («µασρουφάτ») χωρίς ωστόσο να δίνονται τιµές αλλά ποσότητες σιτηρών, 

όπως «κριθάρι από το Κερέτζ στο µικρό κονάκι του Λαγκαδά» ή σιτάρι για «πλιγούρι 

και άµυλο».119 Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα εισπραχθέντα δοσίµατα περιλαµβάνεται 

µέρος µόνο όσων είχαν καταγραφεί το 1767-68, τα οποία αν στο πρώτο έτος 

αποτελούσαν ένα σηµαντικό µέρος αν όχι το µεγαλύτερο των εσόδων, στο δεύτερο 

κατάστιχο συνιστούν τη µόνη πηγή εισοδήµατος,120 εφόσον η παραγωγή µένει 

απούλητη. 

Το τρίτο κατάστιχο (1772-73) είναι λίγο περισσότερο αναλυτικό, καθώς 

περιλαµβάνει έξοδα για την οργάνωση της παραγωγής σε τρία από τα τσιφλίκια και 

τα έσοδα από την πώληση της παραγωγής και τη µουµπαγιά του προηγούµενου έτους, 

ωστόσο στην καταγραφή αυτή δεν αναφέρονται ξεχωριστά οι εκµεταλλεύσεις από τις 

οποίες προέρχονται οι ποσότητες, ενώ η µουµπαγιά καταγράφεται µόνο για τα 

τσιφλίκια των Σανών και του Σουνγκουρλάρ.121 Ο λόγος για την απουσία ή η τη µη 

καταγραφή των εξόδων παραγωγής στα δύο τελευταία κατάστιχα δεν είναι σαφής, 

πιθανώς όµως η οργάνωσή της µένει η ίδια, αν κρίνουµε από τις παραγόµενες 

ποσότητες, οι οποίες αν και λίγο µικρότερες είναι γενικά στα ίδια επίπεδα µε εκείνες 

του πρώτου έτους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, αν υποθέταµε δηλαδή ότι δεν 

υπάρχει κεντρικά διευθυνόµενη παραγωγή το 1770-71 και 1772-73, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται για επισκευές και αγορά ζώων και εργαλείων στο πρώτο έτος θα 

έπρεπε να θεωρηθούν άσκοπες και µη παραγωγικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ωστόσο 

ότι ο αριθµός των καλλιεργητών παραµένει υποχρεωτικά σταθερός.122 

Η εξέταση θα γίνει χωριστά για την κάθε παραγωγική µονάδα, ώστε να διαφανεί η 

λογική της διαχείρισης στη διάρκεια των πέντε χρόνων, που µεσολαβούν από το 

πρώτο µέχρι το τρίτο κατάστιχο, καθώς και οι ιδιαιτερότητες και οµοιότητες 

ορισµένων από τις εκµεταλλεύσεις, οι οποίες ορίζονται εκτός των άλλων και από τη 

                                                 
119 ΙΙ. 18. 
120 Βλ. πίνακες 1 και 3. 
121 Στις πωλήσεις για το σιτάρι και το κριθάρι οι ποσότητες καταγράφονται σε επτά επιµέρους 
τµήµατα, δεν είναι ωστόσο σίγουρο ότι αντιστοιχούν στις εκµεταλλεύσεις, καθώς θα µπορούσαν να 
αφορούν και σε πωλήσεις σε διαφορετικές τιµές. Ακόµα όµως και αν υπάρχει η αντιστοιχία, δε 
φαίνεται σε ποιο τσιφλίκι αντιστοιχεί η κάθε ποσότητα. Τα συνολικά ποσά είναι ανάλογα (λίγο 
µικρότερα) των προηγούµενων ετών. 
122 Είναι πολύ πιθανό ότι η ελλιπής καταγραφή των δύο τελευταίων ετών οφείλεται σε µια µερική 
διάσπαση του οίκου, όπως φαίνεται και από τις καταχωρίσεις που αφορούν στα έξοδα διατροφής των 
µελών του οίκου στις ίδιες περιόδους (βλ. παρακάτω, σελίδες 77-78 και 93-94). Χαρακτηριστικό είναι 
ότι τα τρία τσιφλίκια, για τα οποία υπάρχει αναλυτική καταγραφή στο τρίτο κατάστιχο, Σουνγκουρλάρ, 
Ντουρµουσλού και Λαγκαδά, εµφανίζονται κατά το πρώτο έτος να αντιστοιχούν στη Χαµιντέ Χανίµ 
Εφέντι και στο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται σε πρώτο πληθυντικό (πιθανότατα πρόκειται για το 
διαχειριστή). 
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γεωγραφική τους θέση και την ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών. Ως προς την 

οργάνωση και τη λειτουργία φαίνεται κατ’ αρχάς ότι οι εκµεταλλεύσεις στα Σανά και 

το Ζαγκλιβέρι διαφέρουν -όσον αφορά στην απουσία εξόδων που αφορούν άµεσα στη 

γεωργική παραγωγή και κυρίως στο είδος των εισπραττόµενων δοσιµάτων που 

αποτελούν σηµαντικό µέρος των εσόδων και καταδεικνύουν ορισµένες κύριες 

αγροτικές ενασχολήσεις στην κεντρική Χαλκιδική- από τις υπόλοιπες πέντε 

εκµεταλλεύσεις, του Λαγκαδά και του Βαρδάρη, µέρος τουλάχιστον της παραγωγικής 

διαδικασίας των οποίων διευθύνεται µε τρόπο κεντρικό και άµεσο. 

Το τσιφλίκι µε τη µεγαλύτερη παραγωγή σε κοιλά δηµητριακών123 στα δύο πρώτα 

κατάστιχα, όπου υπάρχει ονοµαστική καταγραφή, είναι το Κερέτζ, του οποίου ένα 

τµήµα εµφανίζεται στο συνοπτικό φορολογικό κατάστιχο των µέσων του 15ου αιώνα 

του βιλαετιού του Αβρέτ Χισάρ να ανήκει στο ζιαµέτι του Ντεφτερντάρ (οικονοµικού 

αξιωµατούχου) Μουράτ Μπέι και ένα δεύτερο εντάσσεται στο τιµάριο των Κασίµ και 

Αχµέτ, γιων του Κουλ Χαµζά,124 ενώ το γεγονός ότι το χωριό δεν αναφέρεται στους 

φορολογικούς καταλόγους του καζά της Θεσσαλονίκης του 18ου αιώνα οφείλεται 

προφανώς στην υπαγωγή του στον καζά του Αβρέτ Χισάρ.125 Στους λογαριασµούς 

της οικογένειας το τσιφλίκι αναφέρεται ως υπόχρεο για την καταβολή ενός ποσού 

κατ’ αποκοπή (µακτού) ύψους 30.000 άσπρων, το µεγαλύτερο σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες έξι εκµεταλλεύσεις, στο οποίο µπορεί να συνυπολογίζονται 

εκχρηµατισµένα φεουδαλικά δοσίµατα, όπως η δεκάτη, το ρεσµ-ι τσιφτ ή ισπέντζε, 

χρηµατικός και εν τέλει προσωπικός φόρος ο οποίος αναλογεί στην παραγωγική 

ικανότητα ενός ζευγαριού βοδιών, ο κεφαλικός ή άλλοι δηµόσιοι («µιρί») φόροι.126 

Ειδικότερα το ποσό το οποίο καταγράφεται ως µακτού φαίνεται ότι καταβλήθηκε δύο 

φορές εξαιτίας του θανάτου, όπως αναφέρεται, του ελ-Χατζ Οµέρ Αγά, ίσως ενός 

                                                 
123 Το κεΐλ (κοιλό) της Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί κατά τον Μποζούρ (Πίνακας, 246) σε 3,75 κοιλά 
Κωνσταντινούπολης, το οποίο ισούται µε 25,625 χιλιόγραµµα. Βλ. N. Beldiceanu και P.S. Nasturel, 
“La Thessalie entre 1454/1455 et 1506”, BΥΖΑΝΤΙΟΝ, 53.1, (1983), 106. Ωστόσο η αναλογία του 
κοιλού Θεσσαλονίκης προς το κοιλό Κωνσταντινούπολης που δίνεται στο τρίτο κατάστιχο για τον 
υπολογισµό της µουµπαγιά είναι 1:2,98 για το σιτάρι και 1:2,95 για το κριθάρι, χρησιµοποιήθηκε 
εποµένως ως πιο ακριβής η αναλογία 1:3. Από το ίδιο σηµείο γίνεται σαφές ότι οι υπολογισµοί 
γίνονται µε βάση το τοπικό κοιλό. Βλ. και Σ. Ασδραχάς, Μηχανισµοί της αγροτικής οικονοµίας στην 
τουρκοκρατία (ΙΕ-ΙΣΤ αιώνας), Αθήνα 1978, 84-89. 
124 ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 382 και 388. 
125 ∆εν εξετάστηκαν οι φορολογικές καταγραφές των ιεροδικαστικών αρχείων για τον καζά του 
Γυναικόκαστρου.  
126 ΜcGowan, ό.π., 153-155, H. İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyet Rüsūmu”, Belleten, 13 (1959), 577-578 
και Σ. Ασδραχάς, «Φορολογία και εκχρηµατισµός στην οικονοµία των βαλκανικών χωρών (15ος-16ος 
αι.)», Μνήµων, 8 (1980-1982), 3. Ωστόσο το πιθανότερο είναι το Κερέτζ να συνεχίζει να υπάγεται 
στον καζά του Αβρέτ Χισάρ και όχι της Θεσσαλονίκης. 
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εισπράκτορα, φοροµισθωτή ή κατόχου τιµαριωτικών εισοδηµάτων.127 Όσον αφορά 

στους υπόλοιπους φόρους, καταβάλλεται το αντίτιµο τεσσάρων φορτωµάτων 

ξυλοκάρβουνου, γεγονός το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση του Κερέτζ στην 

κατηγορία των χωριών «κιοµούρ κεσάν», τα οποία υποχρεούνται να προµηθεύουν 

κάρβουνο για τον καθαρισµό των εξορυσσόµενων µεταλλευµάτων των 

Σιδηροκαυσίων. Το Κερέτζ, όπως και το Σουνγκουρλάρ, τα οποία καταβάλλουν αυτό 

το φόρο, δεν περιλαµβάνονται στους φορολογικούς καταλόγους, στους οποίους όµως 

καταγράφονται τα Σανά και το Ζαγκλιβέρι, χωριά τα οποία βρίσκονται κοντά στα 

Μαντεµοχώρια.128 Το ίδιο χωριό επιβαρύνεται επίσης, στα κατάστιχα της 

οικογένειας, µαζί µε άλλα τέσσερα τσιφλίκια µε την καταβολή του αντιτίµου ενός 

αριθµού αµαξών µε φορτώµατα ξύλου για το πυριτιδοποιείο της Θεσσαλονίκης στο 

χωριό Γραδεµπόριο (Πεντάλοφος),129 ενώ καταβάλλει ένα ποσό ως αντίτιµο 22 

µονάδων του φόρου προβάτων («τζελέµπ κεσάν»), επίσης φόρου µιρί, ο οποίος 

αντικατέστησε κατά το 16ο αιώνα τον τιµαριωτικό εθιµικό φόρο «αντέντ» ή «ρεσµ-ι 

αανάµ».130 Τέλος, καταβάλλει ένα δόσιµο µικρής αξίας (630 άσπρα) ως φόρο 

µουριών και λιβαδιού («ντουτ µαα οτλούκ ρεσµ»), πιθανότατα ένα δείγµα 

φεουδαλικού τύπου εισφοράς προς τον καρπωτή τιµαριωτικών εισοδηµάτων στο ίδιο 

χωριό ή το φοροµισθωτή. 

Η καταβολή των φόρων και δοσιµάτων, εκτός από το γεγονός ότι φανερώνει την 

ύπαρξη επάλληλων δικαιωµάτων κάρπωσης των αγροτικών πλεονασµάτων, παρέχει 

συγχρόνως στοιχεία, µέσω του καταγεγραµµένου αριθµού των φορολογικών µονάδων 

                                                 
127 Ι. 5. «Μακτού ρες(;) σενέ(;) ρουζ-ι Χιζίρ ικέν ελ-Χατζ Οµέρ Αγά βεφατιντάν τζούµλεντεν 
Μουχαρεµιντέ τεκράρ ταχσίλ ολινµίσντιρ» (βλ. κατάλογο 2). Εάν ο φόρος αυτός δεν υπολογιστεί 
διπλός, το Κερέτζ καταβάλλει το δεύτερο µεγαλύτερο συνολικό ποσό φόρου µετά το Ζαγκλιβέρι, στο 
πρώτο κατάστιχο, και σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο ποσό κατ’ αποκοπή. Πάντως, παρά τη 
σαφήνεια της καταχώρισης η διπλή καταβολή της φορολογίας ξενίζει, αν και από την άλλη πλευρά 
ίσως σχετίζεται ή αποτελεί την αιτία της µεγάλης έκτασης της άµεσα οργανωµένης παραγωγής στο 
τσιφλίκι του Κερέτζ. 
128 Ο ∆ηµητριάδης ωστόσο παρατηρεί ότι το φόρο κατέβαλλαν και χωριά του Βαρδάρη. Βλ. 
«Φορολογικές κατηγορίες», 415-419. Το Κερέτζ καταβάλλει το δεύτερο µεγαλύτερο ποσό µετά το 
Ζαγκλιβέρι (βλ. καταλόγους 2 και 3). 
129 Πρόκειται για τα τσιφλίκια Σανά, Ζαγκλιβέρι, Μποέµτζα και Σουνγκουρλάρ. Ο ∆ηµητριάδης 
αναφέρει την υποχρέωση των χωριών «χανέ κεσάν», υπεύθυνων για την καταβολή των δηµόσιων 
φόρων «αβαρίζ» και «νουζούλ», να προµηθεύουν το πυριτιδοποιείο µε µια ποσότητα νίτρου και όχι 
ξύλων. Από τα παραπάνω χωριά µόνο η Μποέµτζα καταβάλλει φόρο ως αντίτιµο µιας ποσότητας 45 
οκάδων νίτρου, ωστόσο κανένα από αυτά δεν περιλαµβάνεται στους αντίστοιχους καταλόγους. 
Αντίθετα, εντοπίζεται το Ντουρµουσλού, το οποίο ωστόσο ως τσιφλίκι πληρώνει µόνο ένα χαµηλό 
φόρο 1.200 άσπρων ως µακτού. Βλ. «Φορολογικές κατηγορίες», 422-427. Για το πυριτιδοποιείο στο 
Γραδεµπόριο (σήµερα Πεντάλοφος του δήµου Καλλιθέας στο νοµό Θεσσαλονίκης, 16 χιλιόµετρα Β∆ 
της πόλης, βλ. Σταµατελάτος, τ. 3, 158), βλ. Κ. Γεωργιάδου, «Το πυριτιδοποιείο στο Γραδεµπόριο της 
Θεσσαλονίκης», Μνήµων, 13 (1991), 103-120. 
130 McGowan, ό.π., 154. 
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για το εύρος του ελέγχου που ασκεί ο κάτοχος του τσιφλικιού σε αγροτικές γαίες και 

νοικοκυριά, στα οποία αντιστοιχεί κατ’ αρχήν η φορολογία. Ωστόσο εφόσον δεν είναι 

γνωστοί ούτε ο αριθµός των νοικοκυριών, τα οποία αναλογούν σε µια φορολογική 

µονάδα («αντέντ»), ούτε ο αριθµός των µονάδων οι οποίες θα αντιστοιχούσαν σε 

κανονικές συνθήκες στο σύνολο των νοικοκυριών του χωριού, ούτε τέλος ο βαθµός 

επιτυχίας του κατόχου ή του διαχειριστή του τσιφλικιού, όσον αφορά στη µείωση των 

ποσών κατά τη διαπραγµάτευση για την κατανοµή τους, δεν είναι δυνατό να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για το εύρος της επιρροής του γαιοκτήµονα, τουλάχιστον 

όσον αφορά στους φόρους, παρά µόνο στο πλαίσιο της σύγκρισης του αριθµού των 

µονάδων µεταξύ των επτά εκµεταλλεύσεων, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση µε 

κάποιες επιφυλάξεις.131 Εξάλλου το ίδιο τσιφλίκι φαίνεται να πληρώνει το 1770-71 

µόνο για τους τρεις από τους πέντε φόρους, οι οποίοι καταγράφονται το 1767-68· η 

µη καταγραφή είναι πιθανό να οφείλεται σε παράλειψη λόγω της συντοµίας του 

δεύτερου καταστίχου, από την άλλη, ωστόσο, αφορά ίσως σε ευνοϊκό αποκλεισµό 

κατά την κατανοµή -αν αυτή γίνεται κάθε χρόνο. Το Κερέτζ δεν εµφανίζεται 

καθόλου, ονοµαστικά, στο τρίτο κατάστιχο, αν και υποθέτουµε ότι και αυτό 

συµµετέχει στην παραγωγή σιτηρών, η οποία όπως ειπώθηκε είναι συνολικά στο 

επίπεδο των προηγούµενων ετών. Εποµένως, κάποιοι φόροι θα πρέπει να συνεχίζουν 

να καταβάλλονται και ίσως να πραγµατοποιούνται και άλλα έξοδα, τα οποία ωστόσο 

δεν καταγράφονται. 

Η αγροτική εκµετάλλευση του Κερέτζ εµφανίζει, όπως ειπώθηκε, τη µεγαλύτερη 

παραγωγή σιτηρών στα δύο πρώτα κατάστιχα παρέχοντας το 45% περίπου του 

σιταριού, το 30% του κριθαριού, το 10% της σίκαλης και το 20% του κεχριού για το 

έτος 1767-68 (πρώτο κατάστιχο), εµφανίζεται ωστόσο ελλειµµατική κατά 40.316 

άσπρα όχι µόνο εξαιτίας του µεγάλου ποσού του φόρου αλλά και λόγω της µικρής 

ποσότητας της παραγωγής που διοχετεύεται στην αγορά -χαρακτηριστικό είναι ότι 

πουλιούνται µόνο πέντε από τα 613,5 κοιλά της παραγωγής του 1180 (1766-67)-,132 

καθώς και λόγω των εξόδων που αφορούν στη διαχείριση της εκµετάλλευσης και 

κυρίως στην ανανέωση του πάγιου κεφαλαίου, όπως στάβλοι και κατοικίες ή 

καταλύµατα· τα έξοδα για µισθούς, εργαλεία και ζώα δεν είναι µεγαλύτερα από ό,τι 
                                                 
131 Όπως φαίνεται, για παράδειγµα, από τους αριθµούς των µονάδων του αντίτιµου φορτωµάτων 
κάρβουνου («µπεντέλ-ι κιοµούρ νταµπέ ρες») στα τσιφλίκια των Σανών, Ζαγκλιβερίου, Κερέτζ και 
Σουνγκουρλάρ, 2, 6, 4 και 0,5 αντίστοιχα, αλλά και το διαφορετικό υπολογισµό της τιµής της µονάδας 
στο Κερέτζ (βλ. κατάλογο 2). Για το φόρο «τζελέµπ κεσάν», βλ. παρακάτω, σελίδα 56. 
132 Ένας από τους λόγους για τους οποίους η παραγωγή δεν προωθείται στην αγορά ίσως είναι η 
επιδίωξη να εξασφαλιστεί καλύτερη τιµή. Βλ. παρακάτω, σελίδες 65-66. 
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στα υπόλοιπα τσιφλίκια στα οποία αναφέρονται έξοδα παραγωγής. Στο Κερέτζ το 

1767-68 αναφέρονται όλες σχεδόν οι κατηγορίες καλλιεργητών και εργατών που 

καταγράφονται συνολικά στα κατάστιχα. Ο γενικός διαχειριστής της συνολικής 

περιουσίας και πιθανότατα ο επιστάτης («σούµπασι») του συγκεκριµένου τσιφλικιού, 

ο οποίος αν και δεν αναφέρεται για το Κερέτζ, προφανώς διευθύνει µέρος της 

διαδικασίας, καταβάλλει µισθούς («ουτζρέτ») συνολικού ύψους 3.600 άσπρων σε 

«τσιφτσί» (καλλιεργητές), των οποίων ο αριθµός δεν προσδιορίζεται. Αν λάβουµε υπ’ 

όψη ωστόσο τις ετήσιες αµοιβές των τσιφτσήδων στα υπόλοιπα τσιφλίκια µε 

αντίστοιχη οργάνωση (Μποέµτζα, Σουνγκουρλάρ, Ντουρµουσλού και Λαγκαδά) 

(600, 800 και 1.200 άσπρα), θα πρέπει να είναι δύο, τρεις, τέσσερις ή έξι. Αντίθετα µε 

τις παραπάνω εκµεταλλεύσεις δεν καταγράφονται έξοδα για τη διατροφή τους, ενώ 

σηµειώνονται 57 µισθοί εργατών («ιργκάτ»), ύψους 18 άσπρων, και 302 µισθοί 

ύψους 15 άσπρων, οι οποίοι ίσως αντιστοιχούν σε διαφορετικές περιόδους και 

κατηγορίες εργατών ή αντίθετα σε ενήλικες άνδρες και σε αγόρια ή γυναίκες 

αντίστοιχα, παρ’ ότι η απόκλιση είναι ιδιαίτερα µικρή. Την καταγραφή των µισθών, 

που είτε αναλογούν σε ισάριθµο αριθµό εργατών είτε αποτελούν ηµεροµίσθια ή 

αµοιβές για ορισµένο αριθµό ηµερών, ακολουθεί η αναφορά 12 φορτωµάτων 

(«κάρτα»)133 σουσαµέλαιου («σιρεβγκάν»), προϊόν το οποίο αναφέρεται και στα 

υπόλοιπα τσιφλίκια ύστερα από αµοιβές των «τσιφτσί» και «ιργκάτ» και αντιστοιχεί 

πάντα σε αριθµούς φορτωµάτων πολλαπλάσιους του δύο, τρία, τέσσερα ή έξι (8, 12 

και 18), όσο δηλαδή και ο συνήθης αριθµός των τσιφτσήδων σε κάθε τσιφλίκι, µε 

συνέπεια να θεωρείται αρκετά πιθανό ότι η καταγραφή αυτή αφορά σε ένα 

συµπλήρωµα του µισθού, αντίστοιχου µε την «αξία τσαρουχιών» (τσαρίκ µπαχασί), 

που αναφέρεται επίσης σε όλα τα υπόλοιπα τσιφλίκια του Βαρδάρη και στο Λαγκαδά, 

εκτός δηλαδή από το Κερέτζ. Οι «ιργκάτ» του Κερέτζ, όπως φαίνεται από τη σειρά 

καταγραφής, ταυτίζονται µε τους «ορακτσί» (θεριστές) των υπόλοιπων 

εκµεταλλεύσεων, για την αµοιβή των οποίων ο διαχειριστής στη Μποέµτζα, το 

Σουνγκουρλάρ και το Λαγκαδά εισπράττει ένα ποσό από τους τσιφτσήδες, στοιχείο 

το οποίο επίσης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σηµαντικό µέρος των εξόδων 

υπολογίζεται στη βάση του καλλιεργητή, και εποµένως του ζευγαριού («τσιφτ»).134 

Για τους ιργκάτ ή ορακτσί αναφέρονται επίσης έξοδα για ξίδι, γινωµένο και άγουρο, 
                                                 
133 Το µέτρο βάρους «κάρτα» αντιστοιχεί στη Θεσσαλονίκη σε ¾ της οκκάς ( 960 γραµµάρια). Βλ. H. 
İnalcık, “Introduction to Ottoman Metrology”, Turcica, 15 (1994), 341. 
134 Στις υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις εκτός από τους ορακτσί αναφέρονται εργάτες για το κεχρί, τη 
σίκαλη και το σουσάµι. 
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και αλάτι, ενώ για τα υπόλοιπα αντίστοιχα τσιφλίκια καταγράφονται και δαπάνες για 

σουσαµέλαιο, σκόρδο, ψάρι, ελιές, µαυροµάτικα φασόλια, φακές και ένα πρόβατο, 

για τη διατροφή τους. Ορισµένα από τα υλικά αυτά πιθανώς χρησιµεύουν στην 

ετοιµασία του «σκορδαριού», ενός δροσιστικού γεύµατος από µείγµα ξιδιού, νερού, 

λαδιού και κοπανισµένου σκόρδου, που αναφέρεται ότι καταναλώνεται κατά το 

πρώτο µισό του 20ού αιώνα κατά το θερισµό στη Λάρισα και τη ∆υτική 

Μακεδονία.135 

Οι θεριστές, ο αριθµός των οποίων αντιστοιχεί στο Κερέτζ σε 359 άτοµα, στο 

Λαγκαδά (πιθανώς) σε 540, στο Σουνγκουρλάρ σε 290 και στο Ντουρµούσλου ίσως 

σε περισσότερα από εξακόσια -αν και ο διαχειριστής δεν τους καταγράφει πάντα ως 

«νεφέρ»-, είναι προφανώς εποχιακοί εργάτες, οι οποίοι είναι δυνατό να προέρχονται 

από τα ίδια ή γειτονικά χωριά ή από ορεινούς οικισµούς, στους οποίους οι 

διαφορετικές περίοδοι των αγροτικών εργασιών επιτρέπουν την προσωρινή 

µετακίνηση και απασχόλησή τους στα πεδινά, όπως µαρτυρείται για τα εδάφη του 

ελληνικού κράτους στα µέσα του 19ου αιώνα.136 Επιπλέον, στα τσιφλίκια της 

Μποέµτζα και του Σουνγκουρλάρ καταγράφονται ξεχωριστές αµοιβές για τους 

εργάτες στην καλλιέργεια του κεχριού, και στο Ντουρµουσλού και Λαγκαδά για τις 

καλλιέργειες κεχριού και σίκαλης, ενώ στο τελευταίο και για το σουσάµι, ωστόσο η 

παραγωγή τους δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα µεγαλύτερη από εκείνη στο Κερέτζ. Οι 

εργάτες αυτοί απασχολούνταν πιθανότατα κατά το θερισµό, ο οποίος τουλάχιστον για 

τη σίκαλη πραγµατοποιείται την ίδια περίοδο µε τα κυριότερα σιτηρά, αν και στο 

αλώνισµα ακολουθείται µια διαφορετική διαδικασία.137 

Στα πέντε τσιφλίκια στα οποία καταγράφεται άµεση κεντρική παρέµβαση στην 

παραγωγική διαδικασία και περιλαµβάνονται αµοιβές καλλιεργητών, αναφέρονται 

επίσης µισθοί ατόµων που καταγράφονται ως «οκιουζτζού» («βοϊδάρης» ή 

«βοϊβάτος»), ενώ στο Κερέτζ και στο Λαγκαδά καταγράφονται και «οτλούκ 

τιρπαντζί» ή «τσαΐρ κοσατζί»(;), απασχολούµενοι δηλαδή στην κοπή χόρτων των 

                                                 
135 Χ. Φ. Τζηµουράκας, Καλλονή νοµού Γρεβενών: ιστορία-λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1979, 108. 
Ωστόσο µόνο στο Σουνγκουρλάρ δίνεται και σκόρδο µεταξύ άλλων στους θεριστές. 
136 Σ. ∆. Πετµεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα: η περιφερειακή διάσταση, 
Ηράκλειο 2003, 293. Αυτό τουλάχιστον πιθανότατα ισχύει για το τσιφλίκι του Σουνγκουρλάρ, στο 
οποίο καταγράφονται «έξοδα ταξιδιού για τους θεριστές» («ορακτζιλαρά χαρτζ-ι ραχ»). Βλ. 
καταλόγους 2 και 6. 
137 Χτύπηµα µε ξύλα. Βλ. Τζηµουράκας, ό.π., 110. 
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λιβαδιών πιθανότατα για τροφή ζώων ή για πώληση εκτός τσιφλικιού.138 Σε όλες τις 

εκµεταλλεύσεις του 1767-68 ο οκιουζτζού αναφέρεται σε ενικό αριθµό και στις 

αντίστοιχες του 1772-73 καταγράφεται ρητά µόνο ένα άτοµο το οποίο ασχολείται στη 

συγκεκριµένη εργασία σε τσιφλίκια που περιλαµβάνουν δύο καλλιεργητές (τσιφτσί). 

Η παρουσία ενός οκιουζτζού σε κάθε εκµετάλλευση θα σήµαινε ότι ο τελευταίος 

είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, βόσκηση και φροντίδα των βοδιών και των 

βουβαλιών, ωστόσο στα πέντε παραπάνω τσιφλίκια του πρώτου καταστίχου το ποσό 

της αµοιβής του -που στο Ντουρµουσλού, Σουνγκουρλάρ και Λαγκαδά είναι 

ιδιαίτερα υψηλή- είναι διαιρετό µε τον αριθµό των καλλιεργητών, εποµένως είναι 

πιθανό ότι στις περιπτώσεις αυτές στους τελευταίους αντιστοιχεί ίσος ή 

υποπολλαπλάσιος αριθµός οκιουζτζού. Η υπόθεση αυτή θα οδηγούσε στη συνέχεια 

είτε στο συµπέρασµα ότι ακόµα και ο αριθµός των βοϊδάρηδων υπολογίζεται στις 

παραπάνω εκµεταλλεύσεις µε βάση των αριθµό των καλλιεργητών, εποµένως το 

τσιφτ παρουσιάζεται και πάλι ως η κύρια µονάδα υπολογισµού των εξόδων 

διαχείρισης, είτε ότι πρόκειται για ίσο µε τους «τσιφτσί» αριθµό καλλιεργητών, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι µόνο ενός βοδιού µε δυνατότητα καλλιέργειας της µισής 

έκτασης, που συµπληρώνουν την εργασία των τσιφτσήδων.139 Στις περιπτώσεις 

ωστόσο όπου το ποσό της αµοιβής είναι µικρό ο µισθοδοτούµενος οκιουζτζού 

θεωρούµε ότι είναι ένας και ότι πρόκειται µάλλον για απασχολούµενο ο οποίος 

φροντίζει συνολικά για τη βόσκηση των βοδιών για τα οποία καταγράφονται έξοδα 

σχετικά µε την αγορά και τον εξοπλισµό τους στα κατάστιχα των τσιφλικιών. 

Όσον αφορά στην κοπή του χόρτου, στα δύο τσιφλίκια (Κερέτζ και Λαγκαδά), στα 

οποία αναφέρονται αµοιβές τιρπαντζί και κοσατζί, καταγράφονται και έσοδα σχετικά 

µε λιβάδια-χορτοτόπους, που θεωρούνται τµήµα της συνολικής εκµετάλλευσης, 

διαφορετικό ωστόσο από τις λεπτοµερειακά καταγεγραµµένες δαπάνες για την 

παραγωγή σιτηρών. Τα λιβάδια ανήκουν στην κατηγορία των ευρύτερων 

εισοδηµατικών πόρων των τσιφλικιών, που αποτελούν τη µόνη πηγή εσόδων για το 

1770-71, χρονιά στην οποία δεν καταγράφονται έσοδα από πωλήσεις σιτηρών, ενώ 

και κατά το 1767-68 η συµβολή τους στα συνολικά έσοδα είναι πολύ σηµαντική -το 

ποσοστό βέβαια σχετίζεται και µε τη στρατηγική πωλήσεων εκτός από την άµεση 
                                                 
138 Έ. Νίκου-Γιωλτζόγλου, Λιβαδερό (Μοκρό): η λαϊκή µας παράδοση, επιµ. Σ. Γιωλτζόγλου, 
Θεσσαλονίκη 1999, 94-95. 
139 Θα αντιστοιχούσαν στην κατηγορία των «βοϊδάτων» της βυζαντινής περιόδου και στους «νιµ 
τσιφτ» των φορολογικών καταστίχων του 15ου και 16ου αιώνα. Βλ. Χ. Ιναλτζίκ, «Χωριό, χωρικοί και 
κράτος» στο Η Οθωµανική Αυτοκρατορία:η κλασική περίοδος 1300-1600, µτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, 
Αθήνα 1995, 405-406. 
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σχέση µε την καθ’εαυτή παραγωγή σιτηρών.140 Αν και δεν αναφέρεται αριθµός των 

απασχολούµενων σε αυτή την εργασία, είναι σίγουρα περισσότεροι από ένας και, ενώ 

στο Κερέτζ το συνολικό ποσό της αµοιβής τους είναι µικρότερο από την αµοιβή ενός 

τσιφτσή (640 άσπρα), στο Λαγκαδά το ποσό είναι πολλαπλάσιο και, επιπλέον, 

διαιρετό µε τον αριθµό των καλλιεργητών. Ανεξάρτητα από την αντιστοιχία τους ή 

µη µε τους τσιφτσήδες, η οποία δεν είναι ίσως εδώ ιδιαίτερα πιθανή, τα διαφορετικά 

ποσά ίσως καταδεικνύουν διαφορετικά µεγέθη ή τρόπο εκµετάλλευσης και χρήσης 

των λιβαδιών· στα έσοδα του Κερέτζ αναφέρεται η πώληση λιβαδιού, εποµένως η 

έκτασή του τουλάχιστον µειώνεται κατά το 1767-68, ενώ στο Λαγκαδά εισπράττεται 

εκτός από ένα «δόσιµο χορτότοπου» («οτλούκ ακτσεσί») και ένα ποσό από το 

«λιβάδι του χανιού» («χαν τσαϊριντάν»), χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός των 

µεγεθών τους.141 

Τέλος, στο Κερέτζ, όπως και στα υπόλοιπα από τα πέντε αντίστοιχα τσιφλίκια εκτός 

από τη Μποέµτζα, αναφέρονται και αµοιβές ατόµων -πέντε στο πρώτο τσιφλίκι-, τα 

οποία σχετίζονται µε το αλώνισµα («χιρµέν») των σιτηρών. Καταγράφονται αµοιβές 

για την «αποστολή για αλώνισµα» («χιρµέν χαβαλεσινέ ουτζρέτ»), έκφραση η οποία 

δεν είναι σαφές σε ποια ακριβώς διαδικασία παραπέµπει, καθώς και από ποιους, µε 

ποιον τρόπο και σε ποιο χώρο πραγµατοποιείται. Το αλώνι θα µπορούσε να 

τοποθετείται κοντά στους αχυρώνες,142 δηλαδή στις κτιριακές εγκαταστάσεις και 

εποµένως η παραγωγή θα µεταφέρεται εκεί από τα χωράφια, ενώ η πιθανότητα να 

αποστέλλεται σε χώρους έξω από αυτούς που αναφέρονται ως τµήµατα του 

τσιφλικιού θεωρείται µικρή εξαιτίας της φύσης της εργασίας και της συνάφειάς της 

µε το θερισµό. Η αµοιβή πάντως των αλωνάρηδων -οι τελευταίοι στο Ντουρµουσλού 

το 1772-73 αναφέρονται ως «χιρµεντζί»- εµφανίζεται στο Κερέτζ κοντά στη µέση 

αµοιβή των τσιφτσήδων (792 έναντι 600, 900 ή 1200 άσπρων για τους καλλιεργητές), 

ενώ γενικότερα ο καταµερισµός εργασίας, όσον αφορά και στις προηγούµενες 

ασχολίες, είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος και καταγεγραµµένος µε λεπτοµέρεια, 

γεγονός που παραπέµπει σε ένα σύνθετο καθεστώς εξάρτησης και εργασίας του 

                                                 
140 Βλ. πίνακα 3. 
141 Η διάκριση ανάµεσα στους όρους «οτλούκ» και «τσαΐρ» δεν είναι απόλυτα σαφής. Στο 
οθωµανοαγγλικό και τουρκοαγγλικό λεξικό του Ρέντχαους και οι δύο όροι αποδίδονται ως 
«βοσκοτόπι», ωστόσο το τσαΐρ µεταφράζεται κατ’ αρχήν ως «λιβάδι» και το οτλούκ ως «χορτότοπος». 
Βλ. Sir J. W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Κωνσταντινούπολη 1978 [1η έκδοση 1890], 
712 και 236 και Redhouse Türkçe/Osmanlıca – İngilızce Sözlük, Κωνσταντινούπολη 1997 [1η έκδοση 
1968], 244 και 904. 
142 Τζηµουράκας, ό.π., 109. 
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συνόλου των απασχολούµενων στις παραπάνω εργασίες, καθώς και σε µια 

αναπτυγµένη οργανωτική λογική από την πλευρά του διαχειριστή. Φαίνεται ότι ο 

τελευταίος ενηµερώνεται και υπολογίζει προσεκτικά τις δαπάνες που αφορούν σε ένα 

πλήθος εργασιών και καλλιεργητών, οι οποίοι βρίσκονται, τουλάχιστον για το 

διάστηµα στο οποίο αναφέρονται τα κατάστιχα, σε θέση µισθοδούµενου καλλιεργητή 

ή εργάτη, γεγονός που θα µπορούσε να εκφράζει µια σχέση άµεσης εξάρτησης 

µεταξύ ακτήµονα ή µικροκληρούχου χωρικού και µεγαλοϊδιοκτήτη. 

Ο αριθµός των αµειβόµενων καλλιεργητών στα πέντε τσιφλίκια το 1767-68 είναι δύο 

στη Μποέµτζα, τρεις στο Σουνγκουρλάρ και το Ντουρµουσλού και τέσσερις -

πιθανότατα- στο Λαγκαδά και στο Κερέτζ, ενώ το 1772-73, παρ’ ότι στο 

Σουνγκουρλάρ καταγράφεται ίδιος αριθµός καλλιεργητών, στο Ντουρµουσλού 

αναφέρονται µόνο δύο και στο Λαγκαδά τρεις, λιγότεροι κατά έναν δηλαδή από 

εκείνους του πρώτου έτους, χωρίς να υπολογίσουµε ότι το Κερέτζ και η Μποέµτζα το 

1772-73 δεν αναφέρονται καθόλου· παρατηρείται εποµένως ότι ο αριθµός τους δε 

µένει σταθερός. Συγκεντρωτικά ο διαχειριστής καταβάλλει µισθούς σε θεριστές και 

εποχιακούς εργάτες, για την πληρωµή των οποίων κατά την πρώτη χρονιά εισπράττει 

ένα τµήµα του ποσού από τους ίδιους τους τσιφτσήδες, όπως φαίνεται από τα έσοδα 

της Μποέµτζα, Σουνγκουρλάρ και Λαγκαδά, και συγχρόνως µισθοδοτεί έναν ή 

περισσότερους «οκιουζτζού», αλωνάρηδες και κόπτες των χόρτων στα λιβάδια, ο 

αριθµός των οποίων στις δύο κατηγορίες ίσως σχετίζεται µε τον αριθµό των 

καλλιεργητών. Στους τελευταίους επιπλέον παρέχει τροφή (αλάτι, σουσαµέλαιο και 

πράσα) ή το αντίτιµό τους σε άσπρα, καθώς και πρόσθετα ποσά ως αµοιβές, που 

αναφέρονται ως «φορτώµατα σουσαµέλαιου» και «αξία τσαρουχιών» -που δεν 

αποκλείεται να καταβάλλονται και σε είδος-, οργάνωση από την οποία φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι µια τουλάχιστον βασική µονάδα υπολογισµού των εξόδων είναι ο 

αριθµός των καλλιεργητών, από τον οποίο εξαρτάται και η εκτίµηση των υπόλοιπων 

παραγόντων. Το σύνολο ωστόσο των εργατών και καλλιεργητών αµείβονται σταθερά 

για συγκεκριµένες και εξειδικευµένες γεωργικές εργασίες. 

Η οικονοµική κατάσταση, ο βαθµός εξάρτησης και το καθεστώς εργασίας των 

τσιφτσήδων, οι οποίοι πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής 

διαδικασίας που οργανώνει και καταγράφει ο διαχειριστής, δεν είναι απόλυτα σαφής. 

Το Κερέτζ ως χωριό αναφέρεται ως υπόχρεο δανείου το οποίο λαµβάνει από τα µέλη 
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της «τιµηµένης οικογένειας» συνολικού ύψους 3.378 γροσίων (405.360 άσπρα).143 Το 

δάνειο αυτό αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο από τα αντίστοιχα των αναφερόµενων 

χωριών (µε πρώτο το δάνειο προς το χωριό Γκιολγκέ),144 µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται τα Σανά µε 2.500 γρόσια (300.000 άσπρα) και το Ζαγκλιβέρι µε 

1.000 γρόσια (120.000 άσπρα). Στο τµήµα των καταστίχων, ωστόσο, όπου 

καταγράφονται τα χρέη των χωριών, δεν περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα τσιφλίκια του 

Βαρδάρη και του Λαγκαδά, στα οποία υπάρχει κεντρική οργάνωση της παραγωγής, 

αντίστοιχη µε αυτή του Κερέτζ, εποµένως, ακόµα και αν µέρος της πίεσης προς τους 

χωρικούς προέρχεται άµεσα από την καταχρέωση, η λειτουργία, η οργάνωση και οι 

λόγοι οι οποίοι υποβάλλουν τους χωρικούς του συνόλου των τσιφλικιών στη θέση 

των αµειβόµενων καλλιεργητών και εργατών είναι δυνατό να µη σχετίζονται παρά 

µόνο σε ένα δεύτερο επίπεδο µε αυτή. ∆εν είναι σαφές επίσης αν η εργασία των 

τσιφτσήδων στις παραπάνω εκµεταλλεύσεις αποτελεί την κύρια ή τη µόνη πηγή 

εισοδηµάτων τους ή από την άλλη αν οι αµοιβές που καταβάλλει ο διαχειριστής 

αποτελούν µόνο ένα συµπλήρωµα των συνολικών τους εσόδων, το κύριο µέρος των 

οποίων πραγµατοποιείται σε ανεξάρτητους κλήρους που ελέγχονται αποκλειστικά ή 

µερικώς από τους ίδιους. Το γεγονός ότι µεταξύ των εξόδων για την ανανέωση του 

πάγιου κεφαλαίου αναφέρονται και δαπάνες για επισκευές σε σπίτια ή καταλύµατα 

(«µενζίλ») τσιφτσήδων τουλάχιστον στην εκµετάλλευση στη Μποέµτζα, οδηγεί στην 

υπόθεση ότι οι καλλιεργητές πιθανότατα αποτελούν εξαρτηµένους αγρεργάτες του 

τσιφλικιού, οι οποίοι καλλιεργούν τη γη και χρησιµοποιούν τα ζώα του γαιοκτήµονα, 

η αγορά των οποίων αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες δαπάνες του τσιφλικιού. Η 

εξάρτηση αυτή, ωστόσο, είναι πιθανό ότι αφορά σε συγκεκριµένα χρονικά 

διαστήµατα, τα οποία ορίζονται µέσω συµφωνίας των δύο πλευρών, εκδοχή η οποία 

θα επέτρεπε την ερµηνεία του µη σταθερού αριθµού τους, ενώ σε µια τέτοια 

περίπτωση θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι τσιφτσήδες των καταστίχων κατέχουν 

θέση ανάλογη µε αυτή των «χιζµετκιάρ» των τσιφλικιών της οικογένειας των 

Καραοσµάνογλου στη Μαγνησία, οι οποίοι καλλιεργούν τα «µπεϊλίκ ταρλαλαρί», 

δηλαδή τα κύρια κτήµατα της οικογένειας, λαµβάνοντας ετήσιες ή µηνιαίες αµοιβές, 

και από την εργασία των οποίων προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής των 

γαιοκτησιών της.145 

                                                 
143 Ι. 22. 
144 Βλ. παρακάτω, σελίδες 106-109, και ειδικότερα την υποσηµείωση 350. 
145 Nagata, Tarihte Ayanlar, 117-125. 
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Στην εκµετάλλευση του Κερέτζ το 1767-68 αναφέρονται ωστόσο και επισκευές σε 

οικίες/καταλύµατα «γιαριτζί», δηλαδή µισακάρηδων αγροληπτών καλλιεργητών, των 

οποίων ο αριθµός δεν προσδιορίζεται, ενώ δεν καταγράφονται σε κανένα άλλο 

σηµείο της καταχώρισης του συγκεκριµένου τσιφλικιού, καθώς δε λαµβάνουν µισθό 

ούτε αντιστοιχούν σε αυτούς έξοδα διατροφής ή άλλου τύπου αµοιβές. Μόνο στο 

Ντουρµουσλού καταγράφεται -εκτός του τµήµατος εσόδων και εξόδων των 

τσιφλικιών- το χρέος ενός «καινούργιου γιαριτζή για την αγορά βοδιού»,146 ενώ για 

το Κερέτζ στο ίδιο σηµείο καταγράφεται η αγορά βοδιού για τους «τσιφτσήδες», οι 

οποίοι, ωστόσο, αν δεν ταυτιστούν µε τους καταγεγραµµένους έµµισθους 

καλλιεργητές της εκµετάλλευσης -γεγονός που θα σήµαινε ότι τους προµηθεύει µε 

αροτριούντα ζώα χωριστά από αυτά που καταγράφονται στο τµήµα (των καταστίχων) 

των τσιφλικιών- ίσως αντιστοιχούν σε κατοίκους του χωριού εκτός της 

εκµετάλλευσης. Για το Ντουρµουσλού, επιπλέον, καταγράφεται ένα άτοκο δάνειο 

ύψους 55 γροσίων (6.600 άσπρα) προς το «γιαριτζή Ουστογιάν» και 30 γροσίων 

(3.600 άσπρα) προς τον Κώστα(;) «κεφερέ»(;) (άπιστο),147 στοιχεία, τα οποία επίσης 

καταδεικνύουν την ύπαρξη αγροληπτών καλλιεργητών, που παράγουν στο πλαίσιο 

των τσιφλικιών, η παρουσία τους ωστόσο δεν είναι άµεσα διακριτή, καθώς δεν 

εµφανίζονται στα έξοδα. Εξαιρέσεις αποτελούν µόνο δύο καταγραφές στο τρίτο 

κατάστιχο για τα τσιφλίκια του Ντουρµουσλού και του Λαγκαδά, από τις οποίες η 

πρώτη αφορά στην απόδοση «µισθού θεριστή σε δύο γιαριτζήδες» ύψους 4.200 

άσπρων και συνοδεύεται από καταγραφή εξόδων για τρόφιµα, που συνήθως 

αντιστοιχούν στους θεριστές. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής 

ακολουθεί την αντίθετη πρακτική από αυτήν την οποία είχε υιοθετήσει στο 

διακανονισµό µε τους τσιφτσήδες το 1767-68, από τους οποίους εισέπραττε χρήµατα 

για τους θεριστές, και καταβάλλει ο ίδιος µισθό σε εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται 

κατά το θερισµό σε κτήµατα των γιαριτζήδων, ίσως στο πλαίσιο µιας συµφωνίας των 

δύο πλευρών. Τέλος, για το τσιφλίκι του Λαγκαδά το 1772-73 αναφέρεται µεταξύ 

των εξόδων ένα ποσό 1.920 άσπρων, το οποίο καταβάλλεται σε γιαριτζή («γιαριτζιγιά 

1.920»), ακολουθούµενο από καταγραφή τροφίµων, τα οποία επίσης συνοδεύουν 

συνήθως τις αµοιβές των θεριστών, ενώ λίγο πιο πριν είχαν αναφερθεί οι αµοιβές των 

θεριστών για τρία ζευγάρια («ουτς τσιφτέ ορακτσιγιάν ουτζρέτ 11.520»). Ίσως η 

αµοιβή αυτή αφορά επίσης στους θεριστές ή σε κάποιο έκτακτο έξοδο σχετικό µε 
                                                 
146 Ι. 23. 
147 ΙΙ. 19. 
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έναν αγρολήπτη καλλιεργητή, καθώς αυτή είναι η µοναδική περίπτωση, στην οποία ο 

όρος αυτός καταγράφεται ανεξάρτητος στα έξοδα. Τέλος, η παρουσία των 

αγροληπτών καλλιεργητών διαφαίνεται και από τις δαπάνες του 1767-68, στις οποίες 

περιλαµβάνονται αρκετά σηµαντικά ποσά για την αγορά δοµικών υλικών και για 

επισκευές σε καταλύµατα και άλλες εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για τις εκµεταλλεύσεις 

του Κερέτζ, αλλά και στη Μποέµτζα και το Σουνγκουρλάρ, χωρίς, ωστόσο, να 

αναφέρεται ρητά ότι αφορούν σε καταλύµατα γιαριτζήδων εκτός από την περίπτωση 

του πρώτου τσιφλικιού -στη Μποέµτζα οι επισκευές σηµειώνεται ότι αφορούν στα 

καταλύµατα-οικίες των τσιφτσιγιάν. 

Η χρήση στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης του τσιφλικιού δύο διαφορετικών 

όρων, «τσιφτσί» και «γιαριτζί», όσον αφορά στους καλλιεργητές, οι οποίοι 

σχετίζονται µε τους θεριστές και τους εποχιακούς εργάτες, διαµένουν για 

απροσδιόριστο διάστηµα σε οικίες-καταλύµατα που ανήκουν και επισκευάζονται από 

το γαιοκτήµονα και λαµβάνουν προσωπικά δάνεια, τα οποία αφορούν σε αγορές 

αροτριούντων ζώων, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η οργάνωση της παραγωγής στα 

πέντε τουλάχιστον παραπάνω τσιφλίκια διακρίνεται σε δύο τρόπους εκµετάλλευσης: 

τις άµεσα και κεντρικά διευθυνόµενες καλλιέργειες, στις οποίες αξιοποιείται µισθωτή 

εργασία, ενώ ο γαιοκτήµονας ή ο διαχειριστής προσφέρει ζώα, εργαλεία, σπόρο -

τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις- και καταλύµατα και καταγράφει µε 

λεπτοµέρεια τις διαδικασίες, τα κέρδη και τις ζηµίες, και εκείνες στις οποίες 

εφαρµόζεται το µισακάρικο, πιθανώς, σύστηµα αγροληψίας, στο οποίο οι 

καλλιεργητές καταβάλλουν ένα µέρος της παραγωγής, -που δε διακρίνεται στα έσοδα 

και στο οποίο ίσως αντιστοιχούν τα παραγόµενα σιτηρά στα Σανά και το Ζαγκλιβέρι 

το 1767-68-, κατοικούν σε κτίρια, -κάποιοι, αν όχι στο σύνολό τους και τουλάχιστον 

στο Κερέτζ-, που αποτελούν ιδιοκτησία του κατόχου του τσιφλικιού, αλλά συγχρόνως 

είναι κάτοχοι των µέσων παραγωγής, τουλάχιστον ζώων και εργαλείων, και 

οργανώνουν ανεξάρτητα την παραγωγή στους κλήρους που τους αναλογούν. 

Η συµβολή των αγροληπτών καλλιεργητών στο σύνολο της καταγεγραµµένης 

παραγωγής είναι δυνατό να επισηµανθεί -µε σηµαντικές όµως επιφυλάξεις- µέσω του 

υπολογισµού του αριθµού των ζευγαριών στα οποία αντιστοιχεί η παραγωγή σιταριού 

και κριθαριού, που είναι και η µεγαλύτερη, στα τσιφλίκια του πρώτου καταστίχου,148 

έτσι ώστε να υπάρξει µια εκτίµηση του µεγέθους του τµήµατος εκείνου του 

                                                 
148 Βλ. κατάλογο 1. 
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τσιφλικιού το οποίο δεν παρουσιάζεται µέσα από τα καταγεγραµµένα έξοδα. Ο 

υπολογισµός είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο την οποία 

προτείνει ο Νίκος Σβορώνος και η οποία στηρίζεται στο ποσοστό του «ιστιρά»149 -αν 

και στα κατάστιχα οι ποσότητες που πουλιούνται ως µουµπαγιά δεν αποτελούν 

σταθερό τµήµα των παραγόµενων ή αποθηκευµένων ποσοτήτων- επί της παραγωγής 

κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η οποία 

οπωσδήποτε βασίζεται σε υποθέσεις όσον αφορά στο µέγεθος του τσιφτ και την 

απόδοση της γης και για το λόγο αυτό δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη, ένα ζευγάρι στη 

Μακεδονία, έκτασης 60 µε 70 ντονούµ,150 όπως υπολογίζει ο συγγραφέας, παράγει 68 

περίπου κωνσταντινουπολίτικα κοιλά σιταριού, εποµένως 23 περίπου κοιλά 

Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στην παραγωγή των τσιφλικιών, εποµένως, στο Κερέτζ 

θα αντιστοιχούσε έκταση πενήντα ενός περίπου ζευγαριών και οκτώµισι ζευγαριών 

στο Ντουρµουσλού, στο ανώτερο και κατώτερο όριο, µεγέθη τα οποία είναι σε κάθε 

περίπτωση υπερβολικά µεγάλα, ώστε να είναι δυνατή η καλλιέργειά τους µόνο µέσω 

ενός αριθµού δύο έως τεσσάρων ή έξι τσιφτσήδων, ακόµη και αν από αυτούς 

καταβάλλεται το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής.151 Καθώς η µέθοδος 

υπολογισµού είναι επισφαλής, δε θα γίνει προσπάθεια να εκτιµηθεί ο αριθµός των 

αγροληπτών καλλιεργητών, σηµειώνεται µόνο η τάξη των υπολογιζόµενων µεγεθών 

σε σχέση µε τον καταγεγραµµένο αριθµό καλλιεργητών στις κεντρικά διευθυνόµενες 

εκµεταλλεύσεις -στοιχείο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχέσεων αγροληψίας-, 

περισσότερο ως συµπληρωµατική ένδειξη όσον αφορά στην οργάνωση της 

παραγωγής, παρά ως επαληθεύσιµο συµπέρασµα για την έκταση των τσιφλικιών. 

Το Κερέτζ αποτελεί την εκµετάλλευση µε τη µεγαλύτερη παραγωγή σε κοιλά, ενώ 

συγχρόνως περιλαµβάνει, όπως ειπώθηκε, και τις υψηλότερες δαπάνες κατά το 1767-

68 για επισκευές στις εγκαταστάσεις του τσιφλικιού, όπως σε καταλύµατα/οικίες και 

αποθήκες, αµοιβές µαστόρων και αγορές υλικών, ενώ αναφέρονται και έξοδα 

πιθανότατα για τον καθαρισµό ενός καναλιού όσον αφορά στην άρδευση («γκιολ 

αγιαγί τατχιρινέ») -το χωριό βρίσκεται ανατολικά των (αποξηραµένων σήµερα) 

λιµνών Αρτζάν και Αµάτοβου.152 Οι δαπάνες αυτές είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση 

µε τα αντίστοιχα έξοδα των υπόλοιπων εκµεταλλεύσεων, ωστόσο δικαιολογούνται αν 

δεχτούµε ότι τη χρονιά αυτή πραγµατοποιείται µια επέκταση ή το αρχικό στήσιµο και 
                                                 
149 Βλ. υποσηµείωση 118. 
150 Ένα ντονούµ ισούται µε 919,3 τ.µ.. Βλ. İnalcık µε Quataert, ό.π., xxxviii. 
151 Βλ. Nagata, ό.π., 125. 
152 Βλ. το χάρτη της περιοχής της Έδεσσας, έκδοσης Γ. Κοντογόνη. Βλ. παρακάτω, σελίδα 212. 
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εξοπλισµός του τσιφλικιού, ή στην περίπτωση που πρόκειται για επισκευές εξαιτίας 

κάποιας καταστροφής στην περιοχή, εκδοχή σύµφωνα µε την οποία θα ερµηνεύονταν 

όχι µόνο τα µεγάλα έξοδα επισκευών αλλά και η διπλή καταβολή του φόρου µακτού, 

καθώς και η εµφάνιση του εσόδου από την ενοικίαση οικιών-καταλυµάτων («ιτζάρ-ι 

µεναζίλ») -πιθανώς ορισµένων από αυτές που επισκευάστηκαν το 1767-68- µόνο στο 

δεύτερο κατάστιχο (1770-71), και µάλιστα µε το υψηλότερο ποσό ενοικίου. Η πιθανή 

καταστροφή, αν δεν προέρχεται από φυσικά αίτια, είναι δυνατό να οφείλεται σε 

επιδροµές πιθανώς ατάκτων Αλβανών οι οποίες αναφέρονται κατά την περίοδο των 

ρωσοτουρκικών πολέµων του 1768-1774 και 1787-1792 στην περιοχή -και ίσως και 

λίγο νωρίτερα- και σχετίζονται µε την καταστροφή της Μοσχόπολης,153 ή γενικότερα 

στην αναρχία και ληστεία στην ύπαιθρο . Από τα υπόλοιπα τσιφλίκια του Βαρδάρη η 

Μποέµτζα και το Ντουρµουσλού περιλαµβάνουν αρκετά υψηλά έξοδα επισκευών, δε 

φτάνουν ωστόσο παρά µόνο το µισό του ποσού το οποίο καταβάλλεται στο Κερέτζ, 

ενώ, όπως φαίνεται από την καταχώριση των εσόδων, και η παραγωγή βρίσκεται σε 

πολύ χαµηλότερο επίπεδο από αυτή του τελευταίου -λιγότερο από το µισό-, ακόµα 

και αν αυτό εµφανίζει σηµαντικό έλλειµµα, ενώ ο αριθµός των αµειβόµενων 

καλλιεργητών -τρεις, έξι ή πιθανότατα τέσσερις- δε δικαιολογεί από µόνος του την 

έκταση της παραγωγής. Φαίνεται ότι το Κερέτζ βρίσκεται σε µια διαφορετική τάξη 

µεγέθους από τις υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις, τόσο όσον αφορά στο κέρδος, το οποίο 

ωστόσο εξαρτάται από τις πωλήσεις των δηµητριακών, όσο και στην επένδυση 

πάγιου κυρίως κεφαλαίου, ακόµα και αν τα σχετικά έξοδα είναι έκτακτα και 

οφείλονται σε συγκεκριµένες συγκυρίες. 

Η οργάνωση ωστόσο της παραγωγής σε Μποέµτζα, Σουνγκουρλάρ και 

Ντουρµουσλού, -όπως και στο Λαγκαδά-, δε διαφέρει παρά ελάχιστα από αυτή στο 

παραπάνω τσιφλίκι. Η Μποέµτζα, στους υπολογισµούς της οποίας περιλαµβάνεται 

και ένα τσιφλίκι στο γειτονικό χωριό Ίζβορ, εµφανίζει τη δεύτερη µεγαλύτερη 

παραγωγή από τα τσιφλίκια του Βαρδάρη στο πρώτο και στο δεύτερο κατάστιχο, στο 

οποίο ωστόσο η διαφορά στην παραγόµενη ποσότητα σε σχέση µε το Κερέτζ είναι 

εντυπωσιακά µεγάλη: ενώ το 1767-68 η παραγωγή του τελευταίου σε σιτάρι είναι 

τετραπλάσια της Μποέµτζα, το 1770-71 η διαφορά ανέρχεται σε δεκαπενταπλάσια 

ποσότητα και επταπλάσια όσον αφορά στην παραγωγή κριθαριού, όταν το 1767-68 

                                                 
153 T. Stoianovich, “The Conquering Balkan Orthodox Merchant”, Journal of Economic History, 20 
(1960), 252 και Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Τα αρχοντικά της Μακεδονίας 15ος – 19ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 
1993, 25-26. ∆εν υπάρχουν ωστόσο συγκεκριµένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την ερµηνεία. 
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ήταν µόνο διπλάσια.154 Η εκµετάλλευση της Μποέµτζα καταβάλλει επίσης τη 

δεύτερη υψηλότερη φορολογία από τα τσιφλίκια του Βαρδάρη (24.617 άσπρα) µε τα 

υπόλοιπα να υπολείπονται αρκετά, ενώ το ποσοστό των εξόδων για την κάλυψη της 

φορολογίας επί του συνόλου βρίσκεται στο 47,70% έναντι του 68,20% στο Κερέτζ, 

αποτελεί εποµένως και εδώ το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών. Μεταξύ των φόρων 

περιλαµβάνονται, εκτός από το αντίτιµο µιας ποσότητας νίτρου για το πυριτιδοποιείο 

του Γραδεµπορίου και τριών αµαξών-φορτωµάτων ξύλου, πιθανότατα για τον ίδιο 

σκοπό -παρ’ ότι δεν προσδιορίζεται στη συγκεκριµένη καταγραφή-, και ο φόρος 

«τζελέµπ κεσάν», ο οποίος υπολογίζεται σε είκοσι πρόβατα ή το αντίτιµο είκοσι 

µονάδων, που µπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα ζώα, µε τη διαφορά 

ωστόσο, όσον αφορά στη σύγκριση µε το Κερέτζ, ότι το ποσό που αντιστοιχεί στη 

φορολογική µονάδα («αντέντ») είναι πολύ χαµηλότερο (87 έναντι 398 άσπρων), 

αντίτιµο το οποίο στην τελευταία περίπτωση σηµειώνεται ξεχωριστά. Καθώς τα δύο 

χωριά βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους στις δύο όχθες του Αξιού 

ποταµού, ένας τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατό να ερµηνευθεί αυτή η διαφορά είναι 

η περισσότερο επιτυχηµένη διαπραγµάτευση είτε του διαχειριστή είτε των 

προυχόντων της κοινότητας, αν θεωρήσουµε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστός 

διακανονισµός, µε τους φοροµισθωτές ή εισπράκτορες. Στην περίπτωση αυτή η 

διαπραγµάτευση θα αφορά όχι µόνο στον ορισµό του αριθµού των φορολογικών 

µονάδων, αλλά και στο ύψος του αντιτίµου τους, ενώ υπάρχει σαφώς και η 

περίπτωση της διαφορετικής έκτασης της κτηνοτροφίας.155 Από τους υπόλοιπους 

φόρους καταγράφεται ένα ποσό 9.680 άσπρων, το οποίο καταβάλλεται κατ’ αποκοπή, 

όπως και στο σύνολο των τσιφλικιών εκτός από αυτό του Λαγκαδά, και ένας φόρος 

που αναφέρεται ως «πιγιαντέ µιρισί», δηλαδή «δηµόσιος φόρος για τους πεζούς 

(στρατιώτες)» 1.200 άσπρων, ο οποίος ίσως αντιστοιχεί σε ένα έκτακτο αντισήκωµα 

για την υπηρεσία γιουρούκων πολεµιστών σε βοηθητικά σώµατα του οθωµανικού 

πεζικού και για το λόγο αυτό δεν αναφέρεται από το Βασίλη ∆ηµητριάδη µεταξύ των 

φορολογικών υποχρεώσεων των χωριών του καζά κατά το 18ο και 19ο αιώνα. Ο 

συγγραφέας ωστόσο σηµειώνει ότι χωριά των γιουρούκων κατά τους πρώτους αιώνες 

της οθωµανικής κυριαρχίας βρίσκονταν και στην περιοχή της ανατολικής όχθης του 
                                                 
154 Στην παραγωγή σίκαλης και το κεχριού ωστόσο δεν υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Επίσης για τα 
τελευταία προϊόντα η παραγωγή της Μποέµτζα είναι µεγαλύτερη από αυτή του Κερέτζ. Βλ. κατάλογο 
1. 
155 Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι το Κερέτζ ανήκει στον καζά του Γυναικόκαστρου, 
εποµένως τα διαφορετικά ποσά και το άνισο ύψος των φορολογικών µονάδων µάλλον οφείλονται στη 
διαφορετική διοικητική υπαγωγή. 
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Αξιού κοντά στο Γυναικόκαστρο και εποµένως στο ίδιο περίπου σηµείο στο οποίο 

εντοπίζεται η Μποέµτζα.156 Η ταύτιση του φόρου αυτού ωστόσο παραµένει 

επισφαλής. Τέλος, δύο σηµαντικοί φόροι είναι το «µπεντέλ-ι αβαρίζχανε», ο δεύτερος 

µεγαλύτερος µετά το µακτού, ο οποίος καταβάλλεται για δυόµισι µονάδες, και 

αποτελεί έναν από τους θεσµοθετηµένους έκτακτους φόρους, οι οποίοι µετατράπηκαν 

σε κανονικούς και εκχρηµατίσθηκαν στη διάρκεια του 16ου αιώνα,157 καθώς και το 

«µενζίλ ιµνταντιγιεσί», µια από τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες ανατίθενται 

στο επίπεδο του καζά και αφορούν σε εισφορές για τη συντήρηση ταξιδιωτικών 

σταθµών που χρησιµοποιούνται για τον εφοδιασµό αλόγων σε κρατικούς 

αξιωµατούχους και απεσταλµένους.158 Αντίστοιχο φόρο καταβάλλουν και τα 

τσιφλίκια σε Σανά, Ζαγκλιβέρι και Σουνγκουρλάρ. Ειδικότερα όσον αφορά στο φόρο 

αβαρίζ, σε φορολογικό κατάλογο του έτους 1181 του ιεροδικείου Θεσσαλονίκης η 

Μποέµτζα ως χωριό εµφανίζεται να είναι υπόχρεη για εξίµισι εστίες («χανέ»), ενώ 

δεν αναφέρεται τµήµα της το οποίο ελέγχεται από κάποιο ισχυρό άτοµο, όπως 

παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις, πληροφορία η οποία καθιστά δυνατό τον 

υπολογισµό του τµήµατος της συνολικής φορολογίας του χωριού το οποίο 

καταβάλλει ο κάτοχος του τσιφλικιού.159 Ο τελευταίος κατά συνέπεια, αν δεχτούµε 

ότι έχει τη δυνατότητα µείωσης του τµήµατος του ποσού το οποίο του αναλογεί, 

ελέγχει τουλάχιστον λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των νοικοκυριών του χωριού, 

χωρίς η παρουσία του να είναι διακριτή µέσα από τους φορολογικούς καταλόγους και 

την κατανοµή η οποία γίνεται από τους προύχοντες (αγιάν) του καζά. 

Στον κατάλογο των χωριών που καταβάλλουν το φόρο αβαρίζ το 1181 

περιλαµβάνεται και το Ντουρµουσλού, το οποίο βρίσκεται επίσης στο ναχιγιέ του 

Μικρού Βαρδάρη και αναφέρεται ως υπόχρεο µεριδίου δυόµισι εστιών, ωστόσο στην 

καταγραφή των φόρων που αντιστοιχούν στο τσιφλίκι δεν καταγράφεται παρά ένα 

χαµηλό ποσό (1.200 άσπρων) ως φόρος κατ’ αποκοπή. Η εκµετάλλευση του 

Ντουρµουσλού παρουσιάζει επίσης τη χαµηλότερη παραγωγή στο σύνολο των 

τσιφλικιών στο πρώτο και το δεύτερο κατάστιχο (211,5 κεΐλ και 13 κουτού το 1767-

68, και 75 κεΐλ και 20,5 κουτού στο 1770-71) -αρκετά κοντά, από την άλλη πλευρά, 

                                                 
156 ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 401-406. 
157 McGowan, ό.π., 106-110. 
158 E. Radusev, “Les dépenses locales dans l’ Empire Ottoman au XVIIIe siècle (selon les données de 
registres de cadi de Ruse, Vidin et Sofia)”, Études Balkaniques, 16.3 (1980), 86-88. 
159 ΘΕΣ/ΙΕΡ 113, 28. Στον κατάλογο περιλαµβάνεται και το Ίζβορ ως υπόχρεο µισής εστίας (χανέ), 
µερίδιο το οποίο δεν αναφέρεται στα έξοδα του τσιφλικιού της Μποέµτζα. 
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στην παραγωγή του Σουνγκουρλάρ κατά το δεύτερο έτος. Το χαµηλό ποσό της 

φορολογίας ωστόσο δεν είναι δυνατό να συνδεθεί άµεσα µε το µέγεθος της 

εκµετάλλευσης εξαιτίας της ύπαρξης των υπόλοιπων παραγόντων που διαµορφώνουν 

το ύψος του, ακόµα και αν στο γειτονικό χωριό ο κάτοχος του τσιφλικιού είναι 

υποχρεωµένος να συµµετάσχει στην καταβολή του ενός τρίτου περίπου του φόρου 

αβαρίζ. 

Τέλος, το χωριό Σουνγκουρλάρ του µεγάλου Βαρδάρη, το οποίο ανήκει και στην 

οµάδα χωριών του βακουφιού του Γαζί Εβρενός, καταβάλλει φόρο µακτού ύψους 

5.220 άσπρων, καθώς και το αντίτιµο µιάµισης µονάδας φορτώµατος-άµαξας ξύλου 

και µισού φορτώµατος κάρβουνου και τέλος το ποσό της εισφοράς για το «µενζίλ 

ιµνταντιγιεσί». Το Σουνγκουρλάρ εµφανίζεται στον κατάλογο κατανοµής του φόρου 

µακτού µεταξύ άλλων σαράντα δύο χωριών του βακουφιού τον Απρίλιο/Μάιο του 

1768 σε δύο διαφορετικές καταγραφές.160 Στο τµήµα το οποίο καταγράφεται ως 

«Σουνγκουρλάρ(-ι) Πασά» αντιστοιχεί µερίδιο 6.112 άσπρων και στο αντίστοιχο που 

αναφέρεται ως «Σουνγκουρλάρ(-ι) Αλί Χότζα» 4.515 άσπρα· θα µπορούσε εποµένως 

να θεωρηθεί ότι το ποσό το οποίο καταβάλλει το τσιφλίκι αποτελεί τµήµα του 

µεριδίου που καταγράφεται υπό τον έλεγχο ή τον τίτλο του «πασά». Μια ασφαλής 

ωστόσο αντιστοίχιση δεν είναι δυνατή, αν δε µελετηθούν λεπτοµερέστερα οι 

φορολογικοί κατάλογοι. Από την άλλη πλευρά, σε κατάλογο κατανοµής των 

φορολογικών βαρών των χωριών των κιοµούρ κεσάν του ίδιου κώδικα το 

Σουνγκουρλάρ εµφανίζεται επίσης σε δύο καταγραφές, ωστόσο στην περίπτωση αυτή 

στην πρώτη αναφέρεται χωρίς κάποιο προσδιορισµό και καταγράφεται ως υπόχρεο 

καταβολής του αντιτίµου δύο φορτωµάτων (δύο κεφαλές µεταφορικών ζώων)161 

ύψους 3.725 άσπρων, ενώ στη δεύτερη καταγραφή αναφέρεται η φράση «µουσλίµ-ι 

µεζµπούρ», δηλαδή µερίδιο των µουσουλµάνων κατοίκων του ίδιου χωριού, στους 

οποίους αντιστοιχεί µερίδιο µισού φορτώµατος, που περιέργως αναλογεί επίσης σε 

αντίτιµο 3.725 άσπρων.162 Στα έξοδα του τσιφλικιού ο αντίστοιχος φόρος αντιστοιχεί 

µεν σε µισή µονάδα, ωστόσο ανέρχεται σε 4.132 άσπρα. Η µη σύµπτωση των 

καταγεγραµµένων ποσών και οι διακανονισµοί που πραγµατοποιούνται πιθανώς 

µεταξύ του κατόχου του τσιφλικιού ή του διαχειριστή και τοπικού ισχυρού, του 

                                                 
160 ΘΕΣ/ΙΕΡ 113, 65-66. 
161 «Μπαργκίρ ρες». 
162 ΘΕΣ/ΙΕΡ 113, 55 Στους φορολογικούς καταλόγους γίνεται πολλές φορές η διάκριση µεταξύ των 
κατοίκων των χωριών σε «µουσλίµ» και «ρεαγιά», δηλαδή, προφανώς, σε µουσουλµάνους και 
χριστιανούς. Βλ. για παράδειγµα ΘΕΣ/ΙΕΡ 76, 37-39 (Οκτώβριος 1750). 
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διαχειριστή (µουτεβελή) του βακουφιού, και της κοινότητας -των µουσουλµάνων και 

των χριστιανών κατοίκων-163 επίσης δεν είναι εύκολα διακριτοί χωρίς την εξέταση 

περισσότερων φορολογικών καταλόγων. Είναι σαφές ωστόσο ότι ο κάτοχος του 

τσιφλικιού καταβάλλει ένα σηµαντικό τµήµα της φορολογίας, που δεν καταγράφεται 

χωριστά στους καταλόγους του ιεροδικείου, στους οποίους η κατανοµή ακολουθεί 

διαφορετικά κριτήρια. Ειδικότερα, αν θεωρήσουµε ότι το συνολικό ποσό το οποίο 

καταβάλλει το χωριό είναι 7.450 άσπρα, ο κάτοχος του τσιφλικιού καταβάλλει λίγο 

περισσότερο από το µισό, στοιχείο το οποίο αποτελεί µια ένδειξη για το εύρος του 

ασκούµενου ελέγχου όσον αφορά τουλάχιστον στη διαµεσολάβηση για την κάλυψη 

της φορολογίας. 

Η οργάνωση της παραγωγής σε Μποέµτζα, Σουνγκουρλάρ και Ντουρµουσλού, όσον 

αφορά στο κεντρικά διευθυνόµενο τµήµα της, είναι αντίστοιχη µε αυτή του 

τσιφλικιού του Κερέτζ, ενώ αγρολήπτες καλλιεργητές αναφέρονται, εκτός από το 

Κερέτζ στο πρώτο κατάστιχο, µόνο στο Ντουρµουσλού το 1772-73. Η 

αποσπασµατική όµως αναφορά τους στο τελευταίο, η καταγραφή εξόδων σε οικίες-

καταλύµατα, καθώς και η γενική αντιστοίχιση των ποσοτήτων σιτηρών µε έναν 

ενδεικτικό αριθµό ζευγαριών, καθιστούν αρκετά πιθανή την παρουσία τους και στα 

υπόλοιπα τσιφλίκια του Βαρδάρη. Από αυτά µόνο το Σουνγκουρλάρ και το 

Ντουρµουσλού εµφανίζονται αναλυτικά στα έξοδα το 1772-73, γεγονός το οποίο 

είναι δυνατό να οφείλεται στην ελλιπή καταγραφή των λογαριασµών των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, όπως θα υπέθετε κανείς συγκρίνοντας τα επίπεδα της παραγωγής 

στα τρία κατάστιχα, ή στη µερική διάσπαση των λογαριασµών της οικογένειας, ή 

τέλος θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως ενδεικτικό της προσωρινότητας αυτού του 

τύπου της οργάνωσης. Η τρίτη υπόθεση ωστόσο είναι λιγότερο πιθανή, καθώς µια 

τέτοια εκδοχή δε θα ερµήνευε τις αγορές αροτριούντων ζώων, εργαλείων και τις 

δαπάνες κατασκευών στις εγκαταστάσεις. 

Όσον αφορά στη θέση και το ρόλο των αγροληπτών καλλιεργητών στις παραπάνω 

εκµεταλλεύσεις, ο υπολογισµός του µεριδίου του φόρου που καταβάλλουν τα 

τσιφλίκια προς το συνολικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στα χωριά, -όπου αυτό είναι 

δυνατό-, επιτρέπει, όπως ήδη αναφέραµε, µια εκτίµηση της έκτασης της επιρροής του 

γαιοκτήµονα και της πιθανής εξάρτησης των χωρικών, όσον αφορά στην υποχρέωση 

                                                 
163 Σε κατάλογο κατανοµής των επαρχιακών εισφορών προς το βαλή της Ρούµελης το Νοέµβριο/ 
∆εκέµβριο του 1746 στο Σουνγκουρλάρ αναφέρονται και χριστιανοί κάτοικοι, όπως φαίνεται από την 
καταγραφή: «Σουνγκουρλάρ µουτεβελί µαα ρεαγιά». Βλ. ΘΕΣ/ΙΕΡ 70, 38. 
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καταβολής µέρους του αγροτικού πλεονάσµατος. Η σχέση αυτή, ωστόσο, παρ’ ότι 

είναι υπαρκτή, θεωρήσαµε ότι δεν είναι µετρήσιµη εξαιτίας της έλλειψης 

πληροφοριών για τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των χωριών και το συνολικό 

αριθµό των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, η περίληψη στη συνολική διαχείριση 

των τσιφλικιών εκτάσεων που παραδοσιακά ελέγχονται από την αγροτική κοινότητα, 

όπως λιβάδια, βοσκοτόπια και χειµαδιά, και των οποίων ο έλεγχος διαφαίνεται µέσω 

της µίσθωσης, καθώς και η ύπαρξη εσόδων από δοσίµατα, όπως τα «χρήµατα 

σταφυλιών» στο Κερέτζ, δείχνουν ότι η οικονοµική εξάρτηση ίσως οδήγησε σε 

απαλλοτρίωση κοινοτικών εκτάσεων, ενώ κάποια από τα δοσίµατα παραπέµπουν 

ίσως σε υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παραδοσιακού τιµαριωτικού συστήµατος, τις 

οποίες καρπώνεται εν µέρει ως νέος -ή και παλιός(;)- κύριος ο κάτοχος του 

τσιφλικιού και διαφορετικού τύπου επικυρίαρχος. 

Η κατηγορία αυτή των εσόδων, η οποία αποτελείται από ενοίκια χειµαδιών-

βοσκοτόπων, σπιτιών-καταλυµάτων, κήπων και ενός χανιού στο Λαγκαδά, καθώς και 

από δοσίµατα σταφυλιών και µουριών, πωλήσεις εκτάσεων γης, ζώων και δερµάτων, 

συγκροτεί µια ευρεία οµάδα εισοδηµάτων, τα οποία δεν προέρχονται από την 

καταγεγραµµένη παραγωγική δραστηριότητα και αποτελεί συγχρόνως ένα σηµαντικό 

µέρος των συνολικών εσόδων των τσιφλικιών. Ειδικότερα στις εκµεταλλεύσεις των 

Σανών και του Ζαγκλιβερίου του ναχιγιέ του Παζαργκιάχ, όπου παρατηρείται µεγάλη 

παραγωγή σιτηρών -το Ζαγκλιβέρι διαθέτει τη δεύτερη υψηλότερη στο πρώτο και το 

δεύτερο κατάστιχο µετά το Κερέτζ- χωρίς να σηµειώνεται καταγραφή κεντρικά 

πραγµατοποιηµένων δαπανών, και όπου ίσως οι ποσότητες σιτηρών προέρχονται από 

αγρολήπτες καλλιεργητές, που όµως δεν εµφανίζονται πουθενά, καταγράφονται 

ιδιαίτερα µεγάλα ποσά (30.000 άσπρα) ως έσοδο µουριών («ντουτ κεσίµ»), ποσό το 

οποίο πιθανώς αντιστοιχεί σε εκµίσθωση κατ’ αποκοπή των αντίστοιχων 

δενδροκαλλιεργειών σε κατοίκους του ίδιου ή γειτονικών χωριών. Στο Ζαγκλιβέρι 

αναφέρεται στις αρχές του 20ού αιώνα ότι ο τοµέας της καλλιέργειας µουριών και της 

σηροτροφίας είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος,164 ενώ, όπως φαίνεται από τη σύγκριση 

των αντίστοιχων ποσών στις υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις -εκτός από το Σουνγκουρλάρ 

και το Ντουρµουσλού-, στις οποίες το σχετικό έσοδο καταγράφεται ως «ντουτ 

ακτσεσί», δηλαδή χρήµατα-δόσιµο µουριών, στα Σανά και το Ζαγκλιβέρι η 

καλλιέργεια αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα µεγάλο τµήµα των εσόδων, ενώ στο τσιφλίκι 

                                                 
164 Παλαµιώτης, ό.π., 100-101. 
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του Λαγκαδά το παραπάνω ποσό καταβάλλεται δύο φορές. Πιθανότατα και στην 

περίπτωση του Λαγκαδά το έσοδο αυτό αποτελεί ενοίκιο που αντιστοιχεί στην 

εκµετάλλευση των δέντρων, η έκταση των οποίων ωστόσο ακόµα και αν αγοράστηκε 

ή περιήλθε µε άλλο τρόπο στην κατοχή του γαιοκτήµονα,165 αποτελεί αντικείµενο 

επιπρόσθετης ανάπτυξης από την πλευρά του τελευταίου, καθώς αναφέρεται νέος 

κήπος και µουριές, που αποφέρουν έσοδα µέσω ενοικίου. Επιπλέον στο Λαγκαδά 

καταγράφονται στο πρώτο και στο τρίτο κατάστιχο έξοδα για το πότισµα των κήπων, 

οι οποίοι δεν είναι σαφές τι περιλαµβάνουν εκτός από τις παραπάνω καλλιέργειες.166 

Τα έξοδα αφορούν σε επισκευή των «τσάρκ», υδροτροχών, οι οποίοι σηµειώνονται 

σε σχέση µε την άρδευση των κήπων στις αρχές του 20ού αιώνα κατά µήκος του 

Αξιού.167 

Τέλος στο Ζαγκλιβέρι, το Κερέτζ και τη Μποέµτζα καταγράφεται ένα έσοδο µε την 

ονοµασία «σεµέν(-ι) αϊλακτσιγιάν», «κεσίµ(-ι) αϊλακτσιγιάν» και «αϊλακτσί 

ακτσεσιντέν» αντίστοιχα, το οποίο στην πρώτη περίπτωση ανέρχεται στο 

εντυπωσιακά υψηλό ποσό των 72.000 άσπρων. Οι «αϊλικτσήδες ή χιζµετκιάρηδες» 

αναφέρονται από τον Π. ∆εκάζο το 1914 ως «εντελώς άποροι γεωργοί, συνήθως 

αθίγγανοι», οι οποίοι προσλαµβάνονται ως «υπηρέτες» δηλαδή «εργάτες» σε έγγειες 

ιδιοκτησίες και απασχολούνται έναντι µισθού σε δευτερεύουσες εργασίες, θέση η 

οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δε διαθέτουν βόδια, αλέτρι και άµαξα, εποµένως δεν 

έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως αγρολήπτες καλλιεργητές στα τσιφλίκια.168 

Ωστόσο η καταγραφή εσόδου, δοσίµατος ή ενοικίου, το οποίο εισπράττεται από τους 

αϊλακτσήδες στα κατάστιχα σηµαίνει ότι οι τελευταίοι µάλλον µισθώνουν κάποια 

έκταση ή καλλιέργειες οι οποίες αποτελούν τµήµα του τσιφλικιού. Τα υπόλοιπα κοινά 

χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα εισοδήµατα των τριών εκµεταλλεύσεων, που 

περιλαµβάνουν το συγκεκριµένο έσοδο, συνίστανται στο γεγονός ότι λαµβάνουν 

επίσης ενοίκια χειµαδιών και ενοίκιο ή δόσιµο µουριών, ωστόσο οι ίδιες κατηγορίες 

αντιστοιχούν και σε άλλα τσιφλίκια, ενώ τα Σανά, στα οποία το ενοίκιο µουριών είναι 
                                                 
165 Βλ. και ΘΕΣ/ΙΕΡ 80, 7-9, όπου σηµειώνεται η καταγραφή της πώλησης σπιτιών («µενζίλ»), 
µουριών («ντίµπ-ι ντουτ») και χωραφιών («ταρλά») των κατοίκων του χωριού Γκιουβέζνε του ναχιγιέ 
του Λαγκαδά (σήµερα Άσσηρος στο νοµό Θεσσαλονίκης στα Β∆ της κωµόπολης του Λαγκαδά), προς 
το γιο και τη σύζυγο του Χατζί Μπεκτάς µε ηµεροµηνία 20 Ζιλκαντέ 1164 (9/10 Οκτωβρίου 1751). Η 
σηµείωση στο πλάι του κειµένου αναφέρει: «Χατζί Μπεκτασίν ογλινίν βε ζεβτζεσινίν τσιφτλίκ 
χουτζετίντιρ». 
166 Στις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρεται ότι οι λαχανόκηποι του Λαγκαδά προµηθεύουν το 
µεγαλύτερο µέρος των λαχανικών, που καταναλώνονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Βλ. 
Παλαµιώτης, ό.π., 88-89. 
167 G.F. Abbot, The Tale of a Tour in Macedonia, Λονδίνο 1903, 6. 
168 Π. ∆εκάζος, Αι γεωργικαί σχέσεις της Μακεδονίας, Αθήνα 1914, 51-52. 
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εξίσου υψηλό µε αυτό του Ζαγκλιβερίου, δεν καταγράφεται έσοδο από τους 

«αϊλακτσιγιάν». ∆εν είναι δυνατόν εποµένως να εδραιωθεί κάποια άµεση σχέση 

µεταξύ των παραπάνω δραστηριοτήτων, ενώ η θέση των αϊλακτσήδων, οι οποίοι δεν 

αναφέρονται καθόλου στα έξοδα των τσιφλικιών και εποµένως δε µισθοδοτούνται 

ούτε λαµβάνουν τροφή, µένει ασαφής.169 

Τα έσοδα που αφορούν σε ενοίκια και δοσίµατα δεν περιλαµβάνονται στο σύνολό 

τους στο δεύτερο κατάστιχο -όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους φόρους-, ενώ το 

1772-73 υπάρχει αναφορά µόνο στις εκµεταλλεύσεις του Σουνγκουρλάρ και του 

Λαγκαδά, όπου το ενοίκιο για το χάνι µένει ένα σταθερό και ιδιαίτερου τύπου 

εισόδηµα -η περιοχή αποτελεί σηµαντικό σηµείο διέλευσης ανάµεσα στη 

Θεσσαλονίκη και το στενό της Ρεντίνας, ενώ µε το χάνι (πανδοχείο) και τα έξοδά του 

θα µπορούσε να σχετισθεί η κοπή χόρτων στο λιβάδι που του αντιστοιχεί. 

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τη µη κανονική παρουσία των παραπάνω εσόδων στα 

κατάστιχα, η οποία είναι δυνατό να οφείλεται στη συχνότητα καταβολής τους ή σε 

άνιση και µη συγχρονισµένη καταγραφή, η είσπραξή τους θα πρέπει να είναι µόνιµη 

και συστηµατική, καθώς αποτελούν µαζί µε τις πωλήσεις δερµάτων και ζώων και την 

υποχρεωτική πώληση σιτηρών στο κράτος ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του συνολικού 

εισοδήµατος και τη µοναδική πηγή εσόδων η οποία καταγράφεται το 1770-71.170 Οι 

πωλήσεις δερµάτων και κυρίως ζώων (βουβάλια) στα τσιφλίκια του Ντουρµουσλού 

το 1767-68 και 1772-73 και του Λαγκαδά το ίδιο έτος ίσως παραπέµπουν σε µια 

σχετικά αναπτυγµένη κτηνοτροφική δραστηριότητα όσον αφορά στην εκτροφή ζώων 

άρoσης, η οποία πραγµατοποιείται µε έξοδα της διεύθυνσης της εκµετάλλευσης, ενώ 

οι υποχρεωτικές πωλήσεις σιτηρών στο κράτος σε τιµή χαµηλότερη από το µισό της 

αντίστοιχης της αγοράς (σταθερά στα 150 άσπρα έναντι 337 έως 540 για το σιτάρι) 

                                                 
169 Στην περίπτωση που πρόκειται για µίσθωση γαιών που σχετίζονται µε την καλλιέργεια µουριών το 
υψηλό ποσό των 72.000 άσπρων στο Ζαγκλιβέρι θα σήµαινε είτε ότι οι εκτάσεις είναι πολύ µεγάλες 
είτε ότι η συγκεκριµένη καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα επικερδής, ωστόσο η απουσία αϊλακτσιγιάν και 
από το τσιφλίκι του Λαγκαδά, στο οποίο καταγράφεται η δηµιουργία νέου κήπου µε µουριές, από τον 
οποίο ο διαχειριστής λαµβάνει εξάλλου ένα δόσιµο, πιθανώς ενοίκιο («τζεντίντ µπαγτσέ ντουτ 
ακτσεσί»), δε στηρίζει αυτή την εκδοχή. Από την άλλη πλευρά, οι αϊλακτσιγιάν δεν είναι δυνατό να 
ταυτιστούν ούτε µε τους γιαριτζί, καθώς δεν υπάρχει κάποια κανονικότητα στην εµφάνισή τους σε 
συγκεκριµένα τσιφλίκια (βλ. πίνακα 2). Ωστόσο βλ. την κατηγορία «κεσιµτζί κουλλάρ» 
(«δουλοπάροικοι ενοικιαστές»), οι οποίοι αναφέρονται στα κυρίως τµήµατα των τιµαριών («χασά 
τσιφτλιγί») του 15ου και του 16ου αιώνα και σηµειώνεται ότι καταβάλλουν µια σταθερή ποσότητα 
προϊόντων στον τιµαριώτη ανεξάρτητα από το ύψος της παραγωγής (βλ. Ö. L. Barkan, «Οι µορφές 
οργάνωσης της αγροτικής εργασίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία το ΙΕ΄και το ΙΣΤ΄ αιώνα» στο Σ. 
Ασδραχάς (εισαγωγή-επιλογή κειµένων), Η οικονοµική δοµή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της 
οθωµανικής κυριαρχίας 15ος-19ος αιώνας, Αθήνα 1979, τ.1, 65-67). Θα µπορούσαν οι αϊλακτσιγιάν να 
είναι ενός διαφορετικού τύπου ενοικιαστές ή αγρολήπτες καλλιεργητές από τους γιαριτζί; 
170 Βλ. πίνακα 3. 
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συγκροτούν ένα επιπλέον έσοδο, το οποίο συνυπολογίζεται µε τα ενοίκια και 

δοσίµατα εντασσόµενο έτσι σε µια διαφορετική κατηγορία από αυτή των φόρων και 

των πωλήσεων, προς τις οποίες κατευθύνεται το σύνολο σχεδόν της παραγωγής το 

1772-73. 

Το εξαγωγικό εµπόριο τοπικών προϊόντων βρίσκεται σε µεγάλη ανάπτυξη κατά το 

δεύτερο µισό του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες µετά το 

1750, όπως φαίνεται από τις στατιστικές των γάλλων προξένων, ενώ τα σιτηρά 

αποτελούν ένα από τα κύρια εξαγώγιµα προϊόντα µαζί µε το µαλλί, το βαµβάκι και 

τον καπνό.171 Ο διαχειριστής της περιουσίας σηµειώνει -σε διαφορετική ενότητα από 

αυτή των τσιφλικιών- έσοδα από πωλήσεις δερµάτων («ντερί»), ζώων και, κυρίως, 

προβιών («γιαπαγί»), που περιλαµβάνονται σε καταχώριση σχετικά µε ένα κοπάδι 

προβάτων. Για την ξεχωριστή αυτή κτηνοτροφική δραστηριότητα υπάρχουν 

λεπτοµερείς καταγραφές σε σχέση µε τα έξοδα για τη µίσθωση χειµαδιού και θερινού 

βοσκότοπου -παρ’ ότι σε όλα τα τσιφλίκια κατά το πρώτο έτος εκτός του Λαγκαδά 

αναφέρονται έσοδα από ενοίκια αντίστοιχων εκτάσεων-, αµοιβές βοσκών 

(«τζοµπάν») -καθώς και ένα µικρό ποσό (240 άσπρα) ως «δώρο» («ινάµ») προς τους 

τελευταίους. Επιπλέον αναφέρονται δαπάνες για την εποπτεία τους («κετχουνταλίκ»), 

έξοδα για κάθε πρόβατο ξεχωριστά και «αξία κριθαριού και χορτότοπου» για τα 

πρόβατα, τα οποία αναφέρει ως «δικά µας» («µπιζίµ») και είναι πολύ πιθανό ότι 

αντιστοιχούν στο διαχειριστή, όπως φαίνεται από προηγούµενες καταγραφές στις 

οποίες χρησιµοποιεί πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθµού.172 Οι καταχωρίσεις αυτές 

δεν περιλαµβάνονται στην ενότητα των τσιφλικιών -στο πρώτο κατάστιχο 

ακολουθούν την καταγραφή των εξόδων επισκευής των αστικών ακινήτων, τα ενοίκια 

και τα δάνεια και στο δεύτερο σηµειώνονται µετά τα έξοδα ενδυµασίας, ενώ οι 

γαιοκτησίες αναφέρονται και στα τρία έτη στην αρχή των καταστίχων σε µια σαφώς 

ορισµένη ενότητα.173 Τα έσοδα από αυτού του είδους την εκµετάλλευση είναι πολύ 

χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των γαιοκτησιών,174 ωστόσο προκαλεί εντύπωση ο 

λεπτοµερής υπολογισµός εξόδων ανά πρόβατο καθώς και η καταγραφή ποικίλων 

                                                 
171 Σβορώνος, 339-345 και 276-316. 
172 Βλ. κατάλογο 1 στο τµήµα του τσιφλικιού των Σανών όπου καταγράφεται η απόδοση σπόρου στο 
«µερίδιό µας» («χισεµιζέ βεριλέν τοχούµ») καθώς και στο τσιφλίκι του Λαγκαδά, όπου σηµειώνεται 
αντίστοιχη αποθηκευµένη παραγωγή. Για το κοπάδι, βλ. Ι. 22 και ΙΙ. 13. 
173 Ωστόσο, θα µπορούσε η κοπή χόρτου στο Κερέτζ και ίσως στο Λαγκαδά («τσαΐρ κοσατζιλαρινά 
ουτζρέτ») να σχετίζεται µε την κτηνοτροφία, ακόµα και αν δε φαίνεται να υπάρχει αντιστοιχία όσον 
αφορά στους χώρους βόσκησης; Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι η κοπή χόρτου αφορά τη διατροφή 
των βοδιών. 
174 Βλ. πίνακα 5. 
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κατηγοριών ζώων («σαγµάλ», «τοκλού», «κιορπέ», «κιοσέµ» «κότς», «κισίρ» και 

«ντισί»), που αφορούν στην ηλικία, το φύλο και τη γονιµότητα τους, γεγονός το οποίο 

σηµαίνει ότι υπάρχει άµεση εποπτεία της εκµετάλλευσης και όχι εφαρµογή κάποιου 

συστήµατος ζωοληψίας για ένα τµήµα, τουλάχιστον, του κοπαδιού. 175 

Το εµπόριο των σιτηρών, από την άλλη πλευρά, αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος, όχι 

όµως το µεγαλύτερο, των εσόδων των τσιφλικιών. Οι ποσότητες, οι οποίες 

πωλούνται σε τρέχουσες τιµές («φουρούχτ ολινάν») σύµφωνα µε το κατάστιχο του 

1767-68, είναι σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά µικρότερες από τις παραγόµενες, 

ιδιαίτερα στις εκµεταλλεύσεις του Κερέτζ και της Μποέµτζα, όπου πωλούνται στο 

πρώτο µόνο πέντε από τα 613,5 κοιλά σιταριού και 65,5 από τα 371 κοιλά κριθαριού 

της παραγωγής του 1180 και στο δεύτερο 56 από τα 124 κοιλά σιταριού της ίδιας 

χρονιάς, ενώ στο Ντουρµουσλού µένουν απούλητα 102 κοιλά κριθάρι, αφού έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί οι υποχρεωτικές πωλήσεις µουµπαγιά.176 Το 1770-71, 

σύµφωνα µε το δεύτερο κατάστιχο, δεν αναφέρεται καµία πώληση, ενώ η παραγωγή 

δεν είναι πολύ µικρότερη από την προηγούµενη καταγραφή, και, τέλος, το 1772-73 

διοχετεύεται στην αγορά το µεγαλύτερο µέρος της -λίγο χαµηλότερης από τα 

προηγούµενα χρόνια- παραγωγής. Τα κατάστιχα δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα και 

έξοδα διαδοχικών ετών, είναι εποµένως πιθανό ότι τµήµα της απούλητης παραγωγής 

διατίθεται στο ενδιάµεσο διάστηµα ή µένει στις αποθήκες, όταν υπάρχει η προσδοκία 

ανόδου των τιµών, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από τις διαδοχικές πωλήσεις σε 

αυξανόµενες τιµές στο ίδιο έτος, τις οποίες ο διαχειριστής οργανώνει και καταγράφει 

µε λεπτοµέρεια. ∆εν είναι σαφές προς ποια κατεύθυνση διοχετεύονται τα σιτηρά, αν 

δηλαδή τροφοδοτούν την αγορά της Θεσσαλονίκης, της Κωνσταντινούπολης ή άλλες 

περιοχές της αυτοκρατορίας µέσω ιδιωτών εµπόρων και πλοιοκτητών -εκτός δηλαδή 

                                                 
175 Ο αριθµός των προβάτων, που αναφέρεται ότι µεταφέρονται στο θερινό βοσκοτόπι κατά την ηµέρα 
του Αγίου Γεωργίου («ρουζ-ι Χιζίρ») είναι 901 και 971 στο πρώτο και στο δεύτερο κατάστιχο 
αντίστοιχα. Ίσως σε αντιστοιχία µε τη γαιοκτησία, να υπάρχουν ζώα, για την εκµετάλλευση των 
οποίων υπάρχουν συµφωνίες ζωοληψίας µε κάποιους κτηνοτρόφους, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια 
τέτοια ένδειξη στις καταχωρίσεις. Ο τοµέας της κτηνοτροφίας ωστόσο δε στάθηκε δυνατό να εξεταστεί 
αναλυτικά. 
176 Οι τιµές πώλησης του σιταριού στα κατάστιχα (του 1767-68 και 1772-73) δε συµφωνούν µε τις 
αντίστοιχες των ίδιων ετών, τις οποίες παραθέτει ο Ν. Σβορώνος σύµφωνα µε τις αναφορές των 
γάλλων προξένων, αλλά βρίσκονται λίγο χαµηλότερα από τη µέση τιµή του σιταριού κατά το 18ο 
αιώνα, δηλαδή τους 50 παράδες το κοιλό. (1 παράς=3 άσπρα) (βλ. Σβορώνος, ό.π., 111-115). Θα 
µπορούσε αυτή η διαφοροποίηση να σηµαίνει ότι τη διαφορά καρπώνονται κάποιοι µεσολαβητές; 
Στους υπολογισµούς λήφθηκε υπ’ όψη η διαφοροποίηση του κοιλού Θεσσαλονίκης, το οποίο 
χρησιµοποιείται από το γραφέα, όπως φαίνεται από τη σελίδα 2 του τρίτου καταστίχου. (Βλ. 
υποσηµείωση 123). 
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του πλαισίου των υποχρεωτικών πωλήσεων-177 ή τέλος αν κατευθύνονται προς το 

εξωτερικό εµπόριο, νόµιµο ή λαθραίο, το οποίο συντονίζεται από άγγλους, βενετούς 

και γάλλους κυρίως εµπόρους, που κατορθώνουν να εξασφαλίσουν άδειες εξαγωγής 

σε µια περίοδο συνεχών πολεµικών αναµετρήσεων, στις οποίες ο ρόλος της 

Θεσσαλονίκης ως κέντρο συντονισµού και ανεφοδιασµού του οθωµανικού στρατού 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.178 Το ύψος και η αστάθεια των τιµών καθιστούν ίσως 

αρκετά πιθανή την τρίτη εκδοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άλλες, ισχυρές, 

ενδείξεις για τη σύνδεση µε την εξωτερική αγορά, ενώ δεν είναι σαφής ο τρόπος µε 

τον οποίο πραγµατοποιείται το εµπόριο και η µεταφορά των σιτηρών από τα 

τσιφλίκια προς την πόλη και τη θάλασσα, από όπου γίνεται και η αποστολή προς την 

Κωνσταντινούπολη,179 ούτε η ταυτότητα των µεσολαβητών -εκτός ίσως από την 

αναφορά ενός χρέους ύψους 3.240 άσπρων ενός Καρακιζζαντέ Χούτος(;) Αγά ως 

υπόλοιπου από τα «άσπρα του σιταριού».180 Το γεγονός ότι στα κατάστιχα µάλλον 

δεν περιλαµβάνονται έξοδα µεταφοράς, όταν οι εκµεταλλεύσεις του Βαρδάρη 

βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη απόσταση από τη Θεσσαλονίκη -το Κερέτζ, η 

Μποέµτζα και το Ίζβορ απέχουν 15, 34 και 40 χιλιόµετρα αντίστοιχα από το Κιλκίς 

προς τα δυτικά-, ενώ άλλου είδους έξοδα καταγράφονται αναλυτικά, σηµαίνει 

πιθανόν ότι η πώληση πραγµατοποιείται στις ίδιες τις εκµεταλλεύσεις ίσως από 

µεσολαβητές των εγκατεστηµένων στη Θεσσαλονίκη ευρωπαίων εµπόρων ή και από 

µουσουλµάνους εµπόρους ή ενδιάµεσους, όπως ίσως διαφαίνεται από την αναφορά 

του Χούτος Αγά, µια και το ποσό του χρέους θα αντιστοιχούσε σύµφωνα µε τις 

καταγεγραµµένες τιµές τουλάχιστον σε έξι κεΐλ σιτάρι (460 χιλιόγραµµα). Ένα τέτοιο 

ποσό δεν είναι δυνατό να αφορά σε ιδιωτική κατανάλωση, αν και θα µπορούσε ίσως 

να θεωρηθεί ότι ο Χούτος Αγά, εάν δεν είναι έµπορος, αγοράζει ως αξιωµατούχος και 

εκπρόσωπος στρατιωτικού σώµατος. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, δεν υπάρχουν 

συγκεκριµένα στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό των παραγόµενων σιτηρών και του 

βαµβακιού, η παραγωγή και πώληση του οποίου στα Σανά το 1767-68 (158 οκκάδες) 

                                                 
177 L. Güçer, “Grain Supply of Istanbul in the Eighteenth Century” στο C. Issawi, The Economic 
History of Turkey 1800-1914, Σικάγο 1964, 24-33. 
178 Σβορώνος, ό.π., 111 και 307-315. 
179 Ωστόσο εάν τα έξοδα για την επισκευή αµαξών («αραµπά ταµιρινέ») δεν αφορούν σε εξοπλισµό µε 
εργαλεία των καλλιεργητών, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι σχετίζονται µε τη συντήρηση των µέσων για 
τη µεταφορά της παραγωγής. Στις καταχωρίσεις σηµειώνονται έξοδα για σαπούνι και πίσσα («µπεράι 
αραµπά κατράν»), των οποίων η χρήση δεν είναι σαφής. 
180 ΙΙ. 9. «Μερχούµ Καρακίζζαντε Χούτος(;) Αγαντά µπα-τεµεσούκ χιντά ακτσεσιντέν µπακί». Το 
οικογενειακό όνοµα Καρακίζζαντε αναφέρεται και µεταξύ των µαρτύρων διαδικασίας κατά την 
πώληση των σπιτιών και χωραφιών των κατοίκων της Γκιουβέζνε το 1751. Βλ. υποσηµείωση 165. 
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φαίνεται ότι αποτελεί περιθωριακή ενασχόληση ή πειραµατική προσπάθεια και δεν 

έχει συνέχεια στα επόµενα έτη -αν και η µη επισήµανση αυτής της καλλιέργειας σε 

µεταγενέστερα χρόνια οφείλεται ίσως στο συνοπτικό χαρακτήρα των καταστίχων των 

επόµενων ετών. 

Τα τελικά έσοδα -µετά την αφαίρεση των εξόδων- των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

στα τρία κατάστιχα διαφέρουν σηµαντικά (290.595 άσπρα το 1181, 54.166 το 1184 

και 972.249 άσπρα το 1186), σηµειώνοντας µια µείωση κατά 80% περίπου µεταξύ 

των δύο πρώτων ετών και µία δεκαοκταπλάσια άνοδο το επόµενο διάστηµα, αστάθεια 

η οποία οφείλεται στην πώληση ή στην παραµονή των σιτηρών στις αποθήκες κατά 

τη στιγµή της καταγραφής (το τέλος του µήνα Ζιλιχιτζέ, τελευταίου µήνα του 

µουσουλµανικού έτους, του 1181, 1184 και 1186 τοποθετείται στα µέσα Μαΐου, 

Απριλίου και Μαρτίου των ετών 1768, 1771 και 1773 αντίστοιχα, εποµένως δεν 

υπάρχει ηµερολογιακά τουλάχιστον κάποιος ιδιαίτερος λόγος, για τον οποίο η 

παραγωγή του 1770-71 µένει αδιάθετη). Η παραµονή αυτή, καθώς και οι διαδοχικές 

πωλήσεις σε διαφορετικές τιµές υποδηλώνουν ίσως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τη 

σύνδεση της παραγωγής στα τσιφλίκια µε το εµπόριο, γεγονός το οποίο διαφαίνεται 

επίσης από τα ποσά που διατίθενται, τουλάχιστον στο πρώτο κατάστιχο για την 

ανανέωση του πάγιου κεφαλαίου, ενώ και η καταγραφή µισθών και αµοιβών 

υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός τµήµατος τουλάχιστον της αγροτικής εκµετάλλευσης 

στο οποίο επενδύονται σηµαντικά ποσά και όπου υπάρχει άµεση παρέµβαση του 

γαιοκτήµονα-διαχειριστή. Ωστόσο ακόµα και σε αυτό το τµήµα η παραγωγή 

πιθανότατα οργανώνεται στη βάση του ζευγαριού, δηλαδή στην έκταση και τη 

δυνατότητα καλλιέργειας ενός αγροτικού νοικοκυριού, παρ’ ότι τα µέσα παραγωγής 

διατίθενται πιθανώς στο σύνολό τους από το γαιοκτήµονα. Το µεγάλο ποσοστό, το 

οποίο καταλαµβάνουν οι φόροι στα συνολικά έξοδα, το τµήµα των ενοικίων, 

δοσιµάτων και πωλήσεων, που αποτελεί σηµαντικό µέρος των εσόδων -στα τέσσερα 

από τα επτά τσιφλίκια το 1767-68 είναι µεγαλύτερο από το 50% του συνόλου-,181 

καθώς και η ύπαρξη αγροληπτών καλλιεργητών, η συµβολή των οποίων στην 

παραγωγή θα πρέπει να είναι σηµαντική, αν κρίνουµε από τις παραγόµενες 

ποσότητες, καταδεικνύουν ότι η άµεσα οργανωµένη καλλιέργεια αποτελεί µόνο ένα 

τµήµα της συνολικής εκµετάλλευσης και οπωσδήποτε όχι το µεγαλύτερο. Από την 

άλλη πλευρά, ωστόσο, η λεπτοµερής καταγραφή εσόδων και εξόδων για µεγάλο 

                                                 
181 Βλ. πίνακα 3. 
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αριθµό υποχρεώσεων και εργασιών, η προσπάθεια κάλυψης των ελλειµµάτων και η 

στρατηγική κατά τις πωλήσεις φανερώνουν µια οικονοµική λογική αυστηρής 

διαχείρισης και επιδίωξης µεγιστοποίησης των κερδών, ακόµα και αν τα σχετικά 

ποσά υπολογίζονται ως τµήµα του συνολικού εισοδήµατος -όχι πάντα το 

σηµαντικότερο-, που διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών κατανάλωσης της 

οικογένειας και απόκτησης ή διατήρησης αγαθών-συµβόλων υψηλού κοινωνικού 

γοήτρου. Ο γενικός διαχειριστής εποπτεύει µια παραγωγή που κυµαίνεται από 150 

έως 250 περίπου τόνους σιταριού και κριθαριού για το σύνολο των τσιφλικιών σε 

κάθε κατάστιχο και καταβάλλει προσπάθειες για αύξηση της απόδοσής τους παρά το 

γεγονός ότι δεν ελέγχει απόλυτα τη διαδικασία παραγωγής. Τα τσιφλίκια της 

οικογένειας είναι πολύ πιθανό ότι συνδέονται από τη µια πλευρά µε την αγορά και το 

εµπόριο, εσωτερικό ή, ίσως εξωτερικό, συγχρόνως όµως αποτελούν µεικτού τύπου 

εκµεταλλεύσεις, στις οποίες συνυπάρχει η µισθωτή εργασία και συστήµατα 

αγροληψίας,182 ενώ σηµαντικό τµήµα των εσόδων τους αποτελούν ορισµένα 

δοσίµατα, ίσως παραδοσιακού τύπου, οι ενοικιάσεις κήπων και δενδροκαλλιεργειών 

και σε µια περίπτωση ενός χανιού. Τα σηµαντικά έξοδα για την πληρωµή των φόρων 

και η ύπαρξη ατοµικών αλλά και κοινοτικών χρεών στα Σανά, το Κερέτζ και το 

Ζαγκλιβέρι, υποδηλώνουν σχέσεις οικονοµικής εξάρτησης -µέσω της ιδιοποίησης 

τµήµατος του αγροτικού πλεονάσµατος ή και απαλλοτρίωσης των γεωργικών 

κλήρων-, οι οποίες είναι δυνατό να αναχθούν στην παροχή «προστασίας» όσον 

αφορά στην κάλυψη και διαπραγµάτευση των φορολογικών βαρών ή στην 

υπερχρέωση, ενώ καταδεικνύουν ότι, ακόµα και αν µέρος των εκτάσεων των 

τσιφλικιών αποτελούσαν στο παρελθόν ακαλλιέργητες γαίες στις όχθες του Αξιού, 

ένα τουλάχιστον τµήµα τους αποτελείται από αγροτικούς κλήρους οι οποίοι βρέθηκαν 

µε ποικίλους τρόπους υπό τον έλεγχο του γαιοκτήµονα.183 Τέλος, η επαφή µε το 

εµπόριο, τοπικό, διαπεριφερειακό ή εξαγωγικό παρά τη σηµαντική απόσταση 

ορισµένων από τις εκµεταλλεύσεις από την πόλη και τις ακτές σηµαίνει ίσως ότι το 

χαµηλό επίπεδο των χερσαίων µεταφορών δεν αποτελούσε ιδιαίτερα σηµαντικό 

εµπόδιο όσον αφορά στη διοχέτευση της παραγωγής, εφόσον υπάρχει υψηλή ζήτηση 

                                                 
182 Ανάλογο φαινόµενο παρατηρείται στις εκµεταλλεύσεις των αγιάν Χατζί Μεχµέτ Αγά και Καρά 
Οσµάνζαντε Χουσεΐν Αγά, µουτεσελίµηδων του Τεκκέ της νοτιοδυτικής Ανατολίας και του Σαρουχάν, 
αντίστοιχα. Βλ. H. İnalcık, “The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants” στο 
Landholding and Commercial Agriculture, 24-28. 
183 Αντιθετικά προς τη σχετική παρατήρηση του Φικρέτ Αντανίρ. Βλ. Adanir, “The Macedonian 
Question”, 45-52. Για τη δυνατότητα σύνδεσης ή µη του δανεισµού µε το σχηµατισµό των τσιφλικιών 
βλ. παρακάτω, σελίδες 106-109. 
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και διάχυση των εµπορικών δικτύων στο εσωτερικό του καζά, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι στις εκµεταλλεύσεις κυριαρχεί η κεντρικά διευθυνόµενη εµπορευµατική 

παραγωγή, µια και ένα µεγάλο τµήµα της φαίνεται ότι παράγεται σε κλήρους 

αγροληπτών καλλιεργητών εκτός των εκτάσεων οι οποίες καλλιεργούνται από τους 

τσιφτσήδες των καταστίχων, στους οποίους επίσης η οργάνωση της παραγωγής 

φαίνεται ότι ακολουθεί ως ένα βαθµό το σύστηµα του «τσιφτ χανέ». 

Τα έσοδα από τη γαιοκτησία αποτελούν τη δεύτερη σηµαντικότερη πηγή 

εισοδηµάτων της οικογένειας του Νουµάν Πασά, καθώς µόνο στο τρίτο κατάστιχο οι 

πωλήσεις µεγάλης ποσότητας σιτηρών και η απουσία των υψηλών εξόδων που 

καταγράφηκαν το 1767-68 επιτρέπουν την πραγµατοποίηση σηµαντικών εσόδων, που 

αντιστοιχούν στο 62,7% του συνολικού εισοδήµατος -στη διαµόρφωση ωστόσο 

αυτού του υψηλού ποσοστού συµβάλλουν και παράγοντες που αφορούν στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες.184 Η διαχείριση των τσιφλικιών ωστόσο αποτελεί µία από 

τις επικερδέστερες επενδύσεις µαζί µε τη χορήγηση πιστώσεων προερχόµενων από το 

οικογενειακό κεφάλαιο, που υπολογίζεται -στον πίνακα 5- µαζί µε τα έσοδα από τους 

τόκους του χρηµατικού βακουφιού, ενώ ακολουθεί το υπόλοιπο -µετά την αφαίρεση 

των εξόδων κυρίως για επισκευές- από τα ενοίκια των αφιερωµένων στο ιερό τέµενος 

αστικών ακινήτων και την κτηνοτροφική εκµετάλλευση που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Τα ποσά τα οποία µένουν µετά την κάλυψη των εξόδων των τσιφλικιών, των 

υποχρεώσεων σχετικά µε τη λειτουργία του βακουφικού ιδρύµατος και το δανεισµό, 

διατίθενται για την ικανοποίηση των πολυέξοδων αναγκών κατανάλωσης, διατροφής 

και ενδυµασίας της οικογένειας, η σηµαντική κοινωνική θέση της οποίας απαιτεί, 

όπως φαίνεται από τις καταγραφές, την απόκτηση και επίδειξη αντικειµένων και 

πρακτικών που αποτελούν σύµβολα του πλούτου και του υψηλού γοήτρου της. 

                                                 
184 Βλ. πίνακα 5. 
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Γ. Βιοτικό επίπεδο, κοινωνικότητα και ευσέβεια 

 

1. Η οικογένεια και ο οίκος 

 

Το όνοµα του Νουµάν Πασά αναφέρεται σε καταχώριση του ιεροδικείου της 

Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1745 συνοδευόµενο από τους τίτλους «πρότυπο των 

επιφανέστατων και ενδόξων, επικεφαλής των αυλικών θυρωρών του ηγεµόνα, 

µακάριος Σεγίντ [Νουµάν] Μπέι»,185 κατά την περίοδο στην οποία, όπως 

καταγράφεται και στο βιογραφικό λεξικό του Μεχµέτ Σουρεγιά, πιθανότατα 

αποτελούσε µέλος των στρατιωτικών σωµάτων της εξωτερικής υπηρεσίας του 

σουλτανικού παλατιού186 -αν και ο τίτλος «σερ-ι µπεβάµπ» (επικεφαλής των 

αυτοκρατορικών θυρωρών) αποδίδεται τιµητικά και σε προκρίτους των επαρχιακών 

πόλεων ως ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης ισχύος τους από την πλευρά της 

κεντρικής διοίκησης, καθώς και ως δήλωση ενός ιδιαίτερου δεσµού µε τη σουλτανική 

εξουσία ανεξάρτητα από το αν υπηρετούσαν ή όχι στο αυτοκρατορικό κέντρο.187 

Επιπλέον, σε σουλτανική διαταγή του 1795, καταχωρισµένη στο αρχείο του 

ιεροδικείου της Βέροιας, που αφορά στη συλλογή σιτηρών ως µουµπαγιά και 

περιλαµβάνει προειδοποιήσεις προς τους µεγάλους κατόχους γης του σαντζακιού της 

Θεσσαλονίκης ενάντια στην πρακτική του λαθρεµπορίου, αναφέρονται «οι νεµόµενοι 

των γαιών και τσιφλικιών του Χατζί Νουµάν Μπέι», ενδέκατοι στη σειρά, έπειτα από 

δύο µέλη της οικογένειας των Γαζί Εβρενόσζαντε, τις οικογένειες του βαλή της 

Ρούµελης και του επικεφαλής του γραφείου εκτελωνισµού καπνού («ντουχάν 

γκιουµρουγού εµινί»), καθώς και άλλους τοπικούς ισχυρούς, που αναφέρονται ως 

σεγίντ ή κατέχουν τίτλους, που συνδέονται µε την ιεραρχία των ουλεµά ή κρατικά 

αξιώµατα.188 Οι οικογένειες αυτές δεν κατοικούν απαραίτητα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, καθώς η διαταγή αφορά σε ολόκληρο το επαρχιακό διαµέρισµα, 

ωστόσο οι κληρονόµοι του Νουµάν Πασά ή Μπέι, αν πράγµατι πρόκειται για το ίδιο 

                                                 
185 «Εσ-σεγίντ Αχµέντ Αγανίν ογλί ουµντέντου’λ-εµατζίντ βε’λ-εκιαρίµ σερ-ι µπεβαµπίν-ι σεχριγιαρί 
σααντετλού εσ-σεγίντ Νουµάν Μπέι χαζρετλερινέ» (ΘΕΣ/ΙΕΡ 68, 94). 
186 Βλ. παραπάνω, σελίδα 20. 
187 M. Meriwether, The Kin who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840, Όστιν 
1999, 42. Ο τίτλος, στην αραβική του εκδοχή, («ραΐς ουλ-µπαβαµπίν»), αποδίδεται στο πρώτο µισό 
του 19ου αιώνα σε µέλος µιας από τις ευπορότερες και κοινωνικά ισχυρές οικογένειες του Χαλεπιού. 
Βλ. επίσης Amnon Cohen, Palestine in the 18th Century: Patterns of Government and Administration, 
Ιερουσαλήµ 1973, 50-51, για την απόδοση του τίτλου στον ισχυρό τοπικό πρόκριτο της Παλαιστίνης, 
Ζαχίρ αλ-Ουµάρ, κατά το 18ο αιώνα, καθώς και İnalcık, “Centralization and Decentralization”, 40. 
188 ΒΕΡ/ΙΕΡ 101, 27-30. 
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πρόσωπο, περιλαµβάνονται µεταξύ των ισχυρών γαιοκτηµόνων της περιοχής και 

αποτελούν µια από τις οικογένειες των αγιάν µε υψηλό κοινωνικό κύρος και 

αναγνώριση από το αυτοκρατορικό κέντρο. 

Ο Κριστόφ Νόιµαν, εξετάζοντας την εγκυρότητα του ιστοριογραφικού σχήµατος 

σαφούς διάκρισης µεταξύ κέντρου ως κυβερνητικών δοµών και µηχανισµών και 

περιφέρειας ως επαρχιακής κοινωνίας αναφέρεται στη σταδιοδροµία και τις 

δραστηριότητες του Σεγίντ Νουµάν Πασά ως παράδειγµα αξιωµατούχου που 

κατάγεται από επιφανή οικογένεια µιας επαρχιακής πόλης και συστήνει ένα 

σηµαντικό ιερό αφιέρωµα σε αυτή έχοντας αποκτήσει το βαθµό του βεζίρη και 

συνδεθεί ως γαµπρός µε το σουλτανικό οίκο.189 ∆εν είναι σίγουρο αν η οικογένεια 

του Νουµάν, µέλη της οποίας αναφέρονται στα κατάστιχα, κατοικεί στο σύνολό της 

στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ορισµένα από τα αναφερόµενα πρόσωπα εκτός από το 

γεγονός ότι εµπλέκονται σε οικονοµικές δραστηριότητες και στο δανεισµό 

σηµαντικών χρηµατικών ποσών στην πόλη και τα χωριά της επαρχίας προχωρούν 

συγχρόνως σε αγορές πολυτελών υφασµάτων και ρουχισµού, συµµετέχουν και 

οργανώνουν τελετές και επίσηµα γεύµατα και καταναλώνουν ποσότητες και ποικιλίες 

τροφίµων που αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τις συνήθειες της σουλτανικής και 

άλλων υψηλού κύρους οικογενειών της Κωνσταντινούπολης. Η οικογένεια 

ανεξάρτητα από τις διασυνδέσεις και εξαρτήσεις από την πρωτεύουσα και το κύρος 

που προσδίδει ο πριγκιπικός γάµος αποτελεί έναν οργανωµένο οίκο που εδρεύει και 

δραστηριοποιείται στην επαρχία εντασσόµενη µε αυτό τον τρόπο στον κύκλο των 

ισχυρών οικογενειών των τοπικών αγιάν, ενώ συγχρόνως αποτελεί τµήµα της 

ανώτερης κοινωνικά και οικονοµικά και ισχυρότερης πολιτικά οµάδας των 

υψηλόβαθµων κρατικών αξιωµατούχων, που προωθούν τη σταδιοδροµία τους 

διαµορφώνοντας συµµαχίες στο κέντρο της διοίκησης, διαθέτοντας παράλληλα 

εισοδηµατικούς πόρους και διατηρώντας τις οικογένειές τους και υψηλό κύρος και 

γόητρο στις επαρχιακές κοινωνίες, από τις οποίες προέρχονται ή στις οποίες 

εγκαθίστανται ως διοικητές. 

Ο οίκος ενός αξιωµατούχου ή µιας εύπορης επαρχιακής οικογένειας δεν αντιστοιχεί 

µόνο στη στενή συγγενική οµάδα που κατοικεί σε έναν ενιαίο χώρο και µοιράζεται 

κοινές δραστηριότητες και οικονοµικά βάρη και υποχρεώσεις. Οι αναφορές στους 
                                                 
189 C. K. Neumann, “Ottoman Provincial Towns from the Eighteenth to the Nineteenth Century: A Re-
Assessment of their Place in the Transformation of the Empire” στο J. Hansen, T. Philipp και S. Weber 
(επιµ.), The Empire in  the City: Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire, Βηρυτός 2002, 
141. 
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ιδιαίτερα ισχυρούς «νέο-µαµελουκικούς» οίκους («µπαΐτ») του Καΐρου κατά το 18ο 

αιώνα, οι οποίοι αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον έντονου πολιτικού ανταγωνισµού 

µεταξύ οικογενειών µπέηδων-εµίρηδων για τη διαχείριση των φοροµισθώσεων και 

την κατοχή διοικητικών θέσεων, -διαµάχες, στις οποίες σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζει η δηµιουργία πελατειακών δικτύων και ερεισµάτων στο εσωτερικό των 

στρατιωτικών σωµάτων, όπως των γενιτσάρων, που αποτελούν µόνιµες φρουρές στην 

αιγυπτιακή πρωτεύουσα-, δίνουν µια εικόνα διευρυµένων κοινωνικών-οικογενειακών 

µονάδων, στις οποίες αντιστοιχούν εκτός από την άµεση συγγενική οµάδα, δούλοι, 

οικιακοί υπηρέτες, σωµατοφύλακες και ένας αριθµός «πελατών» ή «εξαρτηµένων» 

(«ταµπί»), οι οποίοι εντασσόµενοι στους οίκους εξασφαλίζουν οικονοµική 

υποστήριξη και κοινωνική προστασία.190 Ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο καθεστώς 

στελέχωσης και αναπαραγωγής των αιγυπτιακών οίκων και της επαρχιακής 

αιγυπτιακής διοίκησης µε στρατιωτικούς δούλους σύµφωνα µε τις τοπικές 

παραδόσεις, η βασική οργάνωση των νοικοκυριών των υψηλών αξιωµατούχων στις 

υπόλοιπες περιοχές της αυτοκρατορίας δε διαφέρει σηµαντικά. Στη διευρυµένη του 

εκδοχή ο οίκος είναι δυνατό να περιλαµβάνει όχι µόνο οικιακούς υπηρέτες και 

δούλους, µάγειρες, θαλαµηπόλους, παραµάνες, παλλακίδες, ράφτες, κηπουρούς, 

δασκάλους, µουσικούς, ποιητές, γιατρούς και θρησκευτικούς λειτουργούς, αλλά και 

άτοµα τα οποία απασχολούνται στον τοµέα των δηµόσιων ή διοικητικών καθηκόντων 

του επικεφαλής του νοικοκυριού όπως γραφείς, λογιστές, φρουρούς, αγγελιοφόρους, 

οδηγούς και τέλος έναν αριθµό µισθοφόρων ενόπλων («σεκµπάν»), ως ακολούθων, 

στην περίπτωση των επαρχιακών διοικητών.191 Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που 

στελεχώνουν τα παραπάνω νοικοκυριά είναι δυνατό να ξεπερνάει σε ορισµένες 

περιπτώσεις τα χίλια, τόσο για τους κρατικούς αξιωµατούχους της κεντρικής 

διοίκησης όσο και για τους επαρχιακούς διοικητές,192 ενώ για τη συντήρηση 

ακολουθιών αυτού του µεγέθους απαιτούνται σηµαντικοί οικονοµικοί πόροι, που 

αντιστοιχούν εκτός από τις προσωπικές ή οικογενειακές επενδύσεις στην αγροτική ή 

βιοτεχνική παραγωγή, την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, τα ιερά αφιερώµατα και 

                                                 
190 Hathaway, ό.π., 17-25 και G. Piterberg, “The Formation of an Ottoman Egyptian Elite in the 18th 
Century”, International Journal of Middle East Studies, 22 (1990), 279. Οι «πελάτες» αυτοί 
προέρχονται συνήθως από τα στρατιωτικά σώµατα. 
191 H. İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire: 1600-1700”, Archivum 
Ottomanicum, 6 (1980), 292-297 και F. M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie: Demise of Empire: 
Ottoman Westernization and Social Change, Νέα Υόρκη 1996, 128-135. 
192 R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle: essai d’ histoire institutionnelle, 
économique et sociale, Παρίσι 1962, 101-103 και Göçek, ό.π., 131. 
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το δανεισµό, στην είσπραξη πρόσθετων φόρων και δοσιµάτων από το φορολογούµενο 

πληθυσµό βάσει της θέσης των αξιωµατούχων στο σύστηµα κατανοµής των κρατικών 

προσόδων στο πλαίσιο της φοροµίσθωσης ή µε τη µορφή των επαρχιακών εισφορών, 

οι οποίες καθιερώθηκαν κατά το 18ο αιώνα.193 Στις περιπτώσεις αυτές εισοδήµατα 

που αναλογούν στο αξίωµα συνυπολογίζονται και προστίθενται για την κάλυψη και 

ιδιωτικών εξόδων, όπως παρατηρείται στον ισολογισµό του έτους 1670-71 των 

εσόδων και εξόδων του επαρχιακού διοικητή του Ντιγιάρµπεκιρ και βεζίρη Οµέρ 

Πασά. Στην περίπτωσή του τέλη, φόροι και έσοδα από κυβερνητικά χάσια καλύπτουν 

εκτός από ανάγκες της διοίκησης, µισθούς υπαλλήλων και έξοδα για τις αµοιβές των 

προσωπικών ακολούθων, ενδύµατα και δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα ιδιωτικά 

διαµερίσµατα ή αφορούν σε δώρα και σε συµµετοχή σε επίσηµα γεύµατα 

(«ζιγιαφέτ»).194 Η πρακτική αυτή σχετίζεται µε την απουσία αυστηρής και 

αντιθετικής διάκρισης ανάµεσα στις ιδιωτικές περιουσίες των αξιωµατούχων ή των 

ισχυρών επαρχιακών οικογενειών και το δηµόσιο θησαυροφυλάκιο, εφόσον αυτά τα 

στελέχη αποτελούν τµήµα της διοίκησης, όχι τόσο µε την έννοια της εξάρτησής τους 

από την αυτοκρατορική εύνοια λόγω της νοµικής τους θέσης ως «δούλων» και της 

δυνατότητας κατάσχεσης των περιουσιών τους (µε δεδοµένο ότι υπάρχουν τρόποι 

διασφάλισής τους), όσο σε σχέση µε την έλλειψη αυστηρά ορθολογικά οργανωµένων 

γραφειοκρατικών δοµών, βάσει των οποίων ο τοµέας των δηµόσιων οικονοµικών θα 

αποτελούσε ένα σύνολο εισοδηµάτων απόλυτα διακριτό από τις ιδιωτικές 

πρακτικές.195 

Σε αντίθεση µε το είδος των εισοδηµάτων που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του 

βαλή του Ντιγιάρµπεκιρ, τα κατάστιχα της οικογένειας του Νουµάν Πασά 

αντιστοιχούν σε ιδιωτικής φύσης εισοδήµατα, που προέρχονται από την κατοχή 

τσιφλικιών, αστικά ακίνητα, καταστήµατα, εργαστήρια και αρχοντικά («κονάκ»),196 

τα δάνεια και µια κτηνοτροφική εκµετάλλευση και άλλους πόρους, ενώ στους 

λογαριασµούς δεν περιλαµβάνονται έξοδα που είναι δυνατό να συσχετιστούν άµεσα 

µε κάποια διοικητική θέση. Τα πρόσωπα που εµφανίζονται είναι τα µέλη της 

                                                 
193 Y. Cezar, “Comments on the Financial History of the Ottoman Provinces in the Eighteenth Century: 
A Macroanalysis” στο Essays on Ottoman Civilization: Proceedings of the XIIth Congress of the 
Comité International d’ Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, Πράγα 1998, 89-91 και Dankoff, ό.π., 
260. 
194 İ. M. Kunt, Bir Osmanlı Valisinin Yıllık Gelir-Gideri: Diyarbekir, 1670-1671, Κωνσταντινούπολη 
1981. 
195 Abou-El-Haj, Formation of the Modern State, 56-57. 
196 Τα εισοδήµατα από την ενοικίαση των τελεταίων χρηµατοδοτούν κατ’ αρχήν το ιερό τέµενος, το 
υπόλοιπό τους ωστόσο προστίθεται στο συνολικό ποσό των οικογενειακών εσόδων. 
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οικογένειας, κατ’ αρχάς του άµεσου συγγενικού κύκλου («ιγιάλ»),197 τα ονόµατα των 

οποίων συνοδεύονται από τιµητικούς τίτλους, οι δούλες, που αναφέρονται συνήθως 

αµέσως µετά τις καταγραφές που αφορούν σε γυναίκες-µέλη της οικογένειας, και, 

όπως φαίνεται από τους καταλόγους των µηνιαίων µισθών, ένα σύνολο υπηρετών, 

που αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα και τα εξωτερικά διαµερίσµατα του οίκου, όπως η(;) 

επικεφαλής των «υψηλών ιδιωτικών διαµερισµάτων» («χαρέµ-ι αλιγιέ κιντεµί»), που 

λαµβάνει σύµφωνα µε τους καταλόγους την υψηλότερη αµοιβή, η οποία πιθανώς 

αντιστοιχεί και επιµερίζεται σε περισσότερα από ένα πρόσωπα-υφιστάµενους και 

υφιστάµενές της, ένας έως πέντε υπηρέτες («τσουκαντάρ»), γραφείς, υπηρέτης για 

την αγορά («παζαρά γκιντέν»), ιπποκόµος («σεγίς»), θαλαµηπόλος-οικονόµος 

(«σαραϊντάρ»), δύο Κοζάκοι(;) («κοζαγί»), πιθανώς φρουροί, θησαυροφύλακας-

λογιστής («χαζινεντάρ»), ένας αγωγιάτης(;) («κατιρτζί»), καθώς και δύο κατηγορίες 

έµµισθων, πιθανώς υπηρετών, οι οποίες δεν έγινε δυνατό να αναγνωστούν.198 Στους 

ίδιους καταλόγους περιλαµβάνεται και ένα σύνολο ατόµων που πρέπει να συνδέονται 

έµµεσα µε την οικογένεια λαµβάνοντας µισθούς από αυτήν χωρίς, το πιθανότερο, να 

θεωρούνται τµήµα της υπηρεσίας· πρόκειται για µια γυναίκα, το όνοµα της οποίας 

συνοδεύεται από τον ίδιο τίτλο που αντιστοιχεί στις γυναίκες µέλη της οικογένειας -

εκτός και αν µία γυναίκα της οικογένειας για κάποιο λόγο µισθοδοτείται ή λαµβάνει 

ξεχωριστή αµοιβή-, το Χατζ Σουλεϊµάν ο οποίος στο δεύτερο κατάστιχο αναφέρεται, 

όπως και οι γραφείς, ως «δούλος» («κουλαρί»), τους Γιουσούφ και Σουλεϊµάν, που 

καταγράφονται µόνο σε ιδιαίτερη καταχώριση του δεύτερου καταστίχου και 

λαµβάνουν ένα πολύ µικρό ποσό (240 άσπρα), και τέλος το Χότζα Εφέντι, πιθανώς 

δάσκαλο ή θρησκευτικό λειτουργό, ο οποίος επίσης λαµβάνει µόνο 600 άσπρα.199 

Φαίνεται ότι η οικογένεια του Νουµάν Πασά και η ακολουθία της στη Θεσσαλονίκη 

είναι πολύ µικρότερη από τους οίκους που εµφανίζονται να περιλαµβάνουν 

εκατοντάδες µέλη, όπως αυτός του µεγάλου βεζίρη Ιµπραΐµ Πασά κατά τη 

σουλτανεία του Μεχµέτ Γ΄ (1595-1602) που αποτελούνταν από πεντακόσια µέλη και 
                                                 
197 Ο όρος στο οθωµανοελληνικό λεξικό του Ι. Χλωρού µεταφράζεται ως «οικογένεια, ήτοι γυναίκες, 
τέκνα, συγγενείς και υπηρέται, ων η συντήρησις επιβαρύνει τινά»· βλ. Ι. Χλωρός, Λεξικόν 
Τουρκοελληνικόν, Κωνσταντινούπολη 1900, τ. 2, 1155. Ωστόσο είναι σαφές από τις εκφράσεις «ιγιάλ-ι 
µουκερέµ» και «ιγιάλ-ι µεκρεµάν» («η τιµηµένη οικογένεια») και από τους τίτλους που συνοδεύουν τα 
ονόµατα των µελών της ότι ο γραφέας αναφέρεται µε τον όρο αυτό µόνο στους συγγενείς του 
αξιωµατούχου. 
198 Η τελευταία κατηγορία (κατιρτζί) περιλαµβάνεται µόνο στο δεύτερο κατάστιχο σε µια ιδιαίτερη 
καταχώριση, οι τρεις προηγούµενες (σαραϊντάρ, κοζαγί και χαζινεντάρ) αναφέρονται µόνο στο 
δεύτερο και το τρίτο , ενώ η πρώτη, της επικεφαλής δηλαδή των ιδιωτικών διαµερισµάτων, αναφέρεται 
µόνο στο πρώτο και το δεύτερο κατάστιχο. 
199 Οι κατάλογοι µισθοδοσίας βρίσκονται στις σελίδες των καταστίχων Ι. 26, ΙΙ. 12 και 17 και ΙΙΙ. 8-11. 
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εννιακόσιους στρατιώτες, όπως γίνεται σαφές και από τα πολύ περισσότερα και µε 

πιο εξειδικευµένες αρµοδιότητες µέλη της ιδιωτικής και της δηµόσιας ακολουθίας 

του µεγάλου βεζίρη, καθώς και από την απουσία οµάδας υπαλλήλων που αφορά σε 

στρατιωτικές προετοιµασίες από τα κατάστιχα του Νουµάν Πασά. Ωστόσο, ακόµα 

και αν δε ληφθεί υπ’ όψη το σώµα των ένοπλων ακολούθων, ο οίκος του τελευταίου 

φαίνεται να απέχει πολύ από τα πεντακόσια άτοµα του κάθ’εαυτόν οίκου του 

µεγάλου βεζίρη, γεγονός το οποίο εξηγείται εν µέρει από την απουσία του 

αξιωµατούχου-επικεφαλής της οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη.200 

Η πλειονότητα των µελών της οικογένειας που αναφέρονται στα κατάστιχα είναι 

γυναίκες. Αναφέρονται έξι µε τον τίτλο «χανίµ», ο οποίος αντιστοιχεί σε γυναίκες 

υψηλής κοινωνικής θέσης, ενώ η έκφραση «χανίµ εφέντι» -εφόσον ο δεύτερος τίτλος 

ακολουθεί όλα τα µέλη της οικογένειας- παραπέµπει σε ιδιαίτερα υψηλό κοινωνικό 

γόητρο.201 Εκτός από τις χανίµ, εµφανίζονται και άλλες τέσσερις γυναίκες, των 

οποίων τα ονόµατα ακολουθεί η λέξη «καρί», που σηµαίνει «γυναίκα, σύζυγος»,202 

αλλά και «ηλικιωµένη»203, από τις οποίες η πρώτη επίσης αναφέρεται από το γραφέα 

ως «εφέντι», ενώ για το σύνολο περίπου των παραπάνω δέκα γυναικών (χανίµ και 

καρί) µπροστά από τα ονόµατά τους προστίθεται ο τίτλος «ιφετλού» («αγνή», 

«ενάρετη») που αντιστοιχεί και αυτός σε γυναίκες υψηλής κοινωνικής θέσης.204 Το 

γεγονός ότι όλα περίπου τα ονόµατα συνοδεύονται από τον παραπάνω τίτλο οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι ανήκουν στη συγγενική οµάδα η οποία αποτελεί τον πυρήνα του 

νοικοκυριού και ότι η διάκριση ανάµεσα σε χανίµ και καρί θα πρέπει να αντιστοιχεί 

σε ηλικιακές διαφορές και όχι σε µια πιθανή λιγότερο υψηλή θέση των καρί, καθώς, 

παρ’ ότι οι τελευταίες δεν εµφανίζονται το ίδιο δραστήριες οικονοµικά όσο οι χανίµ, 

δύο από τις αυτές σηµειώνονται ως πιστώτριες.205 Παράλληλα µε τις παραπάνω 

                                                 
200 Göçek, ό.π., 145-146. 
201 Pakalın, ό.π., τ. 1, 730. «Χανίµ Σουλτάν» είναι και ο τίτλος ο οποίος αποδίδεται στις κόρες των 
πριγκιπισσών και εγγονές των σουλτάνων. Βλ. Ortaylı, 38. 
202 Χλωρός, ό.π., τ. 2, 1241. 
203 F. a M. Meninski, Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae=Lexicon 
Turcico-Arabico-Persico, Einleitung und mit einem turkischen Wortindex von Stanislaw Stachowski; 
sowie einem Vorwort von Mehmet Ölmez, 6 τόµοι,, Κωνσταντινούπολη 2000, τ. 2, 368· Redhouse, 
1413 και Redhouse Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük, 607. Στο Ρέντχαους (1978 και 1997) 
σηµειώνεται ότι η δεύτερη ερµηνεία αντιστοιχεί σε παλαιότερη χρήση. Για την έµφυλη ταυτότητα σε 
σχέση µε την ηλικία και τη σηµασία του όρου «καρί», βλ. L. Peirce, “Seniority, Sexuality, and Social 
Order: The Vocabulary of Gender in Early Modern Ottoman Society” στο Women in the Ottoman 
Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era, Λάιντεν 1997, 185-186. 
204 Redhouse, 1308. 
205 Ι. 22. Η εκδοχή ο όρος «καρί» να αντιστοιχεί σε παλλακίδες, κατ’ αντιστοιχία των «καντίν» και 
«ικµπάλ» των αυτοκρατορικών ιδιαίτερων διαµερισµάτων κατά το 18ο αιώνα, θεωρήθηκε λιγότερο 
πιθανή εξαιτίας της δεύτερης σαφούς σηµασίας του όρου και της ύπαρξης του τίτλου «ιφετλού» που 
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εµφανίζονται δύο µόνο άντρες εκτός από τον επικεφαλής του οίκου, ο οποίος φέρει 

τους τίτλους «ευεργέτης» και «ευγενής και γενναιόδωρος» χωρίς να καταγράφεται το 

όνοµά του. Αυτοί αναφέρονται ως «νετζαµπετλού µπέι εφέντι», δηλαδή «ευγενούς 

καταγωγής κύριοι», ενώ σε άλλες καταγραφές ως «µιρ-ι µουχτερέµ» και «µιρ-ι 

µουκερέµ», δηλαδή «ο τιµηµένος πρίγκιπας»,206 τίτλοι, ορισµένοι από τους οποίους 

αναφέρονται και σε σχέση µε την οθωµανική δυναστεία και καταδεικνύουν το υψηλό 

γόητρο της οικογένειας και την οµοιότητα στο λεξιλόγιο και τους τύπους οι οποίοι 

υιοθετούνται από τη σουλτανική δυναστεία και την οικογένεια του αξιωµατούχου ή 

πιθανότατα και άλλους οίκους υψηλού κύρους. 

∆εν είναι σαφής ο τύπος των συγγενικών σχέσεων µεταξύ των µελών της οικογένειας, 

ενώ όπως ειπώθηκε παραπάνω,207 δύο από τις χανίµ, η Ζουµπεϊντέ και η Φατιµά, οι 

οποίες αναφέρονται µόνο ως κάτοχοι µεριδίων στις γαιοκτησίες και ως πιστώτριες, 

ίσως δεν κατοικούν στη Θεσσαλονίκη· είναι ωστόσο επίσης αρκετά πιθανό ότι η µη 

αναφορά των εξόδων τους είναι τυχαία ή οφείλεται στη νεαρή ηλικία τους. 

Σηµαντικότερο και κεντρικό πρόσωπο της οικογένειας, όπως φαίνεται µέσα από τους 

ισολογισµούς, είναι η ιφετλού Χαµιντέ Χανίµ Εφέντι, για την οποία αναφέρονται 

έξοδα και στα τρία έτη, ενώ διαθέτει και σταθερά εισοδήµατα από τα δάνεια και τη 

γαιοκτησία. Η Χαµιντέ είναι η µόνη από τις γυναίκες για την οποία σηµειώνεται η 

σχέση της µε τον «ευεργέτη», καθώς στην τελευταία σελίδα του τρίτου καταστίχου 

αναφέρεται ως «τιµηµένη κόρη», («κεριµέ-ι µουκερεµέ»), εποµένως θα µπορούσε να 

υποτεθεί ότι βρίσκεται στην πόλη µαζί µε αδελφούς και αδελφές της, ή µε κάποια 

µέλη της πατρικής οικογένειας του Νουµάν, εξαδέλφες και ανιψιές από τη 

Θεσσαλονίκη, ενώ ως καρί θα µπορούσαν να αναφέρονται κάποιες γυναίκες 

µεγαλύτερης γενιάς όπως θείες και αδελφές ή από την άλλη πλευρά παλλακίδες ή 

ελεύθερες σύζυγοι του «ευεργέτη».208 Η υπόθεση της νεαρής ηλικίας κάποιων από τις 

                                                                                                                                            
συνδέεται και µε αυτές, παρ’ ότι τα ονόµατα των τριών, που παραπέµπουν σε αισθητικές απολαύσεις 
(Νεφισέ=εξαίσια, όµορφη και Μαχµπουµπέ=αγαπηµένη -το τρίτο δεν έγινε δυνατό να διαβαστεί), δεν 
είναι ισλαµικής, όπως των χανίµ, αλλά περσικής προέλευσης και αποδίδονται συχνά, αλλά όχι πάντα, 
σε δούλους. Βλ. L. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Νέα 
Υόρκη 1993, 108. Υπάρχει τέλος και η πιθανότητα ως «καρί» να αναφέρονται (ελεύθερες) σύζυγοι του 
«ευεργέτη», εφόσον όµως δεχτούµε ότι η Ζουµπεϊντέ Χανίµ των καταστίχων δεν ταυτίζεται µε την 
πριγκίπισσα Ζουµπεϊντέ Σουλτάν, καθώς από τους συζύγους των πριγκιπισσών αναµένεται να µην 
έχουν άλλες συζύγους. 
206 Και οι δύο τίτλοι παραπέµπουν και σε πρίγκιπες της οθωµανικής δυναστείας. Βλ. παραπάνω, 
σελίδες 18-19 και A. A. Duri, “Amir” στο EI2, τ. 1, 438-439 και R. Levy [-J. Burton-Page] “Mir” στo 
ίδιο, τ. 7, 87-88. 
207 Βλ. παραπάνω, σελίδα 24. 
208 Αν υποτεθεί ότι η Χαµιντέ είναι η µεγαλύτερη κόρη του Νουµάν Πασά, δε θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από είκοσι ετών, θα µπορούσε, ωστόσο, να έχει δική της οικογένεια, αν και κάτι τέτοιο δε 
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χανίµ ενισχύεται από την καταγραφή εξόδων για τη γαµήλια γιορτή της ιφετλού 

Ζακιγιέ Χανίµ (παρ’ ότι ένας δεύτερος ή τρίτος γάµος είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί και σε µεγάλη ηλικία)209 ενώ η µικρή ηλικία ενός τουλάχιστον από 

τους µπέηδες210 φαίνεται ίσως από την καταγραφή αγοράς ρυζιού για τον εορτασµό 

της περιτοµής -αν δεν πρόκειται για το γάµο του.211 Στο δεύτερο κατάστιχο πάντως 

αναφέρονται µε σαφήνεια έξοδα για το δώρο προς το µουλά για την τελετή της 

περιτοµής, («χεντιγιέ(-ι) µενλά µπερ-τζεµιγιέτ-ι χιτάν»),212 η οποία έχει δηµόσιο 

εορταστικό χαρακτήρα και είναι πιθανό να συνοδεύεται από δαπανηρές 

εκδηλώσεις.213 Φαίνεται εποµένως ότι ένας από τους µπέηδες και ίσως µία από τις 

χανίµ είναι νεαρής ηλικίας, ότι υπάρχουν γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας στις οποίες 

αντιστοιχούν σηµαντικά έξοδα,214 ενώ σταθερό πρόσωπο στο σύνολο των 

καταγραφών είναι επίσης µiα από τις γυναίκες. Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για το συνολικό αριθµό των παιδιών (αν δεχτούµε ότι ο 

αξιωµατούχος και χρηµατοδότης είναι ο πατέρας και άλλων εκτός της Χαµιντέ και 

ενός από τους µπέηδες) και τις ακριβείς σχέσεις µεταξύ των µελών του οίκου· είναι 

αρκετά πιθανό ωστόσο ότι πρόκειται για ένα νοικοκυριό «διευρυµένης οικογένειας», 

στο οποίο συµµετέχουν εκτός των γονιών και των παιδιών -παρ’ ότι ο πατέρας 

απουσιάζει- και άλλοι συγγενείς, παρουσιάζοντας µια οικογενειακή δοµή αντίστοιχη 

µε αυτή των νοικοκυριών των εύπορων οίκων του Χαλεπιού στα τέλη του 18ου και 

στις αρχές του 19ου αιώνα. Εκεί τα µέλη τους τουλάχιστον για κάποια περίοδο της 
                                                                                                                                            
φαίνεται ξεκάθαρα από τα κατάστιχα, εκτός και εαν το πρόσωπο, το οποίο θεωρούµε γενικό 
διαχειριστή, και που αναφέρεται στον εαυτό του ως «κουλαρί» (δούλος) σε πρώτο πληθυντικό 
πρόσωπο, ενώ έχει µερίδιο στο τσιφλίκι του Λαγκαδά, που στο τρίτο κατάστιχο ακολουθεί το τσιφλίκι 
στο Σουνγκουρλάρ όπου έχει µερίδιο η Χαµιντέ Χανίµ, δεν είναι απλώς ακόλουθος του οίκου, αλλά 
σύζυγός της. Τα στοιχεία, ωστόσο, δεν είναι ισχυρά, και εποµένως δεν υπολογίζουµε το πρόσωπο αυτό 
ως µέλος της οικογένειας. Όσον αφορά, επιπλέον, στη Χαµιντέ Χανίµ, τίθεται το ερώτηµα γιατί είναι 
εγκατεστηµένη στη Θεσσαλονίκη, αν η µητέρα της, εφόσον ζει και είναι η Ζουµπεϊντέ Σουλτάν, 
βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Αν ισχύει η πληροφορία του Σουρεγιά ότι η Ζουµπεϊντέ Σουλτάν 
πέθανε το 1755-1756, η Ζουµπεϊντέ Χανίµ των καταστίχων θα µπορούσε να είναι κάποια άλλη κόρη. 
209 Ι. 23. Για τους διαδοχικούς γάµους των οθωµανών πριγκιπισσών µε βεζίρηδες, βλ. Peirce, ό.π., 67-
68. 
210 Πιθανότατα του νετζαµπετλού Αµπντουραχµάν Μπέι Εφέντι, καθώς ο Σαντουλάχ θα πρέπει να 
είναι ενήλικος -εκτός αν υπάρχουν µικρότερα αγόρια, των οποίων τα ονόµατα δεν αναφέρονται. 
211 Η λέξη η οποία χρησιµοποιείται τόσο στην περίπτωση της Ζακιγιέ όσο και του «µιρ», είναι «σουρ» 
και έχει την παραπάνω διπλή σηµασία. Βλ. ΙΙΙ. 8, «µπεράι σουρ-ι µιρ-ι µουχτερέµ πιρίντζ». 
212 Ο καδής της Θεσσαλονίκης έχει τον τίτλο του «µουλά», καθώς η θέση του είναι µια από τις 
σηµαντικότερες στη δικαστική και θρησκευτική ιεραρχία. Βλ. Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, 
292 και M. C. Zilfi, “Elite Circulation in the Ottoman Empire: Great Mollas of the Eighteenth 
Century”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 26.3 (1983), 319. 
213 Για τις αυτοκρατορικές γιορτές περιτοµής των γιων του Μωάµεθ ∆΄ το 1675, βλ. S. Faroqhi, 
Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία: από το µεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού 
αιώνα, µτφρ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000, 213-218. 
214 Ι. 22: τόκοι του δανείων 1.000 γροσίων της Λ…αζ Καρί στο χωριό Αρδαµέρι και της Ζελιχά Καρί 
στο χωριό Γκιολγκέ. 
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ζωής τους συµµετείχαν σε αντίστοιχου τύπου αλλά ποικίλης µορφής διευρυµένες 

οικογένειες, το µέγεθος των οποίων ωστόσο ορίζεται από παράγοντες δηµογραφικούς 

και οικονοµικούς και δε συνδέεται µε τη στερεότυπη εικόνα της µεγάλης 

πατριαρχικής οικογένειας-νοικοκυριού, στην οποία συµβιώνουν οι οικογένειες γιων 

και εγγονών.215 

Η οικογένεια του Νουµάν δείχνει να κυριαρχείται από γυναίκες, καθώς αυτές και 

ιδιαίτερα η Χαµιντέ Χανίµ εµφανίζονται να δραστηριοποιούνται οικονοµικά και στα 

τρία εξεταζόµενα έτη, ωστόσο µια µεγάλη ενότητα στο δεύτερο κατάστιχο, του έτους 

1770-71, φανερώνει ότι και ο δεύτερος από τους µπέηδες, ο νετζαµπετλού Σαντουλάχ 

Μπέι Εφέντι, συµµετέχει σε σηµαντικές δραστηριότητες, οι οποίες καταγράφονται, 

είτε γιατί τότε επισκέπτεται την πόλη (ενώ είναι και αυτός ονοµαστικά µόνο 

καταγεγραµµένος στους ισολογισµούς), είτε -όπως είναι το πιθανότερο- γιατί τότε 

αναλαµβάνει κάποια καθήκοντα, ενηλικιώνεται ή ίσως παντρεύεται.216 Η ενότητα που 

αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα έξοδα του Σαντουλάχ Μπέι περιλαµβάνει το ένα τέταρτο 

περίπου των εξόδων του συγκεκριµένου έτους (224.177 άσπρα) και αφορά στους 

τέσσερις τελευταίους µήνες του, για τους οποίους καταγράφονται ξεχωριστές αγορές 

τροφίµων, µισθοί υπηρετών, επισκευές και οικιακός εξοπλισµός, αµοιβή του 

«µουχουρντάρ αγά» (ιδιαίτερος γραµµατέας) ή του ίδιου και των υφισταµένων του, 

αγορά ενδυµάτων και µιας σκλάβας για µια από τις καρί «µε έξοδα του «ευεργέτη»», 

όπως αναφέρεται,217 καθώς και µια τελετή -σε άλλο σηµείο αναφέρεται ως επίσηµο 

γεύµα («ζιγιαφέτ»)- στο Λαγκαδά. Τα έξοδα αυτά δίνουν κατ’ αρχάς την εντύπωση 

ότι πιθανότατα αντιστοιχούν σε µια προσωρινή παραµονή του Σαντουλάχ Μπέι στη 

Θεσσαλονίκη, ωστόσο φαίνεται ότι και το 1772-73 (τρίτο έτος) βρίσκεται στην πόλη 

και παραλαµβάνει µαζί µε το «δούλο» («µπεντελερί») Αχµέντ Ρεσίντ Εφέντι, ίσως 

συντάκτη των καταστίχων και γενικό οικονόµο του οίκου, έναν αριθµό καµηλών και 

µουλαριών, που στέλνονται από τον αξιωµατούχο επικεφαλής του οίκου, ενώ και η 

σύγκριση των ποσοτήτων κάποιων από τα τρόφιµα στις δύο καταγραφές του 
                                                 
215 Για τον τύπο της µεγάλης πατριαρχικής οικογένειας, η οποία συνδέεται συµβατικά µε την 
οργάνωση της κατοικίας στις αραβικές περιοχές, βλ. Meriwether, ό.π., 70-72 και 79-95 και P. Laslett, 
«Οικογένεια και νοικοκυριό: ιστορικές προσεγγίσεις» στο Ρ. Καυταντζόγλου (επιµ.), Οικογένειες του 
παρελθόντος: µορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα 1996, 41-49. Στην 
περίπτωση ωστόσο στην οποία οι καρί θεωρηθούν σύζυγοι ή παλλακίδες η δοµή της οικογένειας 
εµφανίζεται διαφοροποιηµένη. 
216 Η υπόθεση αυτή τίθεται µόνο µε βάση µια -όχι ιδιαίτερα σηµαντική ίσως- καταχώριση για µία 
«µεταφορά/µετακόµιση στο επάνω κονάκι» και την καταγραφή µιας µικρής δαπάνης 120 άσπρων 
(«γιουκαρί κοναγά νακλιγιέ»). 
217 Θα µπορούσε η Λ….αζ Καρί να είναι σύζυγος ή παλλακίδα (ή µητέρα;) του Σαντουλάχ, µια και το 
όνοµα της αναφέρεται στο τµήµα των ιδιαίτερων δαπανών του Σαντουλάχ Μπέι; Βλ. ΙΙ. 14. 
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δεύτερου καταστίχου δείχνουν µια απότοµη µείωση στην κύρια καταχώριση τον 

ένατο µήνα (Ραµαζάν) του 1184, γεγονός το οποίο ίσως σηµαίνει ότι υπήρξε µία 

διάσπαση και µετακίνηση ορισµένων µελών του νοικοκυριού είτε µόνο όσον αφορά 

στον καταµερισµό των εξόδων είτε και όσον αφορά στο χώρο κατοικίας.218 Οι 

ποσότητες οι οποίες καταγράφονται στην ενότητα που αφορά στο Σαντουλάχ Μπέι 

δεν αντιστοιχούν απλά στις παραπάνω µειώσεις αλλά αφορούν σε µεγαλύτερα ποσά ή 

ποσότητες,219 που παραµένουν υψηλά αλλά σε διαφορετικά επίπεδα και στις 

καταχωρίσεις του τρίτου καταστίχου (1772-73).220 Είναι εποµένως αρκετά ασφαλής η 

υπόθεση ότι ο Σαντουλάχ Μπέι βρισκόταν ή τουλάχιστον παραµένει κατά τις δύο 

τελευταίες χρονιές στην πόλη, ενώ κάποια µέλη της οικογένειας και η ακολουθία του 

καταγράφονται στα τρόφιµα χωριστά από τα υπόλοιπα, τα οποία πιθανώς εννοούνται 

πίσω από την καταγραφή της Χαµιντέ Χανίµ στο τρίτο κατάστιχο. Ωστόσο µέρος της 

οικονοµικής διαχείρισης και ίσως η κατοικία µένει κοινή, καθώς χρηµατοδότης 

παραµένει ο «ευεργέτης», ακόµα και αν υπάρχουν και άλλα πιθανά έσοδα για το 

Σαντουλάχ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις καταγραφές. 

Τα µέλη της οικογένειας στο σύνολο του νοικοκυριού συµπληρώνουν οι σκλάβες 

(«τζαριγιέ») στα ιδιαίτερα διαµερίσµατα («χαρέµ») και οι έµµισθοι υπηρέτες, από 

τους οποίους ορισµένοι όπως οι γραφείς και ο συντάκτης των καταστίχων 

αναφέρονται ως «δούλοι» («κουλαρί» και «µπεντελερί»), που απασχολούνται στο 

χώρο ο οποίος χρησιµοποιείται από τα άρρενα µέλη και είναι προσβάσιµος στους 

επισκέπτες («σελαµλίκ»).221 Ο ρόλος και η κοινωνική θέση των δούλων στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία είναι σύνθετος, καθώς τόσο τα µέλη της κυρίαρχης 

πολιτικά οµάδας, τα οποία στελεχώνουν τη στρατιωτικοδιοικητική ιεραρχία και 

κατέχουν πλούτο, κοινωνικό κύρος και θεωρούνται «σουλτανικοί υπηρέτες», όσο και 

οι οικιακοί και οι αγροτικοί δούλοι, οι οποίοι είναι δυνατό να ζουν κάτω από 

                                                 
218 Η µείωση των ποσοτήτων των τροφίµων (και άλλων υλικών) -ή των ποσών που απαιτήθηκαν για 
την αγορά τους, όπου οι πρώτες δεν υπάρχουν- ανάµεσα στους πρώτους οκτώ και τους τελευταίους 
τέσσερις µήνες του έτους στο µισό ή και περισσότερο, αφορά στο πιπέρι, το σουσαµέλαιο, το κερί, τα 
λαχανικά, το κρέας και το ψωµί, από τα οποία το δεύτερο και τα τρία τελευταία, αποτελούν σηµαντικό 
µέρος της διατροφής των µελών του νοικοκυριού· βλ. ΙΙ. 10-11 και 16. Για τη διατροφή, βλ. παρακάτω 
σελίδες 92-97. 
219 Οι ποσότητες του ψωµιού και του κρέατος υπερδιπλασιάζονται. 
220 Στο τρίτο κατάστιχο υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικές καταγραφές για τα τρόφιµα, αλλά στην 
περίπτωση αυτή η πρώτη οµάδα αφορά στις µεγαλύτερες ποσότητες και καταγράφεται ακριβώς δίπλα 
στα έξοδα για µισθούς, ενώ η δεύτερη κατηγορία φέρει τον τίτλο «έξοδα για τα τρόφιµα της ιφετλού 
Χαµιντέ Χανίµ» (ΙΙΙ. 8-10 και 12-13).Ίσως εδώ υπάρχει µια διάκριση των εξόδων για την οικογένεια 
από τη µια πλευρά και το προσωπικό από την άλλη, ενώ πριν καταγράφονταν σε µία ενότητα; 
221 Ο όρος δεν αναφέρεται στα κατάστιχα, σηµειώνονται όµως χώροι οι οποίοι ανήκουν στα 
εξωτερικά-δηµόσια διαµερίσµατα (βλ. παρακάτω, σελίδες 86-87). 
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δυσχερείς οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, υπάγονται κατ’ αρχήν στο ίδιο 

νοµικό καθεστώς.222 Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι η στελέχωση της 

κυρίαρχης οµάδας πραγµατοποιείται ως ένα βαθµό µέσω της αγοράς και της 

εκπαίδευσης ατόµων µε δουλικό στάτους, διαδικασίες οι οποίες από το 17ο αιώνα 

κυρίως και εξής εξελίσσονται και στο εσωτερικό των οίκων των αξιωµατούχων, όπου 

παρέχονται µαθήµατα σε γνωστικούς τοµείς απαραίτητους για µια σταδιοδροµία στη 

γραφειοκρατία και τη διοικητική ιεραρχία, καθώς και σε ζητήµατα σχετικά µε την 

κοινωνικότητα και την εθιµοτυπία, ενώ µέσω των δούλων, αλλά και των 

εξαρτηµένων, ευνοούµενων και µισθοδοτούµενων ελεύθερων µουσουλµάνων στα 

υψηλού κύρους νοικοκυριά, δηµιουργούνται δίκτυα πελατειακών σχέσεων, 

απαραίτητα για τη διατήρηση και ενδυνάµωση της πολιτικής και κοινωνικής τους 

ισχύος.223 H θέση των οικιακών δούλων στα εύπορα νοικοκυριά έχει υποστηριχθεί ότι 

αντιστοιχεί σε µια ήπια µορφή δουλείας και σε µια ελεύθερη, άτυπη και ηµι-

οικογενειακή σχέση ανάµεσα στους δούλους και τους κυρίους τους, ιδιαίτερα για τις 

παραµάνες και τις παλλακίδες στα ιδιαίτερα διαµερίσµατα. Αυτό ωστόσο δε σηµαίνει 

ότι οι τελευταίοι δε θεωρούνται τµήµα της ιδιοκτησίας της οικογένειας, γεγονός το 

οποίο καθιστά τη θέση τους αµφίσηµη και επισφαλή.224 Η ιδιοκτησία δούλων 

εξάλλου αποτελεί ένδειξη υψηλού κοινωνικού κύρους, ενώ ο χρονικογράφος και 

πολιτικός συγγραφέας Μουσταφά Αλί στα τέλη του 16ου αιώνα σηµειώνει ότι η 

κατοχή δούλων και η γενναιόδωρη προικοδότησή τους αποτελεί επιβεβληµένο 

σύµβολο πολυτέλειας και υψηλής θέσης για τους διοικητές και τους βεζίρηδες 

παράλληλα µε την κατοχή πλούσιων ενδυµάτων, ιπποσκευής, αλόγων, και οικιών.225 

Στο γυναικείο τµήµα των αυτοκρατορικών ιδιαίτερων διαµερισµάτων µετά τη 

µεταφορά τους στο νέο παλάτι («σεράι-ι τζεντίντ») από τα παλαιά ανάκτορα στα 

µέσα του 16ου αιώνα αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και ιεραρχηµένο 

σύστηµα οργάνωσης και µαθητείας, στο πλαίσιο του οποίου ορισµένες από τις 

γυναίκες αναλαµβάνουν υπηρεσίες όπως το µαγείρεµα, το καθάρισµα, το πλύσιµο, η 

θέρµανση και ο εφοδιασµός της αποθήκης τροφίµων και άλλες τίθενται υπεύθυνες 

                                                 
222 E. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Σιάτλ 1998, 3-7. 
223 Findley, Bureaucratic Reform, 30-32. 
224 Meriwether, ό.π., 95-103. 
225 A. Tietze, “Mustafa Ali on Luxury and the Status Symbols of Ottoman Gentlemen” στο Studia 
Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, Νάπολη 1982, 577-590. Ο οθωµανός χρονικογράφος 
επιδιώκει µεταξύ άλλων µε τον τρόπο αυτό να υπερασπιστεί την ανάγκη ύπαρξης αυστηρών ορίων 
διαχωρισµού ανάµεσα σε αξιωµατούχους διαφόρων βαθµίδων και κυρίως ανάµεσα στους «ασκερί», ως 
την κυρίαρχη πολιτικά και οικονοµικά οµάδα, και το φορολογούµενο πληθυσµό. 
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για την επιστασία των διαφορετικών οµάδων εργασίας, ενώ ανάλογα µε τις κλίσεις 

τους λαµβάνουν ιδιαίτερη µόρφωση στον ιερό νόµο, τη µουσική, τη λογοτεχνία, το 

χορό, το κέντηµα ή τη ραπτική και την εθιµοτυπία, καθώς προορίζονται για σύζυγοι 

των αξιωµατούχων και αποφοίτων της εξωτερικής και εσωτερικής υπηρεσίας του 

παλατιού. Στο πλαίσιο αυτό ανώτερη θέση καταλαµβάνουν υπό τη µητέρα του 

σουλτάνου («βαλιντέ σουλτάν») οι παλλακίδες («καντίν» και «ικµπάλ») του 

σουλτάνου, ενώ επικεφαλής της συνολικής οργάνωσης και διαχείρισης βρίσκεται η 

«κετχουντά χατούν».226 

Οι οίκοι των οθωµανών αξιωµατούχων είναι πολύ πιθανό ότι ακολουθούν την 

οργάνωση των σουλτανικών ιδιαίτερων διαµερισµάτων ανάλογα µε το οικονοµικό 

επίπεδο κάθε οικογένειας εµφανίζοντας έναν ιεραρχηµένο καταµερισµό εργασίας στο 

εσωτερικό τους. Τον νοικοκυριό του Νουµάν Πασά καταγράφονται οι αγορές 

ρουχισµού για επτά σκλάβες καθώς και αγορά εξοπλισµού («τζιχάζ»), που 

περιλαµβάνει σκεύη µαγειρικής και στρώµατα, για δύο σκλάβες, οι οποίες ίσως 

περιλαµβάνονται στις προηγούµενες επτά. Η πρώτη αναφέρεται ως «εσίρ», όρος που 

σηµαίνει «αιχµάλωτος» και «δούλος».227 ∆εν είναι σαφές σε τι αφορά η 

διαφοροποίηση, καθώς την περίοδο αυτή το εµπόριο των αφρικανών και αιθιόπων, 

καθώς και κιρκάσιων και γεωργιανών δούλων από την περιοχή του Καυκάσου 

βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ η λήξη των κατακτητικών πολέµων το 17ο αιώνα 

δυσχέρανε την αιχµαλωσία µη µουσουλµάνων από περιοχές εκτός της 

Αυτοκρατορίας· ωστόσο οι θητείες του Νουµάν Πασά σε στρατιωτικοδιοικητικές 

θέσεις διαφόρων επαρχιών κατέστησε ίσως δυνατή την απόκτησή τους εκτός 

αγοράς.228 Για τρεις άλλες τζαριγιέ καταγράφονται τα ποσά αγοράς τους (28.080, 

25.200 και 25.700 άσπρα αντίστοιχα), γεγονός που δηλώνει ότι κατά τα τρία αυτά έτη 

ο οίκος κάνει σηµαντικά έξοδα για το υπηρετικό προσωπικό, από τις οποίες η 

δεύτερη αναφέρεται ως «µπεγιάζ» (λευκή), όρος που ίσως αντιστοιχεί στις γυναίκες, 

που αιχµαλωτίζονται ή πωλούνται από τις οικογένειές τους στην περιοχή του 

                                                 
226 Peirce, ό.π., 131-143. 
227 Σε µια καταχώριση του δεύτερου καταστίχου που αφορά σε απλήρωτα χρέη προς την οικογένεια, 
αναφέρεται το χρέος ενός σούµπαση (διαχειριστής τσιφλικιού ή αξιωµατικός), ο οποίος 
αιχµαλωτίστηκε στη Μάλτα (ή από µαλτέζους κουρσάρους). Ο όρος που χρησιµοποιείται είναι «εσίρ»: 
ΙΙ. 9: «Μάλταντα εσίρ ολάν σούµπασι ζιµετιντέ µπα-τεµεσούκ αλατζαϊµίζ». Βλ. και Σβορώνος, 155-
157. 
228 Toledano, ό.π., 7-8 και S. Faroqhi, “Quis Custodiet Custodies? Controlling Slave Identities and 
Slave Traders in Seventeenth and Eighteenth-Century Istanbul” στο S. Faroqhi, Stories of Ottoman 
Men and Women: Establishing Status, Establishing Control, Κωνσταντινούπολη 2002, 260-263. 
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Καυκάσου,229 και εποµένως αν δεχτούµε ότι καταγράφονται µε ιδιαίτερη ένδειξη οι 

λευκές σκλάβες θα µπορούσε να υποτεθεί ότι τουλάχιστον οι άλλες δύο, οι οποίες 

αγοράζονται, προέρχονται από το Σουδάν και την Αιθιοπία. ∆εν υπάρχει ωστόσο 

κάποια άλλη ένδειξη που να επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση. Ο Εβλιγιά Τσελεµπί 

σηµειώνει κατά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα ότι στην Κωνσταντινούπολη το 

εµπόριο δούλων πραγµατοποιείται σε ιδιαίτερο χάνι, κοντά στη Σκεπαστή Αγορά, 

καθώς και ότι οι έµποροι αποτελούν µια από τις οργανωµένες συντεχνίες της πόλης 

(«εσνάφ-ι εµανέτ-ι εσίρχανε»),230 ενώ οθωµανοί και ευρωπαίοι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι πωλήσεις, ιδιαίτερα των πολυτιµότερων σκλάβων-γυναικών, 

πραγµατοποιούνται και σε ιδιωτικές οικίες.231 

Από τις τρεις τζαριγιέ που αγοράζονται για το νοικοκυριό του Νουµάν Πασά η 

δεύτερη προορίζεται για τη Χαµιντέ Χανίµ, η τρίτη για µία από τις καρί,232 ενώ και 

για τη Νεφισέ Καρί αναφέρονται έξοδα αγοράς υφασµάτων, στρωσιδιών και 

µαγειρικών σκευών για έναν αριθµό τζαριγιέ ο οποίος δεν αναφέρεται, αλλά 

σύµφωνα µε τον αριθµό κοµµατιών του εξοπλισµού θα µπορούσε να υπολογιστεί σε 

τρεις. Σηµειώνεται επίσης αγορά εξοπλισµού για µια ή περισσότερες γυναίκες οι 

οποίες κατέχουν θέση µαγειρισσών («αστζί τζαριγιέ» και «ταµπάχ τζαριγιελερί») 

καθώς και έξοδα µε αρκετή λεπτοµέρεια για την κηδεία µιας από τις σκλάβες.233 

Ορισµένες από αυτές αποτελούν προσωπική υπηρεσία των κυριών στις οποίες 

αποδίδονται,234 ενώ η καταγραφή των µαγειρισσών φανερώνει ότι υπάρχει 

καταµερισµός των οικιακών εργασιών. ∆εν είναι σαφές αν υπάρχουν και άλλες 

γυναίκες, εκτός των επτά που καταγράφονται στο πρώτο κατάστιχο, και εποµένως αν 

υπάρχουν σκλάβες που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες ή παλλακίδες («ονταλίκ») 

στην περίπτωση που οι τελευταίες δεν ταυτίζονται µε τις καρί,235 ενώ δεν είναι σαφές 

επίσης ποια είναι τα καθήκοντα της ιφετλού Γκιουλµπούν Χανίµ, η οποία 

υπολογίστηκε ως µέλος της οικογένειας του αξιωµατούχου, ωστόσο λαµβάνει µισθό 

µαζί µε τους υπηρέτες και καταγράφεται στο πρώτο κατάστιχο αµέσως µετά την 

επικεφαλής των ιδιαίτερων διαµερισµάτων της οικογένειας.236 Επιπλέον δεν 

                                                 
229 Ό.π., 249. 
230 Ό.π., 252-253. 
231 Ό.π., 254. 
232 Πρόκειται για τη Λ….αζ. 
233 Ι. 23 και 27 και ΙΙ. 9 και 14. 
234 Meriwether, ό.π., 96-99. 
235 Toledano, ό.π., 161. 
236 Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 199. 
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καταγράφονται ευνούχοι ως φρουροί του ίδιου χώρου, οι οποίοι ωστόσο 

εµφανίζονται στην ακολουθία του µεγάλου βεζίρη Ιµπραΐµ Πασά στα τέλη του 16ου 

αιώνα και εποµένως είναι δυνατό να αποτελούν µέλη της ακολουθίας των 

αξιωµατούχων εκτός των ανακτόρων,237 ενώ οι ονοµασίες των υπηρετών 

(«τσουκαντάρ, «παζαράγκιντέν», «σεγίς», «σαραϊντάρ», «κοζαγί», «χαζινεντάρ», 

«κατιρτζί» και «µουχουρντάρ») φανερώνουν εξειδικεύσεις που αφορούν στην 

οικονοµική διαχείριση, όπως φαίνεται και από τις λεπτοµερείς καταγραφές και την 

προσεκτική οργάνωση των ισολογισµών, καθώς και στην ασφάλεια του οίκου, 

προσωπικές υπηρεσίες προς τα άρρενα µέλη της οικογένειας, τη φροντίδα των 

µεταφορικών ζώων, και τον εφοδιασµό του νοικοκυριού µε τρόφιµα και άλλα 

εµπορεύµατα. Αυτός ο καταµερισµός είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο στα 

σουλτανικά ανάκτορα ή στον οίκο του µεγάλου βεζίρη, φανερώνει ωστόσο 

παραπλήσια εσωτερική οργάνωση. 

Η παρουσία πληθώρας έµµισθων υπαλλήλων, κάποιοι από τους οποίους επίσης 

πιθανώς είναι δούλοι, αποτελεί µαζί µε τις τζαριγιέ ένα από τα σύµβολα υψηλού 

κύρους και διάκρισης της οικογένειας του Νουµάν στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τόσο η 

οικία όσο και η ένδυση, η οικοσκευή και τα είδη διατροφής της οικογένειας, όπως 

καταγράφονται στα κατάστιχα, καταδεικνύουν επίσης έναν πολυτελή και επιδεικτικό 

τρόπο ζωής και κατανάλωσης, που υπογραµµίζει την απόσταση ανάµεσα στη 

µελετώµενη οικογένεια και τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Επιπλέον, η 

συντήρηση πλήθους καταστηµάτων και άλλων αστικών ακινήτων στην περιοχή της 

αγοράς και η λειτουργία του ιερού τεµένους, το οποίο φέρει το όνοµα του πασά, 

συντελούν στη δηµιουργία της εικόνας της ευσεβούς και φιλάνθρωπης 

µουσουλµανικής οικογένειας, µε την οποία ενισχύεται η κοινωνική διάκριση, η 

υπεροχή και η ευγένεια του οίκου. 

 

2. Υλικός πολιτισµός, κατανάλωση και κοινωνικότητα 

 

Ο Εβλιγιά Τσελεµπί αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν «σεράγια» (µέγαρα) 

χτισµένα µε πέτρα σε τρία και τέσσερα επίπεδα, στραµµένα αµφιθεατρικά προς τη 

θάλασσα και σκεπασµένα µε κόκκινα κεραµίδια, τα οποία ανήκαν στους «ευγενείς 

                                                 
237 Göçek, ό.π., 145-146 -εκτός και αν αυτοί αντιστοιχούν στη λέξη από τον κατάλογο του έµµισθου 
προσωπικού, η οποία δεν ήταν δυνατό να διαβαστεί. 
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προκρίτους» («κιµπάρ-ι αγιάν»),238 ενώ ο ιησουίτης ιεραπόστολος Ζαν Μπατίστ 

Σουσιέ σηµειώνει κατά το πρώτο µισό του 18ου αιώνα ότι «στο πάνω τµήµα [της 

πόλης] έχει χτίσει τα σεράγια του το τουρκικό αρχοντολόι».239 Ο Εβλιγιά αναφέρει 

επίσης την ύπαρξη σεραγιών στις περιγραφές και άλλων πόλεων της Μακεδονίας, 

όπως τα Σκόπια, το Μοναστήρι, η Φλώρινα, η Βέροια, η Αχρίδα και η Στρώµνιτσα, 

αποδίδοντάς τα στους «µεγάλους προύχοντες» και σηµειώνοντας κάποια από τα 

ονόµατα των ιδιοκτητών τους.240 

Ο όρος «σεράι» µέχρι το 19ο αιώνα χρησιµοποιείται ως συνώνυµο των «αρχοντικών» 

(«κονάκ») των κρατικών αξιωµατούχων και τοπικών προκρίτων, η σηµασία του 

ωστόσο είναι µεταβαλλόµενη και ιστορικά ορισµένη, καθώς ενώ µέχρι τις αρχές του 

18ου αιώνα αντιστοιχεί κατ’αρχάς στα σουλτανικά ανάκτορα και στα µέγαρα των 

πριγκιπισσών και των συζύγων τους, τα οποία αποτελούν αρχιτεκτονικά 

συµπλέγµατα ανεξάρτητων διαµερισµάτων, κήπων και περιπτέρων, από τη 

σουλτανεία του Αχµέτ Γ΄ και την «περίοδο της Τουλίπας», κατά την οποία 

αναπτύχθηκε ένα σηµαντικό ρεύµα υιοθέτησης ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών και 

πολιτισµικών τάσεων από την πλευρά των οθωµανικών ανώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων, και εξής, τα σεράγια της Κωνσταντινούπολης, τα οποία 

πολλαπλασιάζονται, αποκτούν τη µορφή µιας επεξεργασµένης εκδοχής της 

παραδοσιακής ενιαίας πλούσιας οικίας µε «χαγιάτι»,241 παρουσιάζοντας συγχρόνως 

στοιχεία µνηµειακότητας στην πρόσοψη υπό την επίδραση της αρχιτεκτονικής των 

ευρωπαϊκών ανακτόρων.242 Ο τύπος αυτός της πλούσιας παραδοσιακής οικίας, -µε 

χαγιάτι ή άλλα δοµικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε τις περιοχές της αυτοκρατορίας 

στις οποίες εµφανίζεται-, αντιστοιχεί συγχρόνως, στη λιγότερο µνηµειακή του µορφή, 

                                                 
238 Evliya Çelebi b. Derviş Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 
308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini. 8. Kitap, S. A. Kahraman, Y. Dağlı και R. Dankoff 
(επιµ.), Κωνσταντινούπολη 1996-<2005>, 73. 
239 Κ. Σιµόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800: δηµόσιος και ιδιωτικός βίος, λαϊκός 
πολιτισµός, εκκλησία και οικονοµική ζωή, από τα περιηγητικά χρονικά, τ. 2, Αθήνα 1976, 175. 
240 Β. ∆ηµητριάδης, Η Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεµπή (εισαγωγή – 
µετάφραση – σχόλια), Θεσσαλονίκη, 1973, 104, 148, 162, 253, 300 και 338. Για τη Θεσσαλονίκη 
αναφέρει τα σεράγια του πασά, του µουλά και τριών αγάδων (βλ. Evliya Çelebi, 72). 
241 Ηµιυπαίθριος χώρος στον όροφο, ο οποίος εναλλάσσεται ή εξελίσσεται σε «σοφά» (κεντρικό 
εσωτερικό τµήµα του ορόφου). Για τις ονοµασίες των τµηµάτων της οικίας, βλ. S. Yerasimos, 
“Dwellings in Sixteenth-Century Istanbul” στο S. Faroqhi και C. Neumann (επιµ.), The Illuminated 
Table, the Prosperous House: Food and Shelter in Ottoman Material Culture, Βούρτσµπουργκ 2003, 
278-280. 
242 D. Kuban, Wooden Palaces of the Ottomans: Vanished Urban Visions, Κωνσταντινούπολη 2001, 
23-26, βλ. παρακάτω, σελίδες 204 και 205. 
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στον όρο «κονάκι»,243 χωρίς ωστόσο η διάκριση στη σηµασία να είναι αυστηρή, όχι 

µόνο εξαιτίας της ρευστότητας των όρων, ως αποτέλεσµα της οποίας ένα πολυτελές 

κονάκι είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ως σεράι, -όπως συµβαίνει πιθανότατα στις 

περιγραφές του Εβλιγιά-,244 αλλά και λόγω της διάχυσης των καλλιτεχνικών 

προτύπων της πρωτεύουσας στις επαρχίες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 

υιοθέτησης του τύπου των µνηµειακών ξύλινων παλατιών της Κωνσταντινούπολης το 

αρχοντικό του Νουρί Μπέι στην Κόρινθο στις αρχές του 19ου αιώνα.245 

Η επιρροή του κέντρου, η οποία εκφράζεται στην πατρωνία αρχιτεκτονηµάτων και 

µνηµείων από την πλευρά επαρχιακών αξιωµατούχων και προκρίτων και ενισχύεται 

από την παρουσία της υπηρεσίας των «σουλτανικών αρχιτεκτόνων» («χασά 

µιµαρλαρί») στις κυριότερες πόλεις της αυτοκρατορίας,246 αφοµοιώνεται και 

συνδυάζεται προφανώς µε στοιχεία των τοπικών κατασκευαστικών τρόπων και 

αρχιτεκτονικής, οι οποίοι εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα δοµικών υλικών, το 

κλίµα, τις τοπικές συνήθειες και τις γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, 

όπως είναι σαφές από τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις πέτρινες οικίες της 

Καισάρειας και της νοτιοανατολικής Ανατολίας από το Ντιγιάρµπεκιρ ως το Αντέπ 

από τη µια πλευρά, και τα σπίτια από ξύλο και τούβλα σε πόλεις της κεντρικής και 

βόρειας Ανατολίας, όπως η Άγκυρα και η Κασταµονή από την άλλη.247 Στα Βαλκάνια 

οι κυριότερες περιοχές, στις οποίες σώζονται τα σηµαντικότερα αρχοντικά του 18ου 

και 19ου αιώνα είναι η νοτιοανατολική Βουλγαρία, ο Αίµος, η Ροδόπη, η Κορυτσά, το 

Αργυρόκαστρο, το Μπεράτι και η Αχρίδα, καθώς και η Βέροια, η Σιάτιστα και η 

Καστοριά στη ∆υτική Μακεδονία, το Πήλιο, η Ραψάνη και τα Αµπελάκια στη 

Θεσσαλία, καθώς και ορισµένοι οικισµοί στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και σε 

ορισµένα νησιά, περιοχές στις περισσότερες από τις οποίες -στο βαθµό που σώζονται 

σήµερα- οι οικίες ανήκουν σε χριστιανούς εµπόρους, οι οποίοι έχουν επαφές µε 

πόλεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.248 Κύρια χαρακτηριστικά των αρχοντικών 

τουλάχιστον στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία είναι η µεικτή χρήση πέτρας στο 

ισόγειο και σε ορισµένους από τους εξωτερικούς τοίχους της οικίας και ξύλου στον 

                                                 
243 Ο όρος, βέβαια, έχει και άλλες σηµασίες όπως «κατάλυµα», «ταξιδιωτικός σταθµός» και 
«κυβερνείο». Βλ. Redhouse, ό.π.,1498. 
244 S. Faroqhi, “Exporting Grain from the Anatolian South-West: The Power and Wealth of Tekelioğlu 
Mehmed Ağa and his Magnate Household” στο Provincial Elites in the Ottoman Empire, 303. 
245 Kuban, ό.π., 114-115, βλ. παρακάτω, σελίδα 203. 
246 F. Yenişehirlioğlu, “Architectural Patronage of Ayan Families in Anatolia” στο Provincial Elites in 
the Ottoman Empire, 321-323. 
247 G. Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Λονδίνο 1971, 444-445. 
248 Ν. Κ. Μουτσόπουλος, ό.π., 57, 60 και 50. Βλ. παρακάτω, σελίδα 201. 
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όροφο, καθώς και η φρουριακή διάταξη του βασικού κορµού της οικοδοµής, χωρίς 

ωστόσο να απουσιάζουν και οι ολοκληρωτικά ξύλινες κατασκευές, όπως σε πόλεις 

της κεντρικής Βουλγαρίας.249 Στη Θεσσαλονίκη ο Εβλιγιά αναφέρει την ύπαρξη 

πέτρινων σεραγιών, αν και στις καταγραφές των επισκευών στα βακουφικά ακίνητα 

και τα σπίτια της οικογένειας του Νουµάν Πασά δεν αναφέρονται καθόλου πέτρες 

µεταξύ των υλικών που αγοράζονται εκτός από τις περιπτώσεις των φούρνων και του 

λουτρού. Αντίθετα, καταγράφεται πληθώρα οικοδοµικών µελών και υλικών τα οποία 

αντιστοιχούν σε ξύλινες κατασκευές, όπως οριζόντια και κάθετα δοκάρια («ταµπάν» 

και «ντιρέκ») από την περιοχή του Καρά Σου της Ξάνθης, ξύλα από βελανιδιά («µεσέ 

ταχτασί»), σανίδες («πεντάβρα»), καρφιά («µισµάρ») διαφόρων µεγεθών, τούβλα, 

κεραµίδια, κοκκινόχωµα, ασβέστης και «τσατµά» (µείγµα από µικρές πέτρες ή 

κεραµίδια και κονίαµα), «χορασάν»(µείγµα ασβέστη και κεραµιδοκονιάµατος), 

σύρτες και µάνταλα πόρτας («καπού ρεζεσί» και «καργκά µπουρούν»), τροχαλίες 

(«µακαρά»), χαλκάδες («χαλκά»), σωλήνες («κιουνκ» και «λουκ») και βαµβάκι, 

αυγά, λινέλαιο και λίπος -ο τρόπος χρήσης τους ίσως αφορά στο βάψιµο ή τη 

ζωγραφική στους τοίχους.250 Οι επισκευές φαίνεται ότι αφορούν εποµένως σε κτίρια 

ή τµήµατα κτιρίων κατασκευασµένα µε ξύλα και τούβλα, ωστόσο το γεγονός ότι δεν 

αναφέρονται πέτρες ως οικοδοµικά υλικά όχι µόνο για τα βακουφικά ακίνητα, για τα 

οποία η εξασφάλιση της λειτουργίας τους στο διηνεκές είναι ένας από τους στόχους 

των αφιερωτών, και εποµένως θα πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά, 

αλλά και για το ιερό τέµενος, που φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι κατασκευασµένο 

από πέτρα, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τα υλικά, τον 

αρχιτεκτονικό τύπο και την ανθεκτικότητα των κτιρίων, βακουφικών και κατοικιών 

της οικογένειας, που θα µπορούσαν εποµένως να είναι είτε µεικτές είτε αποκλειστικά 

ξύλινες κατασκευές.251 

Στους καταλόγους αναφέρεται ένα «υψηλό σεράι» («σεράι-ι αλιγιέ»), ένα κονάκι το 

οποίο βρίσκεται κοντά στο ιερό τέµενος, έξοδα για τη «νέα πηγή» («αµπ-ι τζεντίντ») 

                                                 
249 Του ίδιου, Η αρχιτεκτονική προεξοχή «το σαχνίσι»: συµβολή στη µελέτη της ελληνικής κατοικίας, 
Θεσσαλονίκη 1988, 69-70 και Τα αρχοντικά, 50. 
250 Ι. 14-18· Η αρχιτεκτονική προεξοχή, 69-155. 
251 Σε αντίθεση µε τις περιγραφές του Εβλιγιά Τσελεµπί καθώς και του ρώσου ιεροµόναχου Βασίλειου 
Μπάρσκιτζ το 1726, ο οποίος επίσης αναφέρει µόνο πέτρινα σπίτια σκεπασµένα µε κεραµίδια, ο 
Αλεξάντρ Μπιζάνι σηµειώνει κατά το 1788-89 ότι «τα σπίτια είναι ξύλινα, βαµµένα µε κόκκινο χρώµα 
και στο κάτω µέρος τους µε µαύρο». Θα µπορούσε να υπάρχει στη διάρκεια του 18ου αιώνα µια 
σηµαντική µεταβολή στη χρήση των υλικών δόµησης ή οι επισκέπτες παρατηρούν διαφορετικού τύπου 
κτίρια; Βλ. ∆. Φιλιππίδης και Γ. Λάββας, Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τ. 7, Αθήνα 1982-
1991, 31. 
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στο κονάκι της Ζεϊνέµπ Χανίµ, που περιλαµβάνονται στο βακουφικό κατάλογο του 

πρώτου έτους, η πώληση ενός αρχοντικού στον Αµπντουλάχ Αγά έναντι 24.000 

άσπρων και η είσπραξη ενοικίων για απροσδιόριστο αριθµό αρχοντικών ύψους 

92.160 άσπρων· οι δύο τελευταίες καταγραφές περιλαµβάνονται στα έσοδα του 

βακουφιού, ενώ το δεύτερο ποσό αποτελεί το µεγαλύτερο στον κατάλογο των 

ενοικίων. Σηµειώνονται επίσης ένα µικρό έξοδο µεταφοράς ή µετακόµισης 

(«νακλιγιέ») στο «επάνω κονάκι»,252 καθώς και επισκευές στην κατοικία 

(«µενζίλ»)253 της ιφετλού Μαχµπουµπέ Καρί. ∆εν είναι σαφές αν κάποια από τα 

αναφερόµενα αρχοντικά ταυτίζονται, ούτε αν η Μαχµπουµπέ Καρί κατοικεί στο 

«µενζίλ» ή αναφέρεται µόνο ως ιδιοκτήτρια· δεν εισπράττεται ωστόσο ενοίκιο από το 

χώρο αυτό.254 Από την άλλη πλευρά ο γραφέας κάνει σαφή διάκριση ανάµεσα στο 

σεράι, τα κονάκια και τον ταπεινότερο χώρο, ενώ ο χαρακτηρισµός «υψηλό» 

επιτρέπει την άµεση σύνδεσή του µε την οικογένεια. 

∆εν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν τον υπολογισµό του µεγέθους και του 

τύπου της οικίας, του αριθµού των δωµατίων και της διαρρύθµισης του χώρου στο 

εσωτερικό του σεραγιού, αν δηλαδή τυπολογικά βρίσκεται κοντύτερα σε αρχοντικά 

των επαρχιών -όπως αυτό του Τσακίρ Αγά στο Πυργί της Ανατολίας- και της 

πρωτεύουσας που αποτελούν συµπαγή κτίρια, στα οποία συνανήκουν τα ιδιαίτερα και 

τα εξωτερικά διαµερίσµατα («χαρέµ» και «σελαµλίκ»),255 ή στα σεράγια των 

βεζίρηδων µε τα δεκάδες δωµάτια, το διαχωρισµό σε δύο κτίρια -των ιδιαίτερων 

διαµερισµάτων και του σελαµλίκ- και τις επιβλητικές επιµήκεις προσόψεις.256 Στα 

κατάστιχα αναφέρεται σε πολλά σηµεία το τµήµα των ιδιαίτερων διαµερισµάτων, ενώ 

στην καταχώριση του Σαντουλάχ Μπέι σηµειώνεται η αγορά εξοπλισµού για το 

«αρζ» και το «µαµπέιν οντασί», καθώς και τα «χαρέµ ονταλαρί». Το πρώτο αποτελεί 

την «αίθουσα ακροάσεων», η οποία στο σεράι του Σοκολού Μεχµέντ Πασά στο 

λιµάνι Κάντιργκα στην Κωνσταντινούπολη (16ος-19ος αιώνας) αποτελεί τµήµα ενός 

ξεχωριστού κτιρίου, του «ντιβανχανέ», για τις συνεδριάσεις που αφορούν σε δηµόσια 

και διοικητικά καθήκοντα του αξιωµατούχου, ωστόσο ο Μουρατζά Ντ’Οσόν κατά το 

                                                 
252 Στην καταχώριση του δεύτερου καταστίχου που αφορά σε έξοδα του Σαντουλάχ. Βλ. ΙΙ. 15. 
253 Ο όρος συχνά αντιστοιχεί σε κατοικία µε αυλή, οπωσδήποτε ταπεινότερη από το αρχοντικό και το 
µέγαρο. Βλ. S. Faroqhi, Men of Modest Substance: House Owners and House Property in 17th century 
Ankara and Kayseri, Kέµπριτζ 1987, 65. 
254 Το αρχοντικό της Ζεϊνέµπ Χανίµ, εφόσον σηµειώνεται στο βακουφικό κατάλογο, είναι πολύ πιθανό 
ότι περιλαµβάνεται µεταξύ αυτών που εκµισθώνονται. 
255 Goodwin, ό.π., 435-437 και E. Yalçın, “Pastırmacı Yokuşu No: 7, Balat-İstanbul: The Story of a 
Mansion during the Nineteenth and Twentienth Centuries” στο The Illuminated Table, 243-248. 
256 Kuban, ό.π., 33-37 και Goodwin, ό.π., 443 για τα γιαλιά του Βοσπόρου. Βλ. σελίδες 202-206. 
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δεύτερο µισό του 18ου αιώνα σηµειώνει ότι το ντιβανχανέ αποτελεί ένα µεγάλο 

καθιστικό ή αίθουσα υποδοχής στον όροφο της οικίας, το οποίο αντιστοιχεί στο 

σοφά, τον κεντρικό δηλαδή χώρο του κτιρίου, από τον οποίο υπάρχει πρόσβαση στα 

δωµάτια -αποτελεί εποµένως επιµέρους χώρο της ενιαίας οικίας.257 Το «µαµπέιν 

οντασί» αποτελεί επίσης ένα καθιστικό, το οποίο καταλαµβάνεται από τα άρρενα 

µέλη της οικογένειας και κατέχει µια ενδιάµεση θέση ανάµεσα στα ιδιαίτερα και τα 

εξωτερικά διαµερίσµατα.258 Η ταυτόχρονη παρουσία «µαµπέιν» και «αρζ οντασί» 

στην οικία της οικογένειας του Νουµάν Πασά µάλλον παραπέµπει σε έναν αρκετά 

εκτεταµένο χώρο κατοικίας και ίσως σε κτίριο µε περισσότερους από ένα σοφάδες. 

Οι αναφορές στο χαρέµι περιλαµβάνουν την καταγραφή εξόδων για επισκευές στο 

ιδιωτικό λουτρό («χαµάµ-ι χαρέµ») και σε ένα περίπτερο («κιοσκ-ι χαρέµ-ι αλιγιέ»), 

χώρο ανοικτής ή ηµιυπαίθριας κατασκευής µε πολλά παράθυρα και θέα στον 

εξωτερικό χώρο, ο οποίος µπορεί να αποτελεί ανεξάρτητο κτίσµα της αυλής του 

χαρεµιού ή να είναι ενσωµατωµένος στον όροφο.259 Η αγορά για τους υπηρέτες 

πλήρους συνόλου καλυµµάτων για τους κτιστούς πάγκους («µιντέρ») και τα 

µαξιλάρια («γιασντίκ») φανερώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος στον 

οποίο κατοικούν ίσως στο ισόγειο της οικίας ή σε διαφορετικό κτίσµα,260 ενώ 

αναφέρονται και αγορές εξοπλισµού για την κουζίνα («µατµπάχ»), στην οποία 

αντιστοιχούν περισσότερες από µία τζαριγιέ και θα πρέπει να τοποθετηθεί πιθανώς σε 

αντίστοιχες θέσεις µε τα δωµάτια των υπηρετών.261 Τέλος, αναφέρεται ένα 

«καµεριγιέ», ηµιυπαίθριο στέγαστρο στους κήπους «για την παρατήρηση του 

φεγγαριού»,262 χαρακτηριστική ελαφριά κατασκευή που χρησιµοποιείται, όπως τα 

περίπτερα και τα κιόσκια, προς αναψυχή ή για τελετουργίες της περιόδου µετά το 

1730· ο Εβλιγιά ωστόσο αναφέρει ήδη από τα µέσα του 17ου αιώνα τα καµεριγιέ 

µεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών των σεραγιών της Θεσσαλονίκης, όπως οι 

σοφάδες, τα «σαχνισιά» (κλειστές ξύλινες προεξοχές στον όροφο), τα στέγαστρα 

                                                 
257 Kuban, ό.π., 36. 
258 T. Artan, “The Kadırga Palace Shrouded by the Midst of Time”, Τurcica, 26 (1994), 98. H Αρτάν 
σηµειώνει ότι το µαµπέιν αποτελεί µια νέα διαρρύθµιση, η οποία εµφανίζεται στο ανάκτορο του 
Τοπκαπί µόνο το 18ο αιώνα. 
259 İnalcık µε Quataert, ό.π., 617 και Kuban, ό.π., 55-57. 
260 Υalçın, ό.π., 245-246. 
261 Faroqhi, ό.π., 75-76. 
262 E. Esin, “Le Mahbubiye, un palais Ottoman «alla franca»” στο H. Batu και L. Bacqué-Grammont 
(επιµ.), L’ Empire Ottoman, la république de Turquie et la France, Κωνσταντινούπολη 1986, 77-78. 
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(«τσαρντάκ»), καθώς και οι κήποι και τα αµπέλια, οι τριανταφυλλώνες, οι πηγές και 

τα αναβλύζοντα σιντριβάνια («φισκιγιέ βε σαζρεβάν σελσεµπιλί»). 263 

Όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθµιση και τη διακόσµηση των δωµατίων 

αναφέρονται µιντέρια και µαξιλάρια, στρώµατα («σιλτέ»), υφασµάτινα καλύµµατα 

ποικίλων χρήσεων («κετσέ»), πιθανώς ένα χαλί -ή κάλυµµα καθιστικού- («ιχράµ»), 

και µία καρέκλα («ισκεµλέ»), το µόνο έπιπλο ή αντικείµενο το οποίο δεν εντάσσεται 

στην «υφασµάτινη κουλτούρα» των οθωµανικών οικιών, αλλά αποτελεί ίσως ένδειξη 

της επίδρασης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και εµπορίου κατά το 18ο αιώνα.264 ∆εν 

αναφέρονται ανάγλυφες διακοσµήσεις στους τοίχους και το ταβάνι των δωµατίων και 

του κεντρικού τµήµατος, τα οποία στα µακεδονικά αρχοντικά καλύπτονται στο 

χαµηλότερο τµήµα τους από ξύλινες ντουλάπες («µουσάντρες») µε ζωγραφισµένες 

επιφάνειες, όπου φυλάσσεται η υφασµάτινη οικοσκευή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 

ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις στη ζωοφόρο του επάνω τµήµατος παριστάνονται σε 

γύψινη επιφάνεια ζωγραφιστά φυτικά θέµατα, χαρακτηριστικά της επίδρασης του 

δυτικού µπαρόκ στην οθωµανική διακόσµηση και αρχιτεκτονική κατά το 18ο αιώνα, 

και φανταστικά ζώα και τοπία, πόλεις και λιµάνια, µε κυρίαρχο µοτίβο απόψεις της 

Κωνσταντινούπολης και του Βοσπόρου.265 Ωστόσο η καταγραφή µιας αµοιβής 1.800 

άσπρων που καταβλήθηκε σε ένα «µακάς», µικρογράφο ή ζωγράφο, στα έξοδα που 

αφορούν τις επισκευές στο κιόσκι του χαρεµιού δείχνει ότι πιθανότατα υπάρχουν 

ζωγραφιστές διακοσµήσεις, αν και δεν είναι δυνατό να υπάρξει κάποια ασφαλής 

υπόθεση για τα θέµατα ή τα µοτίβα που εικονίζονται· εικόνες ωστόσο της 

Κωνσταντινούπολης µε διαφορετικούς βέβαια συµβολισµούς από εκείνους των 

σπιτιών των µη µουσουλµάνων εµπόρων των Βαλκανίων266 υπάρχουν και στα 

αρχοντικά της Ανατολίας και της Συρίας. Έχει υποστηριχθεί ότι µέσα από τις 

παραστάσεις του Βοσπόρου εκφράζεται η καλλιτεχνική και ιδεολογική ταύτιση των 

ισχυρών επαρχιακών οικογενειών µε το πολιτικό κέντρο της αυτοκρατορίας και 

συγχρόνως αναπαρίσταται η αντίληψη ενός «οθωµανικού τρόπου ζωής», κυρίως κατά 

την περίοδο των µεταρρυθµίσεων του 19ου αιώνα αλλά και παλαιότερα, κατά το 

δεύτερο µισό του 18ου.267 

                                                 
263 Evliya Çelebi, ό.π., 73 και Yerasimos, ό.π., 278-280. 
264 Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή, 198-202, F. Braudel, Capitalism and Material Life, 1400-
1800, µτφρ. Miriam Kochan, Λονδίνο 1973, 204-226 και Göçek, Rise of the Bourgeoisie, 106. 
265 Μουτσόπουλος, Τα αρχοντικά, 58. 
266 ό.π., 68-71. 
267 S. Weber, “Images of Imagined Worlds: Self-Image and Worldview in Late Ottoman Wall Paintings 
of Damascus” στο The Empire in the City, 154-164. 
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Τα διακοσµητικά µοτίβα του ευρωπαϊκού µπαρόκ, η ζωγραφική σε γύψινες 

επιφάνειες και η έκτασή της στο εσωτερικό της αρχοντικής οικίας αποτελούν 

νεωτερισµούς του 18ου αιώνα, οι οποίοι ξεκινούν από τις πρώτες επαφές των 

Οθωµανών µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό µετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς του 1699 

και την αποστολή του οθωµανού πρέσβη Γιρµί Σεκιζ Τσελεµπί Μεχµέτ Εφέντι στη 

Γαλλία το 1720-21 µε στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών για την ευρωπαϊκή 

στρατιωτική και οικονοµική ισχύ. Οι επαφές αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση 

στοιχείων της θρησκευτικής και κοσµικής αρχιτεκτονικής των καλλιτεχνικών 

ρευµάτων του µπαρόκ και του ροκοκό, τα οποία ωστόσο ενσωµατώθηκαν στις 

παραδοσιακές καλλιτεχνικές δοµές και φόρµες χωρίς να µεταβάλλουν τον τρόπο 

αντίληψης του χώρου προς την οπτική ψευδαίσθηση και την παράθεση πολυτελών 

δευτερευουσών λεπτοµερειών -κύρια χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών ρευµάτων. 

Επιδράσεις υπήρξαν και στην κοσµική οθωµανική αρχιτεκτονική τόσο στις 

προσόψεις και τη µνηµειακότητα όσο και στην εσωτερική διακόσµηση και τις 

µορφολογικές λεπτοµέρειες, στοιχεία τα οποία υιοθετήθηκαν και από τις επαρχιακές 

κοινωνίες µέσω των δικτύων, επαφών και µετακινήσεων των κρατικών 

αξιωµατούχων όσον αφορά στο µουσουλµανικό πληθυσµό,268 ενώ η διάδοση των 

ευρωπαϊκών αγαθών και εµπορευµάτων πραγµατοποιήθηκε, στο βαθµό στον οποίο 

ήταν δυνατή η διείσδυσή τους κατά την περίοδο πριν από το 19ο αιώνα, κατ’ αρχάς 

µέσω των ίδιων δικτύων και της αποδοχής τους από τα κυρίαρχα κοινωνικά 

στρώµατα. Η Φατµά Μουγκέ Γκιοτσέκ υπολογίζει µέσα από τη µελέτη καταγραφών 

διανοµής κληρονοµιών της περιόδου 1705-1809 το βαθµό διείσδυσης εµπορευµάτων, 

όπως ρολόγια, πιστόλια, υφαντά, καρέκλες, καθρέφτες, γυαλιά και κρεβάτια, σε 

διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, καταδεικνύοντας ότι οι µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις βρίσκονται µεταξύ των υψηλόβαθµων διοικητικών αξιωµατούχων σε 

µεγάλη απόσταση και από τους απλούς στρατιωτικούς, αν και ο ρυθµός αύξησης των 

αγαθών στη διάρκεια του αιώνα είναι υψηλότερος µεταξύ των µεσαίων και 

κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων.269 

Εξετάζοντας κάτω από αυτό το πρίσµα τους διαθέσιµους πόρους για την οικογένεια 

του Νουµάν πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα τρία κατάστιχα της οικογένειάς του δεν 

αποτελούν απογραφή της συνολικής περιουσίας της οικογένειας, εποµένως δεν 
                                                 
268 F. Yenişehirlioğlu, “Western Influences on Ottoman Architecture in the 18th Century” στο G. Heiss 
και G. Klingenstein (επιµ.), Das Osmanische Reich und Europa 1683 bis 1789: Konflikt, Entspannung 
und Austausch, Μόναχο 1983, 178. 
269 Göçek, ό.π., 104-107. 
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παρουσιάζεται το σύνολο των υφασµάτων, σκευών και άλλων αντικειµένων των 

µελών της. Από τις πραγµατοποιούµενες αγορές το µόνο στοιχείο που σχετίζεται ίσως 

µε ευρωπαϊκές επιρροές είναι η καρέκλα («ισκεµλέ») που αναφέρθηκε παραπάνω, 

ενώ και στην καταγραφή των υφασµάτων και σκευών, αν και αναφέρονται αγορές µε 

προέλευση περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως πολύχρωµο ύφασµα 

(«αλατζά») από τη Συρία για το ράψιµο εσωτερικού πανωφοριού («εντάρ») και 

φαρδιών παντελονιών («σαλβάρ»), µάλλινο ή µεταξωτό ύφασµα («σαλ») από την 

Κωνσταντινούπολη, λεπτό χαλί ή κάλυµµα καθιστικού («ιχράµ») από την Πράβιστα 

(Ελευθερούπολη Καβάλας), χαλί προσευχής («σετζααντέ») από τη Σµύρνη, χάλκινα 

σκεύη («µπακίρ») από τη Βοσνία και τη Θεσσαλονίκη και ψάθα («χασίρ») από την 

Αίγυπτο, όπου προφανώς θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευµένη παραγωγή, δεν υπάρχει 

καµία καταγραφή αγοράς γαλλικού ή αγγλικού υφάσµατος, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι δε διαθέτουν, επειδή δεν αγοράζουν τα τρία αυτά έτη.270 Τα ποσά που δαπανώνται 

για την ένδυση, την οικοσκευή και την αγορά δούλων αντιστοιχούν σε 138.133 

άσπρα το 1181, 171.227 το 1184 και 107.490 το 1186 αποτελώντας έτσι το τρίτο 

µεγαλύτερο έξοδο µετά τις δαπάνες των τσιφλικιών και τους µισθούς των υπηρετών 

στο πρώτο κατάστιχο και το δεύτερο µεγαλύτερο µετά τους µισθούς στο δεύτερο 

έχοντας ξεπεράσει δηλαδή τις δαπάνες που αφορούν στη γαιοκτησία. Οι αγορές 

αφορούν σε ενδύµατα των ανδρών και των γυναικών της οικογένειας, χανίµ και καρί, 

καθώς και στο ρουχισµό και εξοπλισµό µε στρωσίδια και σκεύη των τζαριγιέ και των 

υπηρετών, ενώ καταγράφονται και υφάσµατα και πετσέτες λουτρού που 

αποστέλλονται προς το µεγάλο βεζίρη στην Κωνσταντινούπολη καθώς και υφάσµατα 

που αγοράζονται ύστερα από εντολή του αξιωµατούχου και στέλνονται στην έδρα 

του, η οποία ωστόσο δεν είναι γνωστή -είναι αρκετά πιθανό όµως ότι αποστέλλονται 

στην πρωτεύουσα.271 

Ο εξοπλισµός των τζαριγιέ περιλαµβάνει σκεύη όπως λεκάνη («κιασέ»), ψηλή 

µεταλλική κανάτα («γκιουγιούµ»), σκεύος για το βράσιµο του καφέ («καχβέ ιµπριγί») 

και κηροπήγια («σεµντάν»), καθώς και στρωσίδια από αδρό µάλλινο ύφασµα 

                                                 
270 Ο Εβλιγιά Τσελεµπί αναφέρει ότι οι αγιάν της πόλης φορούν πανωφόρια από αγγλικό λεπτό 
µάλλινο ύφασµα («Λοντούρα τσούκα κόντος»). Βλ. Evliya Çelebi, 74. Είναι πιθανό ότι κάποια από τα 
µάλλινα υφάσµατα που αναφέρονται απλά ως «τσούκα» προέρχονται από την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά 
η προέλευσή τους δεν επισηµαίνεται ίσως λόγω της λιγότερο υψηλής τους ποιότητας ή της χαµηλής 
εκτίµησης προς αυτά, σε αντίθεση µε τα υφάσµατα και τα αντικείµενα για τα οποία αναφέρονται 
συγκεκριµένες περιοχές προέλευσης εντός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Βλ. αντίθετα την αναφορά 
αγγλικών µάλλινων υφασµάτων στις µεταθανάτιες καταγραφές κληρονοµιάς της περιόδου 1742-1747 
ατόµων λιγότερο υψηλού κύρους από την οικογένεια του Νουµάν (ΘΕΣ/ΙΕΡ 76, 8-127). 
271 Ι. 23 και 26, ΙΙ. 9, 12, 14 και 16 και ΙΙΙ. 16. 
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(«κετσέ»), κάλυµµα καρέκλας («φιράς ισκεµλέ»), στρώµατα («ντοσέκ»), παπλώµατα 

(«γιοργκάν») -των τζαριγιέ της Νεφισέ Καρί από µεταξωτό ύφασµα («χαταΐ»)-, 

µαξιλάρια («γιασντίκ») -των τελευταίων από βελούδο («κατιφέ»)- και µεγάλες 

ποσότητες µάλλινων προβιών («γιαµπαγί») (84 και 210 οκκάδες («κιγιέ») για τις 

τζαριγιέ και 310 περίπου για τους υπηρέτες του Σαντουλάχ Μπέι) και ποσότητες 

χαλκού -για τις τζαριγιέ της Νεφισέ Καρί µε επισήµανση της περιοχής προέλευσης. 

Όσον αφορά στο ρουχισµό των τελευταίων αναφέρονται αντερί και σαλβάρια από 

πολύχρωµο ύφασµα της Συρίας («Σαµ αλατζασί») -από τα ακριβότερα στον κατάλογο 

των τιµών των υφασµάτων-272 και «τζουµπέ» (πανωφόρι µε µακριά µανίκια και 

ανοικτό στο ύψος του στήθους) από λεπτό µάλλινο ύφασµα («τσούκα»), ενώ για τις 

χανίµ και τις καρί αναφέρονται βελούδινα και µεταξωτά ή µάλλινα («σαλ») ενταρί 

και τζουµπέ, καθώς και δέρµα(;) ερµίνας («κακούµ τουλούµ») για τους τζουµπέ, 

αξίας 24150 άσπρων. Οι αγορές που αφορούν στις τζαριγιέ της Νεφισέ Καρί είναι για 

κάποιο λόγο, που ίσως σχετίζεται µε τη θέση της Νεφισέ, περισσότερο 

εκλεπτυσµένες και µεγαλύτερης αξίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Για τις γυναίκες της 

οικογένειας αναφέρονται ιδιαίτερα αγορές βελούδινων υφασµάτων,273 ενώ ορισµένα 

από τα πολυτελέστερα υλικά περιλαµβάνονται στις καταχωρίσεις που αφορούν στο 

Σαντουλάχ Μπέι, στην αποστολή πετσετών και υφασµάτων προς το µεγάλο βεζίρη 

και τέλος στην παραγγελία του αξιωµατούχου, όπου καταγράφονται προσόψια, 

χρυσοκέντητο ή ασηµοκέντητο ύφασµα ή κουρτίνα λουτρού («σιρµά ισλεµέ χαµάµ 

ραχτί»), κίτρινα, βιολετί και κόκκινα χρυσοκέντητα ή ασηµοκέντητα («ντιµπά» και 

«τελί») µεταξωτά («χαταΐ») και σατέν («ατλάς») υφάσµατα, οι τιµές των οποίων µαζί 

µε το βελούδο και την ερµίνα είναι οι υψηλότερες στους καταλόγους. Τα διαφορετικά 

είδη µεταξωτών και χρυσοποίκιλτων υφασµάτων καθώς και οι γούνες για την 

επένδυση των πανωφοριών αποτελούν τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην ένδυση των πλουσιότερων Οθωµανών και περιλαµβάνονται στις καταγραφές 

των δηµευµένων περιουσιών του διοικητή-υπεύθυνου φοροσυλλογής (µουχασίλ) της 

Πελοποννήσου Αχµέντ Πασά και του πρώην κυβερνήτη του Ιτς Ιλ (Άδανα) 

Τοπάλογλου Βεκίλ Οσµάν Πασά στα µέσα του 18ου αιώνα,274 ενώ είναι και τα πρώτα 

που αναφέρει ο Μουσταφά Αλί στα τέλη του 16ου αιώνα ορίζοντας τα υλικά 

                                                 
272 Ι. 26. 
273 Ι. 26 και ΙΙ. 12. 
274 C. Neumann, “Hοw Did a Great Vizier Dress in the Eighteenth Century?” στο S. Faroqhi και C. K. 
Neumann (επιµ.), Ottoman Costumes: From Textile to Identity, Κωνσταντινούπολη 2004, 181-217. 
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χαρακτηριστικά της θέσης των βεζίρηδων στην πολιτικοκοινωνική ιεραρχία.275 

Γενικότερα ο εφοδιασµός των δούλων µε πολυτελή ενδύµατα, η αγορά υλικών που 

αποτελούν σύµβολα υψηλού στάτους, και τα δώρα προς υψηλόβαθµους 

αξιωµατούχους και ουλεµά εκφράζουν τον πλούτο και τον πολυτελή τρόπο ζωής της 

οικογένειας και αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την προβολή και διασφάλιση της 

θέσης της.276 

Τέλος, η παράθεση τελετουργικών γευµάτων («ζιγιαφέτ» και «τεσριφλέρ»),277 τα 

οποία πραγµατοποιούνται στο τσιφλίκι του Λαγκαδά (το πρώτο προς τιµή ή µε τη 

συµµετοχή του µουλά και το δεύτερο οργανωµένο από ή για το Σαντουλάχ Μπέι), η 

φιλανθρωπία κατά την διάρκεια του Ραµαζανιού, αλλά και το είδος και οι ποσότητες 

των τροφίµων που καταναλώνονται ή προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια του έτους 

υποδηλώνουν µια µερική υιοθέτηση εκ µέρους της οικογένειας των συνηθειών και 

των συµβόλων πλούτου και γοήτρου που σχετίζονται µε τη διατροφή και 

αναδεικνύονται µέσα από τη µελέτη των καταλόγων τροφίµων των επίσηµων 

γευµάτων και συµποσίων του παλατιού και από την τιµητική -και συµβολική- 

διανοµή µερίδων φαγητού σε αυλικούς αξιωµατούχους, βεζίρηδες και στα µέγαρα 

των πριγκιπισσών.278 Αν και ποτέ δεν αναπτύχθηκε ένας εξειδικευµένος, 

επαγγελµατικός και εκλεπτυσµένος τρόπος µαγειρέµατος συγκεκριµένων «πιάτων» 

για τα ανώτερα στρώµατα της οθωµανικής κοινωνίας, αντίστοιχος της υψηλής 

γαλλικής κουζίνας της νεότερης περιόδου, η κουλτούρα του φαγητού των υψηλών 

οίκων και του παλατιού παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία 

διαφοροποιούνται στη διάρκεια του χρόνου και αφορούν στις ποσότητες, το είδος και 

την ιεραρχική κατανοµή των τροφίµων στο εσωτερικό της κυρίαρχης οµάδας, στην 

ανάδειξη ορισµένων προϊόντων µε βάση τον τόπο προέλευσής τους ως «λιχουδιές» 

και, τέλος, στη διανοµή των περισσευµάτων και υπολειµµάτων έξω από το παλάτι 

                                                 
275 Tietze, ό.π., 579. 
276 S. Faroqhi, “Consumption and Elite Status in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Exploring 
the Ottoman Case” στο της ίδιας, Stories of Ottoman Men and Women, 38-44. 
277 Ι. 23 και ΙΙ. 15 και 17. 
278 T. Artan, “Aspects of the Ottoman Elite’s Food Consumption: Looking for «Staples», «Luxuries» 
and «Delicacies» in a Changing Century” στο D. Quataert (επιµ.), Consumption Studies and the 
History of the Ottoman Empire 1550-1922: An Introduction, Άλµπανι 2000, 107-200 και H. Reindl-
Kiel, «The Chickens of Paradise: Official Meals in the Mid-Seventeenth Century Ottoman Palace» στο 
The Illuminated Table, 59-88. 
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και, αναλογικά, έξω από τους οίκους των αξιωµατούχων, προς τους υπηρέτες και 

άτοµα εκτός του νοικοκυριού ως πράξη γενναιοδωρίας και φιλανθρωπίας.279 

Ανεξάρτητα από τις αυξοµειώσεις που παρουσιάζονται στις ποσότητες των τροφίµων 

-και κάποιων άλλων προϊόντων-, στους καταλόγους των µηνιαίων αγορών της 

οικογένειας πιθανώς εξαιτίας της αλλαγής του αριθµού -ή της µετακίνησης- των 

µελών του οίκου,280 υπάρχει ένα σύνολο τροφίµων, που εµφανίζεται σταθερά και στα 

τρία έτη των καταγραφών. Αυτά είναι το ψωµί («ναν-ι αζίζ»), το κρέας («λαχµ»), το 

ρύζι («πιρίντς»), τα λαχανικά («σεµπζεβάτ»), το σουσαµέλαιο («σιρεβγκάν»), το 

αλάτι («τουζ»), το πιπέρι («µπουµπέρ»), ο καφές («καχβέ») και το γάλα («σουντ»), το 

σαπούνι («σαµπούν») και το κερί («σεµ» και «µουµ»), ενώ άλλα τρόφιµα που 

εµφανίζονται περιστασιακά και µπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω ενότητες281 

είναι τα κρεµµύδια, λάχανα, φακές, ρεβίθια, µαυροµάτικα φασόλια («µπορουλτζέ»), 

καρύδια, αµύγδαλα, µέλι, πετιµέζι, ελιές και ελαιόλαδο, τυρί και βούτυρο από το 

θερινό βοσκοτόπι στα τέλη Σεπτεµβρίου και αρχές Οκτωβρίου («γιαϊλακντάν γκελέν 

πεϊνίρ»), πάγος το καλοκαίρι282 και κάρβουνο το χειµώνα, καθώς και ειδικά υλικά, 

που αγοράζονται για τις θρησκευτικές γιορτές στους µήνες Μουχαρέµ, Ραµαζάν και 

Ζιλχιτζέ.283 

Από τα τρόφιµα για τα οποία καταγράφονται ποσότητες ιδιαίτερα µεγάλη είναι η 

προµήθεια κρέατος,284 που κατά το πρώτο έτος ξεπερνά τις 100 οκκάδες (128 

χιλιόγραµµα) ανά µήνα,285 ποσότητα η οποία θα αντιστοιχούσε σε µέση καθηµερινή 

κατανάλωση 4,26 χιλιογράµµων, ενώ κατά τους τέσσερις τελευταίους µήνες του 1184 

και ολόκληρο το 1186 η κατανάλωση αυξάνεται στις 240 περίπου οκκάδες (307,2 

χλγρ.), δηλαδή σε 10,24 χιλιόγραµµα την ηµέρα κατά µέσο όρο.286 Αν υποθέσουµε 

                                                 
279 Artan, ό.π., 142-143 και 163-165. Η αντίθεση µε τις εξατοµικευµένες µερίδες των ευρωπαϊκών 
επίσηµων γευµάτων του 18ου αιώνα εντάσσεται στις γενικότερες διαφορές στις κοινωνικές νόρµες και 
στην κουλτούρα του φαγητού ανάµεσα στους Οθωµανούς και τη ∆ύση, όπως περιγράφεται στην 
έκθεση του οθωµανού πρέσβη Γιρµί Σεκίζ Τσελεµπί Μεχµέτ Εφέντι στη Γαλλία το 1720-1721. Βλ. 
Göçek, East Encounters West: France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century, Νέα Υόρκη 
1987, 37-44. 
280 Βλ. παραπάνω, σελίδες 77-78. 
281 Κάποια πιθανώς αποθηκεύονται για τον υπόλοιπο χρόνο, ενώ άλλα είναι εποχιακά. 
282 Για την καθηµερινή ή εβδοµαδιαία διανοµή πάγου από το Χορτιάτη στους υψηλόβαθµους 
αξιωµατούχους της Θεσσαλονίκης, βλ. E. Ginio, “Aspects of Muslim Culture in the Ottoman Balkans: 
A View from Eighteenth-Century Salonica” στο D. Tziovas (επιµ.), Greece and the Balkans: Identities, 
Perceptions and Cultural Encounters since the Enlightenment, Μπέρλινγκτον 2003, 120. 
283 Ι. 24-25, ΙΙ. 10-11 και 16, και ΙΙΙ. 8-10 και 12-13. 
284 ∆εν προσδιορίζεται το είδος, συνήθως όµως είναι αρνίσιο, κατσικίσιο και, σπανιότερα, βοδινό. Βλ. 
Αrtan, ό.π., 134-135. 
285 Μία κιγιέ (οκκά) ισούται µε 1,28 χιλιόγραµµα. Βλ. İnalcık µε Quataert, ό.π., xli. 
286 Ο αριθµός των οκκάδων προκύπτει από την άθροιση των ποσοτήτων, που καταγράφονται στον 
πρώτο κατάλογο του τρίτου καταστίχου (ΙΙΙ. 8-10) και αναφέρονται στην τελευταία του σελίδα ως 
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ωστόσο ότι τα άτοµα που αναφέρονται στο πρώτο κατάστιχο ίσως φτάνουν τα 

σαράντα,287 η καθηµερινή µερίδα θα ήταν 100 γραµµάρια, εποµένως όχι ιδιαίτερα 

µεγάλη -εφόσον η ποσότητα αυτή θα αντιστοιχούσε σε ετήσια κατανάλωση 36 

χιλιόγραµµων κατ’ άτοµο, που είναι χαµηλότερη από τα 50-58 χιλιόγραµµα. τα οποία 

υπολογίζει ο Άντονι Γκρίνγουντ ως ετήσια κατανάλωση για τα µέλη των 

στρατιωτικών σωµάτων του Παλατιού στα τέλη του 16ου αιώνα.288 Ωστόσο είναι 

πιθανό ότι η ιεραρχία στο εσωτερικό του οίκου, µεταξύ των µελών της οικογένειας, 

δούλων, υπηρετών και άλλων µισθοδοτούµενων, εκφράζεται στο περιεχόµενο και τις 

ποσότητες της καθηµερινής διατροφής, όπως παρατηρείται στη σύγκριση ανάµεσα 

στον αριθµό των πιάτων που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εορταστικών γευµάτων 

στους βεζίρηδες του αυτοκρατορικού συµβουλίου από τη µια πλευρά και τους 

γραµµατείς, γραφείς, και υπηρέτες από την άλλη, (έξι έναντι δύο), όπως προκύπτει 

από τα κατάστιχα της αυτοκρατορικής κουζίνας («µατµπάχ-ι αµιρέ») των µέσων του 

17ου αιώνα, καθώς και από την απουσία κρεάτων και πουλερικών, ζυµαρικών, 

αρτοποιηµάτων, γεµιστών και γλυκού, από τα γεύµατα των τελευταίων, στους 

οποίους σερβίρονται κυρίως ταπεινά πιάτα µε ρύζι, σιτάρι, λαχανικά, βούτυρο και 

γιαούρτι, σε πλήρη αντίθεση µε τα γεύµατα των προϊστάµενών τους.289 Ειδικότερα 

όσον αφορά στα πουλερικά, κοτόπουλα, ψητά περιστέρια, πάπιες και χήνες 

αποτελούν σταθερό τµήµα των γευµάτων των βεζίρηδων και θεωρούνται εκλεκτό 

φαγητό των υψηλότερων κοινωνικών στρωµάτων και του παλατιού κατά το 18ο και 

19ο αιώνα, ενώ το ψάρι δεν αναφέρεται παρά µόνο συµπληρωµατικά χωρίς να 

αποτελεί ένδειξη υψηλού κοινωνικού στάτους.290 Στα κατάστιχα της οικογένειας, αν 

και το κρέας είναι µια από τις βασικότερες και σταθερές τροφές, κοτόπουλα 

(«ταβούκ») καταγράφονται µόνο στο επίσηµο γεύµα στο Λαγκαδά, το οποίο µάλλον 

διοργανώνει ο Σαντουλάχ και καταγράφεται ως «τεσρίφ», (τελετή, τελετουργία), 

                                                                                                                                            
έξοδα για τρόφιµα για τον «τιµηµένο πρίγκιπα» (ΙΙΙ. 16), και εκείνων που περιλαµβάνονται στη λίστα 
των τροφίµων για την «ιφετλού Χαµιντέ Χανίµ» (ΙΙΙ. 12-13): το γεγονός ότι το άθροισµα των δύο 
επιµέρους ενοτήτων τροφίµων του 1186 και των δύο ενοτήτων (η κύρια και αυτή του Σαντουλάχ) που 
καταγράφονται για τους τέσσερις τελευταίους µηνες του 1184 είναι περίπου το ίδιο (240 οκκάδες) 
επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι κάποια από τα µέλη του οίκου µετακινούνται στο µερίδιο του 
Σαντουλάχ από το ενιαίο σύνολο που εµφανίζεται στο πρώτο και στους οκτώ πρώτους µήνες του 
δεύτερου καταστίχου ή προστίθενται σε αυτό. 
287 Καταγράφονται δεκατρία µέλη της οικογένειας, αν και δεν είναι σίγουρο ότι όλα κατοικούν στη 
Θεσσαλονίκη. Επίσης αναφέρονται τουλάχιστον επτά σκλάβες, ενώ οι υπόλοιποι δούλοι και υπηρέτες 
υπολογίζουµε ότι ίσως φτάνουν τα είκοσι άτοµα. Η τελευταία υπόθεση οπωσδήποτε είναι επισφαλής. 
288 A. Greenwood, Istanbul’s Meat Provisioning: A Study of the Celepkeşan System, διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήµιο Σικάγο, 11-12, 15 και 17, όπως παρατίθεται στο Αrtan, ό.π., 136. 
289 Reindl-Kiel, ό.π., 60-65. 
290 Ό.π., 85-88. 
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εµφανίζονται δηλαδή σε µια από τις επίσηµες εκδηλώσεις, γεγονός το οποίο δηλώνει 

ίσως την υψηλή συµβολική του αξία, αν και η τιµή του είναι χαµηλότερη από αυτή 

του κρέατος,291 ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ψάρι στους καταλόγους, παρά µόνο στο 

τµήµα των τσιφλικιών ως τροφή για τους θεριστές και τους εργάτες. Ωστόσο ο 

Εβλιγιά Τσελεµπί περιγράφοντας τα συµπόσια που «διοργανώνουν κάθε νύχτα οι 

ευγενείς αγιάν της πόλης κατά τη διάρκεια του χειµώνα», αναφέρει και «ψαράκια» 

(«µαχιτσέ») εκτός από το «ψητό αρνί µαγειρεµένο µε µόσχο» («µουµεσέκ κουζού 

κεµπαµπλαρί»), «αρνί φρικασέ µε άµπαρη» («µουαµπερίν κουζού καπαµαλαρί») και 

κοµπόστα («χοσάµπ»).292 

Σε όλες τις καταγραφές αναφέρεται επίσης ψωµί µε τον προσδιορισµό «αζίζ» («ιερό» 

ή «πολύτιµο»),293 το οποίο στις διανοµές τροφίµων του σουλτανικού παλατιού είναι 

το µόνο µαζί µε το κρέας που διανέµεται σε όλους τους αξιωµατούχους και άλλους 

εξαρτηµένους του παλατιού αποτελώντας σύµβολο πίστης και αφοσίωσης του 

ευεργετούµενου προς το σουλτάνο.294 «Ιερό ψωµί» καταγράφεται και στα 

τελετουργικά συµπόσια στο Λαγκαδά, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις προσφέρεται 

και «φραντζόλα», ένα είδος λευκού ψωµιού καλής ποιότητας,295 ενώ σηµειώνονται 

και κουλούρια («σιµίτ»). Στα συµπόσια, όπως και στο σύνολο των καταγραφών 

περιλαµβάνεται ρύζι, πιθανώς σε µεγάλες ποσότητες, γιατί αναφέρονται έξοδα 

µεταφοράς («χαµαλιγιέ»).296 Το ρύζι ήταν το δηµοφιλέστερο δηµητριακό στο παλάτι 

στις αρχές του 19ου αιώνα και καταναλωνόταν σε µεγάλες ποσότητες ως απλό πιλάφι 

και χυλός ή αναµεµειγµένο µε ποικίλες τροφές, όπως κιµάς, λαχανικά, σταφίδες, 

µαύρο πιπέρι ή µούρα, και, πιο γλυκό, µαγειρεµένο µε ζάχαρη ή κολοκύθα και µέλι, 

αποτελώντας έτσι συστατικό πληθώρας πιάτων και ποικιλιών.297 

Όσον αφορά στο µαγειρικό λίπος και στα έλαια, το υλικό το οποίο καταγράφεται µε 

µεγάλη συχνότητα τόσο στους καταλόγους εξόδων των τσιφλικιών ως αµοιβή για 

τους καλλιεργητές και τους θεριστές, συνδεόµενο µε τα βόδια όσο και στις αγορές 

τροφίµων της οικογένειας είναι το σουσαµέλαιο, αν και ο οίκος προµηθεύεται κάθε 

φθινόπωρο σηµαντικές, αλλά άνισες ποσότητες βουτύρου (43, 188, 209 οκκάδες για 

                                                 
291 ΙΙ. 15. 
292 Evliya Çelebi, ό.π., 75. 
293 Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή, 264-265 και 392. 
294 Artan,ό.π., 129-133. 
295 Ö. Samancı, “Culinary Consumption Patterns of the Ottoman Elite during the First Half of the 
Eighteenth Century” στο The Illuminated Table, 165. 
296 Αν και αναφέρονται ποσότητες, δεν εντοπίστηκε το µέγεθος της µονάδας βάρους ή χωρητικότητας 
«κεϊσέ». 
297 Reindl-Kiel, ό.π., 61-62 και Samancı, ό.π., 165-166. 
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κάθε ένα από τα τρία έτη) από το θερινό βοσκοτόπι.298 Η τόσο διαδεδοµένη χρήση 

του σουσαµέλαιου ξενίζει, καθώς στις καταγραφές των γαιοκτησιών αναφέρεται 

υποχρεωτική πώληση (µουµπαγιά) σουσαµιού («σεµσέµ») στο κράτος σε τιµές που, 

αν και για το σιτάρι και το κριθάρι είναι πολύ χαµηλότερες της τιµής αγοράς (150 

άσπρα), για το σουσάµι είναι εντυπωσιακά υψηλές (960 άσπρα), παρ’ ότι δεν 

αναφέρεται ως καλλιέργεια παρά µόνο για τις ποσότητες της µουµπαγιά και εποµένως 

ίσως να είναι πλασµατική. Είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχει κάποια διαφορετική 

διευθέτηση πίσω από τη συγκεκριµένη αναφορά, αν και, εφόσον δε δίνεται η τιµή 

αγοράς του, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ποσότητες που καταναλώνονται από 

την οικογένεια και εποµένως ούτε η πραγµατική του αξία. Φαίνεται ωστόσο ότι το 

σουσαµέλαιο είναι το κύριο λίπος µαγειρέµατος, ίσως µετά το βούτυρο, ή χρησιµεύει 

στο φωτισµό,299 ενώ το ελαιόλαδο αγοράζεται µια φορά το χρόνο σε πολύ µικρή 

ποσότητα (1-1,5 οκκά) και χρησιµοποιείται ίσως µόνο στο σερβίρισµα, αντίθετα µε 

την ευρεία χρήση του στην Κωνσταντινούπολη από τις αρχές του 18ου αιώνα και 

εξής, η οποία πιθανότατα σχετίζεται µε την κατάληψη της Κρήτης και τις εκεί 

φορολογικές προσόδους των πριγκιπισσών.300 

Τέλος το µόνο µπαχαρικό που περιέχεται στους καταλόγους, είναι το πιπέρι 

(«µπουµπέρ»), το οποίο µε διαφορετικό όνοµα («φουλφούλ») -µαύρο πιπέρι- 

αποτελεί το κυρίαρχο είδος στα καρυκεύµατα των καταλόγων εξόδων της 

αυτοκρατορικής κουζίνας των τελών του 15ου αιώνα, αλλά το 18ο αιώνα υποχωρεί 

έναντι της κανέλλας, του γαρύφαλλου και του κάρδαµου.301 Τα τελευταία, ωστόσο, 

τα οποία την ίδια περίοδο χρησιµοποιούνται τόσο σε γλυκά όσο και σε αρµυρά 

φαγητά και εκφράζουν µια µετατόπιση στις προτιµήσεις της αυλής από τις καυτερές 

γεύσεις στα πιο πικάντικα αρώµατα, δε διακρίνονται στις αγορές της οικογένειας, η 

οποία παρά την εγγύτητά της στη σουλτανική δυναστεία δε φαίνεται να υιοθετεί τις 

νέες αυλικές συνήθειες -ίσως λόγω της παραµονής της σε επαρχιακή πόλη.302 

Στα συµπόσια που οργανώνονται στο τσιφλίκι στο Λαγκαδά αναφέρονται υλικά που 

δεν περιλαµβάνονται στους υπόλοιπους καταλόγους, όπως ένα αρνί («κουζού»), το 

                                                 
298 Για τις οποίες πληρώνει. 
299 A. Cohen, The Guilds of Ottoman Jerusalem, Λάιντεν 2001, 39-48. 
300 Artan, ό.π., 149-153. 
301 C. Neumann, “Spices in the Ottoman Palace: Courtly Cookery in the Eighteenth Century” στο The 
Illuminated Table, 139-140. 
302 Ωστόσο σε κατάλογο των εφοδίων µε τα οποία προµηθεύεται κατά τη διέλευσή του από τη 
Θεσσαλονίκη το 1767-68 ο πασάς που πρόκειται να καταλάβει τη θέση του φρούραρχου της 
Ναυπάκτου αναφέρονται «µπαχαράτ» (µπαχαρικά) και όχι συγκεκριµένα πιπέρι. Βλ. ΘΕΣ/ΙΕΡ 113, 44. 



 97

οποίο ίσως αναφέρεται χωριστά επειδή σφάζεται εκεί, καθώς και ζάχαρη («σουκέρ»), 

η οποία αγοράζεται µόνο για τα ζιγιαφέτ και κατά το µήνα του Ραµαζανιού -από µια 

οκκά-, ενώ κύριο γλυκαντικό για την υπόλοιπη περίοδο είναι το µέλι («ασέλ»). Η 

ζάχαρη θεωρείται σπάνιο και ακριβό προΐόν µέχρι το 19ο αιώνα, ενώ η παρασκευή 

των «ζαχαρένιων κήπων» κατά τους εορτασµούς της περιτοµής των γιων του Μεχµέτ 

∆΄ κατά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα εντάσσεται στο πλαίσιο της «επιδεικτικής 

κατανάλωσης» του παλατιού.303 Αντίθετα, ο καφές αποτελεί ένα από τα υλικά τα 

οποία περιλαµβάνονται σταθερά στις αγορές κάθε µήνα αλλά και στα συµπόσια· στον 

κατάλογο των εξόδων για τρόφιµα της Χαµιντέ Χανίµ στο τρίτο κατάστιχο 

αναφέρεται ξεχωριστά η αγορά καφέ για τα ζιγιαφέτ, σε αντίθεση µε τις καταχωρίσεις 

του πρώτου και του δεύτερου καταστίχου.304 

Οι γιορτές, τα γεύµατα, η κατανάλωση καφέ σε οικιακές επισκέψεις και οι εκδροµές 

στα περίχωρα των πόλεων αποτελούν τις κυριότερες ευκαιρίες συναναστροφής και 

κοινωνικότητας για τις γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, εκτός από 

τις επισκέψεις στα λουτρά, τις (σπάνιες) εξόδους στην αγορά µε τη συνοδεία 

υπηρετών, και στα ιερά τεµένη, στα οποία ωστόσο η είσοδος επιτρέπεται µόνο στις 

ηλικιωµένες.305 Η λαίδη Μόνταγκιου περιγράφει το τελετουργικό των γευµάτων και 

των γυναικείων επισκέψεων στους οίκους του µεγάλου βεζίρη και του κετχουντά του 

στην Αδριανούπολη κατά το πρώτο µισό του 18ου αιώνα,306 ενώ ο Αλεξάντερ Ράσελ 

καταγράφοντας τις διασκεδάσεις των πλούσιων οικογενειών του Χαλεπιού στα τέλη 

του ίδιου αιώνα αναφέρεται σε κατ’ οίκον παραστάσεις µουσικών, γελωτοποιών, 

αφηγητών παραµυθιών και χορευτών.307 Ο Εβλιγιά Τσελεµπί αναφέρει τους τόπους 

                                                 
303 Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή, 216-218. Ωστόσο στον κατάλογο των αφιερωµένων στο 
ιερό τέµενος αστικών ακινήτων αναφέρονται τέσσερα δωµάτια («µπαµπ»), (εργαστήρια ή 
καταστήµατα) πωλητών ζάχαρης ή ζαχαροπλαστών(;) («σουκερτζί») στην αγορά των κατασκευαστών 
σεντουκιών («σουκ-ι σαντικτσιγιάν»). Θα µπορούσε αυτό να αποτελεί ένδειξη ότι η κατανάλωση 
αυτού του γλυκαντικού έχει γίνει προσιτή σε µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού; Χαρακτηριστικό ίσως 
είναι ότι τα ενοίκια από τα καταστήµατα των πωλητών ζάχαρης δεν είναι από τα υψηλότερα µεταξύ 
των αφιερωµένων ακινήτων, αν και στη διαµόρφωση της τιµής συµβάλλουν πολλοί παράγοντες. 
304 ΙΙΙ. 12. 
305 Y. J. Seng, “Standing at the Gates of Justice: Women in the Law Courts of Early-Sixteenth-Century 
Üsküdar, Istanbul” στο M. Lazarus-Black και S. F. Hirsch (επιµ.), Contested States: Law, Hegemony 
and Resistance, Νέα Υόρκη 1994, 187-188 και N. Atasoy, “Scenes of Ottoman Women at Leisure”, 
στο C. K. Neumann και S. Prator (επιµ.), Frauen, Bilder und Gelehrte : Studien zu Gesellschaft und 
Kunsten im Osmanischen Reich [= Arts, women and scholars: studies in Ottoman society and culture]. 
Festschrift Hans Georg Majer , Κωνσταντινούπολη 2002, 387-393. 
306 M. W. Montagu, Το οδοιπορικό τριών ηπείρων, χρονολόγιο-εισαγωγή-σχόλια Ί. Χατζηπαναγιώτη, 
µτφρ. Ι. Κασσεσιάν, χ.τ.έ. 1995, 152-158. 
307 A. Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century, Nέα 
Υόρκη 1989, 235-236. 
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περιπάτου στα περίχωρα της Έδεσσας, της Βέροιας και της Αχρίδας,308 ενώ για τη 

Θεσσαλονίκη σηµειώνει τις εκδροµές των πλούσιων οικογενειών στην κορυφή του 

Χορτιάτη κατά το ετήσιο προσκύνηµα προς τιµήν του οµώνυµου τοπικού αγίου 

(«Χορτάτς»).309 Στα κατάστιχα που εξετάζουµε στοιχεία που αφορούν στην 

κοινωνικότητα και τη διασκέδαση περιλαµβάνονται στις καταχωρίσεις που 

αντιστοιχούν στη Χαµιντέ, για την οποία καταβάλλεται ενοίκιο για µία άµαξα, 

πιθανώς περιπάτου («κοτσού»), και ένα ελαφρύ τετράτροχο όχηµα («ταλίκα»), ενώ 

σηµειώνονται και αγορές ζαχαρωµένων φρούτων («σεκερλεµέ») και υλικών που 

µάλλον αφορούν στον καλλωπισµό («χοσλούκ»), καθώς και αµοιβές ενός γιατρού 

(«τιµπί»), κάποιου Βεζνετζίζαντε Εφέντι και του σεΐχ Σουλεϊµάν, ο οποίος θα 

µπορούσε να σχετίζεται µε κάποια µυστικιστική αδελφότητα ή να είναι δάσκαλος ή 

πνευµατικός σύµβουλος στον οίκοτου Νουµάν.310 

∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τη µόρφωση των γυναικών στις οικογένειες των 

αξιωµατούχων. Η πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα οπωσδήποτε είναι πιο 

περιορισµένη από αυτή των ανδρών, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν µαθήµατα σε πρωτοβάθµια σχολεία («µεκτέµπ») και σε 

ιεροδιδασκαλεία («µεντρεσέδες»), ενώ, όπως αναφέρει ο Ιλµπέρ Ορταϊλί, οι κόρες 

των µεγάλων βεζίρηδων και των διοικητών είναι δυνατό να µην έχουν καµία 

µόρφωση, σε αντίθεση ωστόσο µε τις γυναίκες των οικογενειών των ουλεµά, οι 

οποίες συνήθως είναι εγγράµµατες, ενώ αναφέρει και τα ονόµατα ορισµένων 

ποιητριών από το 16ο ως τον 20ό αιώνα.311 Μία από αυτές, η Χουρέµ Σουλτάν, 

σύζυγος του Σουλεϊµάν Α΄, µορφώθηκε στο πλαίσιο των συστηµατικών µαθηµάτων 

λογοτεχνίας, µουσικής και εθιµοτυπίας, µεταξύ άλλων που παραδίδονταν στις 

γυναίκες των ιδιαίτερων αυτοκρατορικών διαµερισµάτων.312 ∆εν υπάρχουν 

πληροφορίες για το επίπεδο µόρφωσης της Χαµιντέ Χανίµ, ούτε και για κάποιο άλλο 

µέλος της οικογένειας, ενώ δεν αναφέρεται κάποια αγορά βιβλίου στη διάρκεια των 

τριών εξεταζόµενων ετών. Ωστόσο η απουσία αγορών δεν αποκλείει την πιθανότητα 

να υπάρχει οικιακή συλλογή,313 ενώ η επαφή µε τους σεΐχηδες και τους ουλεµά, 

                                                 
308 ∆ηµητριάδης, Η Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, 242-244, 261-263 και 303. 
309 Ginio, ό.π., 124. 
310 Ι. 23. 
311 Ortaylı, ό.π., 54-57. 
312 Βλ. παραπάνω, σελίδες 79-80. 
313 Στη µεταθανάτια καταγραφή της περιουσίας («τερεκέ ντεφτερί») του καϊµακάµη (βοηθός) του 
επικεφαλής των σεγίντ (απόγονοι του Προφήτη) της Θεσσαλονίκης, Σεγίντ Μεχµέντ Σαλίχ Εφέντι, το 
1746 (στους σεγίντ ανήκει και η οικογένεια του Νουµάν), περιλαµβάνονται ογδόντα τέσσερα 
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καθώς και η κοινωνική θέση της οικογένειας και οι οικονοµικές και διοικητικές 

υποχρεώσεις των ανδρών, καθιστούν µάλλον αυτονόητη την υψηλή µόρφωση στην 

παλατινή οθωµανική κουλτούρα και εθιµοτυπία. 

Ορισµένες από τις σηµαντικότερες εστίες εκπαίδευσης και συναναστροφής των 

αξιωµατούχων της πρωτεύουσας αναφέρεται ότι ήταν οι διοργανώσεις λογοτεχνικών 

συγκεντρώσεων («µετζλίς») στα εξωτερικά τµήµατα των οικιών, στις οποίες 

κυριαρχούσε η κοσµική περσική κουλτούρα και ποίηση µε λογοτεχνικές συζητήσεις 

και απαγγελίες ποιηµάτων,314 ενώ οι επισκέψεις και συζητήσεις για θέµατα που 

αφορούν στη διοίκηση ή σε προσωπικές σταδιοδροµίες κατά τη διάρκεια των άτυπων 

συµβουλίων («ντιβάν») των οίκων της Κωνσταντινούπολης αποτελούσαν κύρια 

ευκαιρία συναναστροφής και σύσφιξης σχέσεων εκτός από την ανταλλαγή δώρων και 

την πραγµατοποίηση γαµήλιων συµµαχιών.315 Για τις σχέσεις των µελών της 

οικογένειας του Νουµάν στη Θεσσαλονίκη µε άτοµα εκτός νοικοκυριού ενδεικτική 

είναι η παράθεση του συµποσίου στο Λαγκαδά προς τιµή ή µε τη συµµετοχή του 

µουλά, της ανώτερης θρησκευτικής και δικαστικής αρχής της πόλης,316 καθώς και η 

αποστολή υφασµάτων και άλλων αντικειµένων πιθανότατα ως δώρων προς το µεγάλο 

βεζίρη.317 Όσον αφορά στις σχέσεις µε τις τοπικές ισχυρές οικογένειες, στα κατάστιχα 

καταγράφεται το όνοµα του Καρακίζζαντε Χούτος(;) Αγά, ενός µέλους της 

οικογένειας που είχε εµφανιστεί το 1751 ως «µάρτυρας της διαδικασίας» στο 

δικαστήριο κατά την πώληση των χωραφιών, σπιτιών και µουριών των κατοίκων του 

χωριού Γκιουβέζνε του ναχιγιέ του Λαγκαδά, ύστερα από τις καταγραφές των 

ονοµάτων του Σεγίντ Αµπντουραχίµ Εφέντι, «προτύπου των µεγάλων καθηγητών», 

του ρεϊσουλκιουτάµπ (επικεφαλής της γραµµατείας του σουλτανικού συµβουλίου) 

                                                                                                                                            
αντικείµενα , που σχετίζονται µε το βιβλίο και την ανάγνωση, µεταξύ των οποίων σχολιασµοί του 
Κορανίου («τεφσίρ») και συλλογές νοµικών γνωµοδοτήσεων («τζαµίγιου’λ-φεταβά»), περσική ποίηση 
(«γκιουλιστάν» και «ντιβάν-ι χαφίζ-ι Σιραζί») και χρονικά («τεβαρίχ»). Βέβαια, όπως φαίνεται από το 
όνοµα του νεκρού, και από τα περιεχόµενα της συλλογής του, αυτός θα πρέπει να ανήκει στην 
κατηγορία των ουλεµά (ΘΕΣ/ΙΕΡ 80, 116-118). Η ύπαρξη βιβλιοθήκης στην ιδιοκτησία του καϊµακάµη 
των σεγίντ της πόλης δε σηµαίνει υποχρεωτικά ότι και η οικογένεια του Νουµάν Πασά κατέχει βιβλία, 
δεν αποκλείεται ωστόσο αυτή η πιθανότητα από το γεγονός της µη καταγραφής τους κατά τα τρία 
εξεταζόµενα έτη. 
314 Findley, Ottoman Civil Officialdom, 51-56 και T. Stavrides, The Sultan of Vezirs: The Life and 
Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic (1453-1474), Λάιντεν 2001, 301-304 
315 Göçek, Rise of the Bourgeoisie, 54-55. 
316 Ι. 23. Βλ. Μποζούρ, ό.π., 49-50. 
317 Ι. 23. Μεγάλοι βεζίρηδες το 1181 (1767-68) είναι διαδοχικά ο Μουχσίνζαντε Μεχµέτ Πασά 
(κουνιάδος του Νουµάν, καθώς είναι παντρεµένος µε την Εσµά, αδελφή της Ζουµπεϊντέ) και ο 
Σιλαχντάρ Χαµζά Μαχίρ Πασά. Βλ. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 399-406. 
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Φουαντί Μεχµέντ Εφέντι και του Χουσεΐν Εφέντι.318 Ακόµα είναι γνωστό το όνοµα 

του συζύγου της απελεύθερης σκλάβας του Νουµάν Μπέι είκοσι περίπου χρόνια 

νωρίτερα, ο οποίος πέθανε ενώ βρισκόταν προσωρινά στη Σεβάστεια της Ανατολίας 

(«µισαφιρέν σακίν ικέν»), άγνωστο για ποιο λόγο και µε ποια ιδιότητα αφήνοντας µια 

περιουσία συνολικού ύψους 355.000 περίπου άσπρων αλλά και χρέη 438.800 άσπρων 

προς µουσουλµάνους -µεταξύ των οποίων και ο Νουµάν Μπέι µε το µεγαλύτερο 

ποσό της καταγραφής (180.000 άσπρα)- και εβραίους πιστωτές. 319 Οι σχέσεις 

προφανώς των παραπάνω ατόµων µε την οικογένεια του Νουµάν είναι άνισες και 

ιεραρχηµένες και υποδεικνύουν την ύπαρξη ή τις στρατηγικές δηµιουργίας δικτύων 

και συµµαχιών τόσο στο επίπεδο της στρατιωτικοδιοικητικής ιεραρχίας όσο και 

µεταξύ των τοπικών προκρίτων και του υπόλοιπου πληθυσµού, όπως φαίνεται από το 

γάµο της απελεύθερης, πρακτικές απαραίτητες για τη διατήρηση του κύρους και του 

πλούτου της οικογένειας, οι οποίες συνίστανται εξωτερικά στην τήρηση πολιτικών 

ισορροπιών και στην αποδοχή και εφαρµογή των κανόνων κοινωνικότητας και 

εθιµοτυπίας σύµφωνα µε τις νόρµες συµπεριφοράς των ανώτερων οθωµανικών 

κοινωνικών στρωµάτων. 

 

3. Ιερό αφιέρωµα, δανεισµός και οικογενειακή ευσέβεια 

 

Η διασφάλιση του κοινωνικού κύρους µιας οικογένειας αξιωµατούχων και τοπικών 

προκρίτων συνδέεται άµεσα µε την υιοθέτηση και προβολή ενός τρόπου ζωής 

σύµφωνου µε το θρησκευτικό σύστηµα αξιών και τις αρχές της φιλανθρωπίας, της 

ελεηµοσύνης και της ευλάβειας, καθώς και της ευεργεσίας των ουλεµά, µορφωµένων 

και αξιοσέβαστων προσώπων της κοινότητας, φορέων και συνεχιστών των ιερών 

παραδόσεων, ερµηνευτών του νόµου και εποπτών της λειτουργίας των ιερών 

ιδρυµάτων (βακούφια), στη λειτουργία των οποίων στηρίζεται µεγάλο µέρος των 

αναγκών λατρείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και αστικής οργάνωσης.320 Η οικογένεια 

του Νουµάν Πασά εκτός από την τήρηση των εορτών, τη νηστεία του Ραµαζανιού και 

την πραγµατοποίηση των καθιερωµένων στη διάρκεια του έτους πράξεων 

ελεηµοσύνης συντηρεί τη λειτουργία του ιερού τεµένους, το οποίο ιδρύθηκε από τον 

                                                 
318 ΘΕΣ/ΙΕΡ 80, 7-9. Βλ. και παραπάνω, σελίδα 60. 
319 ΘΕΣ/ΙΕΡ 68, 94-96. Είναι ο Χατζ Γιουσούφ, γιος του Αµπντουλάχ, γιος του Αµπντουλµενάν. Βλ. 
παραπάνω, σελίδα 37. 
320 R. Van Leeuwen, Waqfs and Urban Structures: The Case of Ottoman Damascus, Λάιντεν 1999, 90-
91. 
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επικεφαλής της οικογένειας στα µέσα περίπου του αιώνα στην ανατολική πλευρά της 

πόλης και χρηµατοδοτείται από τα εισοδήµατα µεγάλου αριθµού ακινήτων, επιβλέπει 

και συντηρεί τµήµα του δικτύου ύδρευσης και φαίνεται ότι σχετίζεται µε κάποια ή 

κάποιες από τις µυστικιστικές αδελφότητες σουφί της πόλης, καθώς αναφέρεται ένας 

«σεΐχ», (επικεφαλής σουφιτικής αδελφότητας) µεταξύ των ατόµων που λαµβάνουν 

αµοιβές στο πλαίσιο του οίκου, ενώ χρηµατοδοτείται η λειτουργία ενός 

µουσουλµανικού µοναστηριού («τεκκέ»). Εκτός, εποµένως, από τις οικογένειες 

ουλεµά και τους αξιωµατούχους στη δικαστική ή καθηγητική ιεραρχία, µε τους 

οποίους τα µέλη της οικογένειας είναι πολύ πιθανό ότι βρίσκονται σε επαφή και 

δέχονται επισκέψεις, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες φαίνεται ότι εντάσσονται σε 

δίκτυα ελεηµοσύνης και ευεργεσίας -στο πλαίσιο των ιδρυµάτων-, που διαχέονται σε 

διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα και µέσω των οποίων επιτυγχάνουν 

αποδοχή, σεβασµό και αναγνώριση. 

Η οικογενειακή ευσέβεια και η υιοθέτηση των κανόνων της ισλαµικής θρησκείας 

αφορά στην εφαρµογή κανόνων και τελετουργικών τα οποία σχετίζονται µε τους 

εορτασµούς και τη νηστεία και ενώ ανήκουν στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής 

συνδιαµορφώνουν, µαζί µε τις επιλογές στη διατροφή, την ένδυση, την εκπαίδευση 

και την κοινωνικότητα, έναν τρόπο ζωής, ο οποίος, αν και ως προς τους 

θρησκευτικούς τύπους παραπέµπει στις υποχρεώσεις και τον κοινό κώδικα αξιών των 

µουσουλµάνων, συγχρόνως ενισχύει και νοµιµοποιεί τη διάκριση και την απόσταση 

των αξιωµατούχων και ουλεµά από τον υπόλοιπο πληθυσµό, µια και είναι η 

οικογένεια του Νουµάν Πασά, µεταξύ άλλων οίκων, ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει 

το ρόλο του ευεργέτη, διανέµει φαγητό και καταβάλλει αµοιβές. Στους καταλόγους 

των µηνιαίων εξόδων σηµειώνονται οι αγορές τροφίµων για την παρασκευή του 

«ασουρέ», ενός γλυκίσµατος από σταφίδες, σιτάρι, µέλι και ξηρούς καρπούς, το 

οποίο διανέµεται κατά τη δέκατη µέρα του µήνα Μουχαρέµ σε ανάµνηση του 

θανάτου του Χουσεΐν, εγγονού του Προφήτη, στην Κερµπέλα,321 ενώ κατά το µήνα 

Ραµαζάν καταγράφονται αγορές τροφίµων και υλικών διαφορετικών από τους 

υπόλοιπους µήνες όπως σταφίδες, δαµάσκηνα, ζάχαρη, αυγά, κανταΐφι και λουκάνικα 

(«µπουµµπάρ») και κατά το µήνα Ζιλχιτζέ η αγορά ενός προβάτου για τη «γιορτή της 

θυσίας» («κουρµπάν µπαϊραµί»). Στο Ραµαζάνι σηµειώνονται επίσης έξοδα 

                                                 
321 Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή, 274. 
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ελεηµοσύνης («σαντακά-ι φιτρέ»),322 ενώ στους µήνες Μουχαρέµ και Σαµπάν του 

1184 καταγράφεται ένα ποσό για «εξαγωγή σκουπιδιών» («σουπρουντού ιχρατζινά»), 

το οποίο, αν δεν αποτελεί κάποιο έξοδο για µια αστική υπηρεσία καθαρισµού,323 ίσως 

αφορά σε διανοµή περισσευµάτων.324 

Ανεξάρτητα ωστόσο από την ευσέβεια και την τήρηση της προσευχής, της νηστείας 

και της ελεηµοσύνης σε ιδιωτικό επίπεδο ο χώρος στον οποίο η αξία της ευεργεσίας 

αποκτά σταθερό και διηνεκή χαρακτήρα και εξυπηρετεί την κάλυψη των αναγκών της 

κοινότητας είναι το βακούφι ή ιερό αφιέρωµα.325 Ο όρος στα αραβικά («w-q-f») 

σηµαίνει «παύση» και αφορά στη δέσµευση και απόσυρση των αφιερωµένων 

περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) από τις συναλλαγές της αγοράς και 

απόδοση της χρήσης ή των εισοδηµάτων τους στην πραγµατοποίηση ενός θεάρεστου 

σκοπού, δέσµευση η οποία -όσον αφορά στην απαγόρευση πώλησης, υποθήκευσης ή 

δωρεάς- έχει υποστηριχθεί ότι ανέστειλε µακροπρόθεσµα την ελεύθερη ανάπτυξη των 

οικονοµικών σχέσεων µέσω της αποτροπής της εµπορευµατοποίησης της αστικής 

γης.326 Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τη χρησιµότητα ή όχι της σύγκρισης µε την 

ιδιαίτερη ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων στην Ευρώπη, η λειτουργικότητα και η 

µεγάλη διάδοση του οικονοµικού και θρησκευτικού αυτού θεσµού στην οθωµανική 

επικράτεια οφείλεται -µεταξύ άλλων- στο ρόλο του στη διασφάλιση της 

σταθερότητας των οικονοµικών επενδύσεων και την προστασία από τη φθορά καθώς 

και τον κίνδυνο της δήµευσης των περιουσιών των αξιωµατούχων και εύπορων 

υπηκόων, οι οποίοι επενδύουν κεφάλαια στην αστική αγορά.327 Τα βακούφια εκτός 

από θρησκευτικά κτίρια και θεσµούς πρόνοιας, όπως τα τεµένη («τζαµί» και 

«µεστζίντ»), ιεροδιδασκαλεία («µεντρεσέ»), σχολεία («µεκτέµπ»), έδρες 

αδελφοτήτων σουφί («τεκκέ» και «ζαβιγιέ»), δηµόσιες κουζίνες («ιµαρέτ» και 

«ασχανέ»), νοσοκοµεία («µπιµαρχανέ»), µαυσωλεία («τουρµπέ») και κρήνες 

(«σεµπίλ»), αντιστοιχούν και σε εµπορικές εγκαταστάσεις («σουκ») και ξενώνες 

                                                 
322 Η «σαντακά» αντιστοιχεί ειδικότερα στην εθελοντική ελεηµοσύνη σε αντίθεση µε τη «ζακάτ» που 
παραπέµπει στην υποχρεωτική αφιέρωση τµήµατος των εισοδηµάτων των ιδιωτών υπέρ των φτωχών 
και άλλων µη προνοµιούχων. Οι όροι όµως χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση. Βλ. T.H. Weir [-Α. 
Zysow], “Sadaka” στο EI2, τ. 8, 708-716 και A. Zysow, “Zakat” στο EI2, τ.11, 406-422. 
323 Για τη συντεχνία των καθαριστών στην Ιερουσαλήµ και την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τα 
σπίτια και το άµεσο περιβάλλον τους κατά το 17ο αιώνα, βλ. Cohen, ό.π., 70-74. 
324 ΙΙ.10 και 11. Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 279. 
325 M. Hoexter, “The Waqf and the Public Sphere” στο M. Hoexter, S. N. Eisenstadt και M. Levtzion 
(επιµ.), The Public Sphere in Muslim Societies, Άλµπανι 2002, 122. 
326 Van Leeuwen, ό.π., 197-198, όπου αναφέρεται στις θέσεις του Μάξ Βέµπερ για το θεσµό των 
βακουφιών. 
327 Ό.π., 199. 
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(«χαν» και «κερβάν σεράι»), λουτρά («χαµάµ»), γαίες και άλλη ακίνητη αστική 

περιουσία, τα εισοδήµατα από την παραγωγή ή τη µίσθωσή τους («ελ-µεβκούφ) 

προορίζονται για τη συντήρηση των πρώτων («ελ-µεβκούφ αλεϊχί»), καλύπτουν 

εποµένως ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση και τη λατρεία και ορίζουν σε µεγάλο βαθµό 

τις συνθήκες λειτουργίας βασικών οικονοµικών θεσµών των πόλεων.328 Επιπλέον 

στην πράξη ο χαρακτήρας του ιερού αφιερώµατος δε συνεπάγεται αυστηρούς και 

ανυπέρβλητους περιορισµούς στη χρήση και τις δυνατότητες διάθεσης και 

µεταβίβασης των περιουσιών, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την ύπαρξη 

ποικίλων τύπων συµβολαίων ενοικίασης, που ρυθµίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στους 

ιδιοκτήτες και τους κατόχους ή µισθωτές,329 τη δυνατότητα ανταλλαγής και, 

εποµένως, έµµεσης µεταβίβασης των αφιερωµένων εγκαταστάσεων,330 καθώς και την 

πρακτική της έντοκης πίστωσης κεφαλαίων µε τη µορφή ιερού αφιερώµατος παρά τη 

συζήτηση των µέσων του 16ου αιώνα όσον αφορά στη νοµιµότητα ή µη των 

χρηµατικών βακουφιών, η οποία κατέληξε στην πλήρη νοµική αποδοχή τους.331 

Στους λογαριασµούς διαχείρισης της περιουσίας του Νουµάν Πασά µεγάλο µέρος 

καταλαµβάνουν οι δαπάνες για τις επισκευές στις εµπορικές εγκαταστάσεις και τα 

εισοδήµατα από τα ενοίκια και την πωλήση -«µουµπαγιά», όπως αναφέρεται- ενός 

αφιερωµένου αρχοντικού, ενώ η όλη βακουφική διαχείριση, αν και αποτελεί ένα 

διακριτό τµήµα των καταστίχων, παρατίθεται στο ίδιο πλαίσιο µε τα υπόλοιπα έσοδα 

και έξοδα και προστίθεται σε αυτά.332 Τα αφιερωµένα ακίνητα, τα οποία 

αποτελούνται από καταστήµατα («ντουκιάν»), εργαστήρια («µαχζέν»), πρόχειρους 

χώρους εργαστηρίου («ιζµπέ»), δωµάτια («οντά»), χάνια και αρχοντικά («κονάκ»), 

τοποθετούνται στο κέντρο της πόλης, στις περιοχές «Χαρίκ Μαχκεµέ», (Καµµένο 

∆ικαστήριο), κοντά στο σηµερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,333 «Ταχτά 

Καλέ», δυτικά του τεµένους Χαµζά Μπέι («Αλκαζάρ»),334 «αγορά των κασελοποιών» 

(«σουκ-ι σαντικτσιγιάν»), η οποία το 1837 αναφέρεται ότι ανήκει στο βακούφι του 

                                                 
328A. Singer, Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem, Άλµπανι 
2002, 19. 
329 Για τις πρακτικές «µουκατά» (εκµίσθωση) και «ιτζαρετέιν» (διπλό ενοίκιο), βλ. B. Yediyıldız, 
Institution du vaqf au XVIIIe siècle en Turquie -étude socio-historique-, Άγκυρα 1985, 136-144. 
330 Singer, ό.π., 103 και 126. 
331 J. E. Mandaville, “Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire”, 
International Journal of Middle East Studies, 10 (1979), 289-308. 
332 Βλ. πίνακες 5, 7, 8 και 9. 
333 ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 409-410. 
334 Ό.π., 88-89. 
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σουλτάνου Βαγιεζίτ Β΄, το οποίο συνδέεται µε το ιερό τέµενος Κασιµιγιέ (Άγιος 

∆ηµήτριος),335 «Αβρέτ Παζάρ» («Αγορά των Γυναικών»), λίγο χαµηλότερα από το 

µπεζεστένι, 336 «µπαµπ-ι Γιαλί» («Πύλη του Γιαλού»), στη σηµερινή πλατεία 

Εµπορίου,337 καθώς και στο «καπάν», την αγορά σιτηρών («καπάν-ι γκαλέ»),338 και 

τη συνοικία «Γιλάν Μερµερί» (στο ύψος της οδού Αγίου ∆ηµητρίου, κοντά στην 

παλιά λαχαναγορά).339 Σε αυτά ανήκουν φούρνοι (των αρτοποιών και ένας για την 

παρασκευή «φρατζόλας»), µύλοι, αποθήκες άχυρου, κουρεία, χασάπικα, 

λινοσποροτριβεία, ένα εργαστήριο παρασκευής ή κατάστηµα κατανάλωσης µποζά 

(αλκοολούχο ποτό από κεχρί) («µποζάχανε»), ένα καφενείο, ένα δωµάτιο στο χάνι 

των µαστόρων («ντουλγκερλέρ χανί»), καταστήµατα υφαντών µεταξιού («γκαζαζάν») 

και πωλητών ζάχαρης («σουκερτζί»), δωµάτια ραφτών, υποδηµατοποιών και ενός 

κατασκευαστή ελαφρών τουρµπανιών («ποσουτζού»), ένα ξυλουργείο(;) («ταχτά 

µαχζέν»), δύο χάνια κοντά στην Πύλη του Γιαλού («Κετσιλέρ/Γκετζελέρ(;) Χανί» και 

«Αλατζά Χάν»), ένα λουτρό, κονάκια και δύο λαχανόκηποι, ο πρώτος κοντά στο 

τέµενος του Νουµάν και ο δεύτερος στο τέµενος του Χαµζά Μπέι. Παράλληλα, 

µεγάλο µέρος των εσόδων αποτελούν οι τόκοι από τα δάνεια των «αφιερωµένων στο 

ιερό τέµενος χρηµάτων» («τζαµί-ι σερίφ νουκούντ µεβκουφλαρί»), ενώ ένα σταθερό 

ποσό αντιστοιχεί στο µερίδιο του «ευεργέτη» Νουµάν Πασά επί του αφιερωµένου 

κεφαλαίου κάποιου Χατζ Χαµζά Εφέντι, για το οποίο φαίνεται ότι η οικογένεια έχει 

αναλάβει τη διαχείριση. 

Το περισσότερα από τα αστικά ακίνητα, τα έσοδα από τα οποία αποτελούν το 

µεγαλύτερο τµήµα των βακουφικών εισοδηµάτων -αν και δεν περιλαµβάνονται στον 

υπολογισµό τα έξοδα των επισκευών-, βρίσκονται στην περιοχή της αγοράς χωρίς 

ωστόσο να είναι συγκεντρωµένα σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Στις καταχωρίσεις εκτός 

από τα ενοίκια καταγράφεται και ένα µικρό ποσό ως δαπάνη -που δεν ξεπερνά τα 

19.000 άσπρα όταν το σύνολο των εσόδων από τις ενοικιάσεις και πωλήσεις 

κυµαίνεται µεταξύ τριακοσίων και τετρακοσίων χιλιάδων άσπρων-, το οποίο 

διατίθεται, όπως αναφέρεται, για την ενοικίαση («ιτζάρ») και τη µίσθωση κατ’ 

αποκοπή µε χαµηλό τίµηµα («µουκατάα») των «ιδιοκτησιών των βακουφιών» 

(«εµλάκ-ι εβκαφλαρά»), ενώ υπό τον τίτλο αυτό αναγνωρίζονται µε βεβαιότητα 

                                                 
335 Ό.π., 180 και 292-294 -δεν έχει εντοπιστεί η θέση στην οποία βρίσκόταν η αγορά των κασελοποιών. 
336 Ό.π., 180. 
337 Ό.π., 43. 
338 Ό.π., 181. 
339 Ό.π., 121-122. 
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τέσσερις -σε σύνολο δεκαπέντε- καταχωρίσεις,340 που αναφέρονται και στην ενότητα 

των εσόδων από την εκµίσθωση των ακινήτων, ενώ και για ορισµένες από τις 

υπόλοιπες καταγραφές είναι αρκετά πιθανό ότι αντιστοιχούν στα ίδια ακίνητα.341 Η 

πρακτική αυτή -της ενοικίασης και στη συνέχεια υπεκµίσθωσης σε αρκετά 

υψηλότερη τιµή ακινήτων που ανήκουν σε άλλα ιερά ιδρύµατα- ξενίζει, καθώς 

χρησιµοποιούνται όροι, «µουκατάα» και «ιτζάρ», οι οποίοι σχετίζονται µε τη ρύθµιση 

των σχέσεων ανάµεσα σε εκµισθωτές και ενοικιαστές-επαγγελµατίες -και 

οπωσδήποτε χρήστες των κτιρίων ή των οικοπέδων-, ενώ στην περίπτωση αυτή 

φαίνεται ότι ένα τουλάχιστον µέρος των αφιερωµένων ακινήτων δε βρίσκεται στην 

ιδιοκτησία της οικογένειας, αλλά µισθώνεται από άλλα βακούφια -αναφέρονται 

έξοδα ενοικίασης των εργαστηρίων και καταστηµάτων του βακουφιού του σουλτάνου 

Βαγιεζίτ, που θα πρέπει να ταυτιστούν µε τα αντίστοιχα της αγοράς των 

κατασκευαστών σεντουκιών-, παρουσιάζοντας έτσι τη σύνθετη εικόνα µιας ευέλικτης 

οικονοµικής διαχείρισης, που υιοθετεί πρακτικές, όπως αυτή πιθανώς του «διπλού 

ενοικίου», προκειµένου να συµπληρώσει τα απαραίτητα έσοδα για τη χρηµατοδότηση 

του τεµένους και τελικά για τη ενίσχυση των οικογενειακού πλούτου. Η χρήση των 

παραπάνω πρακτικών σε συνδυασµό µε την ξεκάθαρη αναφορά της πώλησης του 

αρχοντικού προς κάποιον Αµπντουλάχ Αγά παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ως παρέκκλιση 

ακόµα και από τους καθιερωµένους τρόπους πρακτικής διαχείρισης και εξεύρεσης 

πόρων για τη συντήρηση των αφιερωµάτων µέσω της «ανταλλαγής» ακινήτων. 

Ωστόσο η σταθερή καταγραφή των συναλλαγών και στα τρία κατάστιχα αλλά και οι 

µεγάλες διαφορές στο ύψος των ποσών µε τα οποία γίνεται η ενοικίαση και στη 

συνέχεια η εκµίσθωση των ίδιων ακινήτων -στην περίπτωση του 

«Κετσιλέρ/Γκετζελέρ Χαν» το ποσό της εκµίσθωσης είναι 14 φορές υψηλότερο, αν 

και αυτή είναι η µεγαλύτερη διαφορά-, φανερώνουν ότι µάλλον πρόκειται για µια 

συστηµατική πρακτική, η οποία ερµηνεύεται πιθανώς, εάν ληφθεί υπ’ όψη το κείµενο 

µιας επιστολής δύο «µπεραταρίων» (προστατευόµενοι των προξένων), που 

                                                 
340 Πρόκειται για το «λαχανόκηπο κοντά το τέµενος του Χαµζά Μπέι», το φούρνο των αρτοποιών στην 
ίδια θέση, το λινοσποροτριβείο στη συνοικία Γιλάν Μερµέρ και το Κετσελέρ Χαν στη Μπαµπ-ι Γιαλί. 
341 Οι περιοχές της αγοράς που αναφέρονται (Χαρίκ Μαχκεµέ, Αβρέτ Παζάρ, Ταχτά Καλέ), είναι οι 
ίδιες µε τις περιλαµβανόµενες στην καταγραφή των εσόδων των ενοικίων. Ωστόσο περιλαµβάνονται 
και ακίνητα, όπως τα χάνια των «Γιαατζιλάρ» (λαδάδες) και του «Καρίογλου»(;), τα οποία δεν 
αναφέρονται στα έσοδα ως εκµισθωµένα (ένα από αυτά θα πρέπει να βρίσκεται στο Χαρίκ Μαχκεµέ, 
καθώς αναφέρονται επισκευές σε ένα χάνι στην ίδια περιοχή: βλ. Ι. 18). Στην ίδια ενότητα, επίσης, στο 
πρώτο κατάστιχο, καταγράφονται έξοδα ενοικίου για τη νέα πηγή, κρήνη ή πρόσβαση στο δίκτυο 
ύδρευσης («αµπ-ι τζεντίντ»), για το αρχοντικό της Ζεϊνέµπ Χανίµ Εφέντι καθώς και για την ενοικίαση 
ενός οικοπέδου που περιλαµβάνεται στο ίδιο αρχοντικό. 
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παρατίθεται σε αναφορά του βενετού πρόξενου στη Θεσσαλονίκη της 14ης 

∆εκεµβρίου 1754, στην οποία περιγράφεται η αντιδικία τους µε τον διοικητή Νουµάν 

Πασά -αν πρόκειται για τον ίδιο-, όσον αφορά στην κατάσχεση της οικίας τους, που 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Οι προστατευόµενοι των προξένων σηµειώνουν ότι 

δυσκολεύονται να βρουν νέα κατοικία, «διότι είναι πολύ σπανία η αγορά σπιτιού εις 

την κεντρικήν θέσιν της πόλεως ταύτης…»,342 φαίνεται εποµένως ότι το πρόβληµα 

ίσως οφείλεται -εκτός των άλλων πιθανών εντάσεων- και στην υψηλή ζήτηση 

ακινήτων και πιθανώς στην πυκνότητα των κτιρίων στο κέντρο της πόλης.343 Είναι 

πιθανό ότι η εµπορική ανάπτυξη και η σύνδεση του λιµανιού µε τις ευρωπαϊκές 

αγορές µέσω του εξαγωγικού εµπορίου, ή ίσως εξαιτίας της σταδιακής αύξησης του 

πληθυσµού χωρίς την παράλληλη εξάπλωση της πόλης εκτός των τειχών µέχρι και τα 

τέλη του 19ου αιώνα,344 οδήγησε στην άνοδο της αξίας της γης στην περιοχή της 

αγοράς, µε συνέπεια την πραγµατοποίηση συναλλαγών, όπως η πώληση κτιρίων και η 

υπεκµίσθωση ήδη αφιερωµένων σε διαφορετικά ιδρύµατα ακινήτων σε τιµές οι 

οποίες αποφέρουν υψηλότατο κέρδος -πρακτική που έρχεται σε αντίθεση µε µια 

αυστηρή ή συντηρητική ερµηνεία των νοµικών κανόνων διαχείρισης των βακουφικών 

ιδρυµάτων.345 Αντίθετα οι παραπάνω πρακτικές και ο συνολικός τρόπος διαχείρισης 

φανερώνουν ίσως, όπως και στην περίπτωση των τσιφλικιών, ένα ορθολογικό 

οικονοµικό πνεύµα µεγιστοποίησης των εσόδων στο πλαίσιο βέβαια των 

καθιερωµένων και γνωστών πρακτικών συναλλαγής και επενδύσεων και σε σχέση µε 

τις ανάγκες κατανάλωσης και επίδειξης του πλούτου και της οικογενειακής 

ευσέβειας. 

Σε ανάλογο πλαίσιο πραγµατοποιούνται και οι συναλλαγές που αφορούν στο 

δανεισµό, κατ’αρχάς σε σχέση µε το βακουφικό κεφάλαιο, από το οποίο εισπράττεται 

ετήσιος τόκος ύψους 15% από τους χρεώστες, δηλαδή τους εκπροσώπους της 

κοινότητας των ορθόδοξων χριστιανών («βουκελά-ι ρουµιγιάν») -για ένα ποσό 2.500 

                                                 
342 Μέρτζιος, ό.π., 369-371. 
343 Ο Πόκοκ σηµειώνει ότι η πόλη καταλαµβάνει τη µισή περίπου έκταση εντός των τειχών, ωστόσο 
δεν αναφέρεται στην πυκνότητα των κτιρίων στις κεντρικές περιοχές. Βλ. R. Pococke, A Description of 
the East, and Some Other Countries, Λονδίνο 1743-45, 149-151. 
344 Όπως συνέβη στην Τύνιδα, το Κάιρο, τη ∆αµασκό και το Χαλέπι κατά τους 17ο και 18ο αιώνες, αν 
και η δηµιουργία των προαστίων αφορά στο χώρο κατοίκησης και όχι στην περιοχή της κεντρικής 
αγοράς. Βλ. A. Raymond, “Les grandes villes arabes à l’époque ottomane” στο Α. Raymond, La ville 
arabe: Alep à l’époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles), ∆αµασκός 1998, 202 και Meropi 
Anastassiadou, Salonique 1830-1912: une ville ottomane à l’âge des réformes, Λάιντεν 1997, 118-119. 
345 Θα πρέπει, ωστόσο, πάντα να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι τα κατάστιχα έχουν το χαρακτήρα 
οικογενειακών ισολογισµών και όχι δηµόσιων λογαριασµών, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στα 
αρχεία της κεντρικής οικονοµικής υπηρεσίας. 
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γροσίων-, και τα χωριά Χοϊρότ, Σοχά, Πρόβα, Λιβάντιτς και Βάβντος µε ποσά που 

κυµαίνονται από χίλια ως χίλια πεντακόσια γρόσια,346 ενώ τα αντίστοιχα από το 

κεφάλαιο της οικογένειας για τα οποία καταβάλλεται ο ίδιος τόκος, αν και επίσης 

αντιστοιχούν σε σταθερά ποσά, δεν εισπράττονται στο σύνολό τους και στα τρία έτη 

των καταστίχων. Επιπλέον η καταχώριση για το 1770-71 φανερώνει ότι η καταβολή 

των ποσών πραγµατοποιείται ή υπολογίζεται ανά µήνα, καθώς το έτος αυτό οι 

κάτοικοι δεν έχουν αποπληρώσει παρά µέρος του ποσού, που αντιστοιχεί στο σύνολο 

του έτους, ενώ ο διαχειριστής σηµειώνει τον τόκο που εισπράχθηκε όχι µόνο για τους 

µήνες αλλά και για το σύνολο των ηµερών στις οποίες αντιστοιχεί -εξίσου 

λεπτοµερής είναι και ο υπολογισµός των µηνών και ηµερών ενοικίασης των αστικών 

ακινήτων. Τα χωριά τα οποία εµφανίζονται ως χρεώστες για το κεφάλαιο της 

οικογένειας σταθερά και στα τρία έτη είναι µόνο τα Σανά, το Κερέτζ και τα Ραβνά, 

από τα οποία τα δύο πρώτα περιλαµβάνονται και στο τµήµα της καταγραφής των 

γαιοκτησιών, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι επωµίζονται το µεγαλύτερο βάρος σε 

σχέση µε τέσσερα από τα υπόλοιπα χωριά που αναφέρονται στον κατάλογο των 

χρεωστών -Τούµπα, Γαλάτσι, Εντρεµίλ και Γκιολγκέ- και δεν περιλαµβάνονται στον 

αντίστοιχο των τσιφλικιών.347 Το Ζαγκλιβέρι, στο οποίο επίσης υπάρχει τσιφλίκι, και 

το Γκιολγκέ καταγράφονται στα δύο πρώτα κατάστιχα, του 1767-68 και 1770-71, το 

πρώτο για δάνειο 1.000 γροσίων και το δεύτερο για 4.500 άσπρα -το τελευταίο προς 

                                                 
346 Πρόκειται για τα χωριά: Χωρούδα (σήµερα στο δήµο Βερτίσκου του νοµού Θεσσαλονίκης σε 
υψόµετρο 670 µέτρων, βλ. Σταµατελάτος, τ. 3, 419 και el.wikipedia.org/wiki/∆ιοικητική_διαίρεση_ 
νοµού_Θεσσαλονίκης –ηµεροµηνία επίσκεψης: 24.5.2007) και Σοχός (στον οµώνυµο δήµο του ίδιου 
νοµού σε υψόµετρο 650 µέτρων, ό.π., τ.3, 296) του ναχιγιέ το Λαγκαδά και Λιβάδιον (σήµερα στο 
δήµο Βασιλικών του νοµού Θεσσαλονίκης σε υψόµετρο 740 µέτρων, ό.π., τ. 2, 252) και Βάβδος (στο 
δήµο Ανθεµούντα του νοµού Χαλκιδικής σε υψόµετρο 780 µέτρων, ό.π., τ. 1, 175) του Παζαργκιάχ, 
ενώ το χωριό Πρόβα δεν αναφέρεται από το Βασίλη ∆ηµητριάδη µεταξύ των χωριών του καζά. 
Ωστόσο σηµειώνεται το χωριό Πράβιττσα (Πράβι) στον ενιαίο ναχιγιέ του Βαρδάρη το 19ο αιώνα, ενώ 
στο φορολογικό κατάλογο του 1790 αναφέρεται το χωριό Πράβιτα του ναχιγιέ του Παζαργκιάχ. Βλ. 
∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 445-448. 
347 Πρόκειται για τα χωριά: Σανά (βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 106), Χωρύγιον (βλ. παραπάνω, 
υποσηµείωση 105), Μαράθουσσα (Ραβνά) (σήµερα στο δήµο Ζερβοχωρίων του νοµού Χαλκιδικής σε 
υψόµετρο 180 µέτρων, βλ. Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, 301) Γαλάτιστα (Γαλάτσι) 
(σήµερα στο δήµο Ανθεµούντα του νοµού Θεσσαλονίκης σε υψόµετρο 460 µέτρων, ό.π. τ. 1, 227), 
Ζαγκλιβέρι (βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 106) και Αρδαµέρι (Εντρεµίλ) (σήµερα_ στο δήµο 
Κορώνειας του νοµού Θεσσαλονίκης σε υψόµετρο 350 µέτρων, ό.π., τ. 1, 141). Τα χωριά Σανά, 
Μαράθουσσα, Γαλάτιστα, Ζαγκλιβέρι και Αρδαµέρι αναφέρεται ότι υπάγονται στο ναχιγιέ του 
Παζαργκιάχ (βλ. ∆ηµητριάδης, ό.π., 419-420 και 448-449). Το τοπωνύµιο «Τούµπα» αντιστοιχεί σε 
τρία χωριά, των ναχιγιέδων του Παζαργκιάχ, Λαγκαδά και ενιαίου Βαρδάρη -µετά το 1861-62- 
αντίστοιχα, µε τις σύγχρονες ονοµασίες ∆ουµπιά (στο δήµο Ανθεµούντα του νοµού Χαλκιδικής σε 
υψόµετρο 330 µέτρων, Σταµατελάτος, τ. 1, 289), Τούµπα (στο δήµο Ευρωπού του νοµού Κιλκίς σε 
υψόµετρο 80 µέτρων, ό.π., τ. 3, 341) και Ρύζια (στο δήµο Αξιούπολης του νοµού Κιλκίς σε υψόµετρο 
40 µέτρων, ό.π., τ. 3, 245) (βλ. και ∆ηµητριάδης, ό.π., 442, 444 και 447). Τέλος, το «Γκιολγκέ» 
περιλαµβάνεται στο φορολογικό κατάλογο του 1789-1790 (ΘΕΣ/ΙΕΡ 157, 38-39) µεταξύ των χωριών 
του Μεγάλου Βαρδάρη, ωστόσο δεν έχει ταυτιστεί. 
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δύο γυναίκες της οικογένειας. Τα χωριά Χωρούδα, Βάβδος, Μαράθουσσα και 

Γαλάτιστα αναφέρονται από τον Απόστολο Βακαλόπουλο ως τµήµα της οµάδας των 

Μαντεµοχωρίων,348 ενώ ο ∆ηµητριάδης σηµειώνει ότι τα τρία τελευταία 

περιλαµβάνονται και στο σύνολο των χωριών του βακουφιού του Ισχάκ Πασά, ο 

οποίος σύστησε στο δεύτερο µισό του 15ου αιώνα το ιερό τέµενος και τη δηµόσια 

κουζίνα γνωστά ως «Αλατζά Ιµαρέτ» στην πόλη της Θεσσαλονίκης.349 Η πλειονότητά 

τους βρίσκεται στην ηµιορεινή περιοχή του ναχιγιέ του Παζαργκιάχ, ο οποίος στον 

φορολογικό κατάλογο του 1861-62, µε τον οποίο καταργούνται οι προηγούµενες 

φορολογικές κατηγορίες, εµφανίζεται να περιλαµβάνει το µικρότερο ποσοστό 

τσιφλικιών (13%) στον καζά σε σχέση µε τον αριθµό των «ελεύθερων» χωριών 

ανεξάρτητα από το αν καταγράφεται ή όχι το σύνολο ή ένα τµήµα τους και το 

µέγεθός τους.350 

Ο δανεισµός κατά συνέπεια δε συνδέεται τουλάχιστον εµφανώς µε τη δηµιουργία των 

αγροτικών σχέσεων οι οποίες συγκροτούν την αγροτική εκµετάλλευση µε τη µορφή 

του τσιφλικιού, όσον αφορά είτε στην ιδιοποίηση της γης µέσω αγοράς ή δέσµευσης 

υποθηκευµένων κτηµάτων, είτε στις επιβαρυµένες υποχρεώσεις του παραγωγού ως 

µέρος της αποπληρωµής του χρέους. Ωστόσο το γεγονός ότι το Κερέτζ και τα Σανά 

εµφανίζονται σταθερά χρεωµένα και στα τρία έτη -το πρώτο µε περισσότερες από µία 

καταγραφές του χρέους του χωρίς ωστόσο να είναι οι υψηλότερες στον κατάλογο- 

φανερώνει ότι η σχέση, παρ’ ότι όχι άµεση, είναι υπαρκτή και προφανώς εξαρτάται 

από τις δυνατότητες αποπληρωµής ή τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, τη 
                                                 
348 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. ∆΄, Θεσσαλονίκη 1973, 519. Στα 
Μαντεµοχώρια αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται οι οικισµοί: Γαλάτιστα, Βάβδος, Ραβνά, Στανός, 
Βαρβάρα, Λιαριγκόβη, Νοβοσέλο, Μαχαλάς, Ίζβορος, Χωρούδα, Ρεβενίκια και Ιερισσός. 
349 V. Dimitriadis, “Ottoman Chalkidiki: An Area in Transition”,στο A. Bryer και H. Lowry (επιµ.), 
Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society: Papers given at a symposium at 
Dumbarton Oaks in May 1982, Μπέρµινγκχαµ 1986, 46-47. 
350 ∆ηµητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες», 453-459. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στο σύνολό 
τους τα χωριά Χωρούδα, Σοχός, Λιβάδι και Βάβδος του βακουφικού δανείου, που βρίσκονται στις 
πλαγιές του Βερτίσκου και στο Χορτιάτη, όπως και η Γαλάτιστα, είναι ηµιορεινά, ωστόσο το 
Αρδαµέρι τοποθετείται στο ίδιο περίπου υψόµετρο µε τα Σανά και το Ζαγκλιβέρι, ενώ η Μαράθουσσα 
(Ραβνά) βρίσκεται ακόµη χαµηλότερα. Πιθανώς το γεγονός ότι τέσσερα από τα χωριά (συνολικά) 
ανήκουν στην ένωση των Μαντεµοχωρίων έχει κάποια σηµασία, όσον αφορά στις φορολογικές 
υποχρεώσεις και τις δυνατότητες αποπληρωµής, η οποία ωστόσο δεν είναι διακριτή. Το ίδιο πιθανώς 
ισχύει για τα χωριά του βακουφιού του Ισχάκ Πασά -που ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τα 
προηγούµενα (στα κατάστιχα)-, ενώ δεν είναι σαφές αν έχει κάποια σηµασία το γεγονός ότι κανένα 
από τα χωριά του βακουφικού δανείου δεν αναφέρεται στο τµήµα των τσιφλικιών των καταστίχων. 
Όσον αφορά στη γεωγραφική θέση, ενδεικτικό είναι επίσης ότι το µεγαλύτερο δάνειο, όπως 
σηµειώνεται στο πρώτο κατάστιχο, έχει χορηγηθεί στο χωριό Γκιολγκέ του Μεγάλου Βαρδάρη, που θα 
πρέπει να είναι πεδινό, ωστόσο δεν καταγράφεται τσιφλίκι µε αυτή την ονοµασία. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες του δανεισµού, της αποπληρωµής των χρεών και των ποικίλων 
επιβαρύνσεων των αγροτών-χρεωστών είναι ρευστές και πολύπλοκες και εποµένως δεν είναι δεδοµένη 
η δυνατότητα διάκρισής τους στα κατάστιχα. 
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διακύµανση της φορολογικής απαίτησης ή πιθανώς τη διακύµανση των τιµών των 

αγροτικών προϊόντων.351 Γενικότερα ωστόσο η πρακτική της πίστωσης τόσο από ιερά 

ιδρύµατα ποικίλων µορφών και µεγέθους όσο και από ιδιώτες, µεταξύ των οποίων και 

γυναίκες, -και ανεξάρτητα από το ρόλο του δανεισµού στη δηµιουργία των 

τσιφλικιών-, είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, καθώς αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο 

επένδυσης των κεφαλαίων και πραγµατοποιείται µε µεγάλη συχνότητα από 

διαφορετικά στρώµατα του πληθυσµού και επαγγελµατικές οµάδες στις οθωµανικές 

πόλεις, στις οποίες απουσιάζουν οι µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.352 Στην 

Καισάρεια το 17ο αιώνα ο δανεισµός είναι µια πρακτική ευρέως διαδεδοµένη σε 

ποικίλα στρώµατα του πληθυσµού, ενώ δεν εµφανίζεται µέσα από τα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα κάποια ιδιαίτερη οµάδα εύπορων «επαγγελµατιών» πιστωτών, που τα 

δάνεια να αποτελούν την κύρια µορφή πλουτισµού τους. Ωστόσο στην Προύσα της 

ίδιας περιόδου ο Χαΐµ Γκέρµπερ παρατηρεί ότι, εκτός από την -και εδώ παρούσα- 

γενικευµένη πρακτική της σύναψης δανείων, ξεχωρίζει ένα σύνολο τριάντα τριών 

ατόµων, που το µεγαλύτερο µέρος της περιουσίας τους καταγράφεται ως κεφάλαιο 

που έχει χορηγηθεί ως δάνειο προς µεγάλο αριθµό χωριών, επαγγελµατιών, ουλεµά, 

γυναικών και στρατιωτικοδιοικητικών αξιωµατούχων.353 

Στη Θεσσαλονίκη ο δανεισµός πιθανώς αποτελεί επίσης µια διαδεδοµένη πρακτική, 

όπως φαίνεται από το γεγονός ότι ως πιστωτές και χρεώστες εµφανίζεται το σύνολο 

σχεδόν των κατόχων τσιφλικιών των ετών 1742-47, -αν και η οµάδα αυτή µοιράζεται 

προφανώς την κατοχή τσιφλικιών ως άλλο ένα σηµαντικό κοινό χαρακτηριστικό-, 

ενώ ακόµα και στην οικογένεια του Νουµάν Πασά αντιστοιχεί ένα χρέος 11.757 

άσπρων ως τόκος («φαΐζ») για ένα συνολικό ποσό χιλίων γροσίων, που καταγράφεται 

σε τέσσερα µέρη, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται οι πιστωτές, αν και το ποσό αυτό 

είναι πολύ µικρότερο από το σύνολο των χρηµάτων που δανείζει ως πιστώτρια η ίδια 

η οικογένεια.354 Κατά το πρώτο έτος, όταν καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσό 

αποπληρωµής των δανείων από τους χρεώστες, σηµειώνονται ονοµαστικά αρκετά 

από τα µέλη της οικογένειας -ορισµένα αναφέρονται µόνο σε αυτήν την καταχώριση-, 

από τα οποία τα έξι είναι γυναίκες (µεταξύ αυτών οι δύο καρί) και τα δύο άντρες, 
                                                 
351 Ç. Keyder, “The Cycle of Share-Cropping and the Consolidation of Small Peasant Ownership in 
Turkey”, The Journal of Peasant Studies, 10.2-3 (1983), 130-145. 
352 R. Jennings, “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Courts 
of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 16.2-3 (1973), 177-
179, 194-197 και 212. 
353 Gerber, ό.π., 139-141. 
354 Ι. 23. 
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κατανοµή σύµφωνη µε τη γενικότερη σύνθεση της οικογένειας, που συγχρόνως 

ωστόσο φανερώνει τη δυνατότητα αυτόνοµης διάθεσης των κεφαλαίων των 

γυναικών, -ιδιαίτερα ξεκάθαρα εδώ όπως και στην περίπτωση των τσιφλικιών. Από 

την άλλη πλευρά το γεγονός ότι στο τρίτο κατάστιχο, όπου δεν καταγράφονται παρά 

µόνο τα δάνεια προς τρία χωριά, ως µόνη πιστώτρια αναφέρεται η Χαµιντέ Χανίµ, 

καταδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της ως ένα από τα ισχυρότερα και περισσότερο 

δραστήρια πρόσωπα του οίκου. 

Η οικογένεια χορηγεί δάνεια όχι µόνο προς τους εκπροσώπους της κοινότητας των 

ορθοδόξων -µέσω του βακουφικού κεφαλαίου- και τις κοινότητες των χωριών, αλλά 

και προς καλλιεργητές των τσιφλικιών ή ίσως άλλους αγρότες των χωριών στα οποία 

βρίσκονται οι γαιοκτησίες της. Η τελευταία κατηγορία δανείων ωστόσο αφορά σε 

πολύ µικρότερα ποσά, που αναφέρεται ότι καταβάλλονται χωρίς τόκο («µπιλά φαΐζ») 

-το ένα για την αγορά βοδιού-, φανερώνοντας έτσι µια διαφορετικού είδους 

εξάρτηση, που συνδέεται µε µια χορήγηση δανείου υπό φαινοµενικά µη πιεστικούς 

όρους,355 ενώ κατά τη δεκαετία του 1740 ο Νουµάν Μπέι εµφανίζεται -όπως 

αναφέρθηκε- ως πιστωτής ενός ποσού ύψους 180.000 άσπρων προς το σύζυγο της 

απελεύθερης σκλάβας του.356 Φαίνεται ότι η οικογένεια ακολουθεί µια πρακτική ίσως 

διαδεδοµένη σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της πόλης -αν και δεν έχει µελετηθεί σε 

ποιο βαθµό τα διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα συµµετέχουν σε αυτού του είδους 

τις συναλλαγές. Το γεγονός ωστόσο ότι, αν δεν υπολογιστούν τα έξοδα λειτουργίας 

του τεµένους, τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα του χρηµατικού βακουφιού, οι 

τόκοι αντιστοιχούν στο 43,3% και 62,8% του συνολικού εισοδήµατος για τα δύο 

πρώτα κατάστιχα, δείχνει ότι ο δανεισµός και κυρίως αυτός που πραγµατοποιείται 

εκτός του πλαισίου του βακουφιού -αν και µε το ίδιο επιτόκιο-, αποφέρει το κύριο 

µέρος των οικογενειακών εσόδων και εποµένως σε αυτή κυρίως την πηγή -και στη 

συνέχεια στη γαιοκτησία και τα αστικά ακίνητα- στηρίζεται κατ’ αρχήν η οικονοµική 

δύναµη της οικογένειας. 

Τα ποσά από την εκµετάλλευση της ακίνητης αστικής περιουσίας δεν αποτελούν το 

µεγαλύτερο τµήµα των εσόδων που αντιστοιχούν στην οικογενειακή κατανάλωση, 

καθώς τα εισοδήµατα αυτά αφιερώνονται στο µεγαλύτερο µέρος τους στις επισκευές 

των κτιρίων και του ιερού τεµένους (ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος), ενώ σηµαντικό 

τµήµα των τόκων του βακουφικού κεφαλαίου αποδίδεται στην καταβολή των µισθών 
                                                 
355 Βλ. παραπάνω, σελίδα 52. 
356 Βλ. παραπάνω, σελίδα 100. 
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των θρησκευτικών λειτουργών του τεµένους και ένα µικρό µέρος τους καταλήγει στο 

«µεστζίντ» (µικρό συνοικιακό τέµενος) του Χατζ Ισµαΐλ, το οποίο φαίνεται ότι 

επίσης χρηµατοδοτείται, τουλάχιστον µερικώς, από την οικογένεια.357 Ο επικεφαλής 

της οικογένειας σύστησε στα µέσα του αιώνα το σηµαντικό και πολυδάπανο αυτό 

ιερό αφιέρωµα, ακολουθώντας την πρακτική των υψηλόβαθµων κρατικών 

αξιωµατούχων και βεζίρηδων του 15ου και 16ου αιώνα, οι οποίοι ίδρυσαν ιερά τεµένη 

στην πόλη λίγο µετά την κατάκτηση µετατρέποντας χριστιανικούς ναούς σε τζαµιά ή 

κατασκευάζοντας νέους λατρευτικούς χώρους, όπως το τέµενος του Χαµζά Μπέι, 

στρατιωτικού διοικητή υπό το Μουράτ Β΄, το οποίο ίδρυσε η κόρη του, Χαφσά 

Χατούν, το 1467-1468,358 του Ινεγκιολλού Ισχάκ Πασά, µπεηλέρµπεη της Ανατολίας 

και της Ρούµελης, µεγάλου βεζίρη και διοικητή της επαρχίας το 1483 («Αλατζά 

Ιµαρέτ»),359 του Βόσνιου Γιακούµπ Πασά, ποιητή, στρατιωτικού διοικητή και 

µεγάλου βεζίρη επί Βαγιεζίτ Β΄ (Αγία Αικατερίνη)360 και του Τζεζερί Κασίµ Πασά, 

βεζίρη επί Βαγιεζίτ Β΄ και Σελίµ Α΄ και διοικητή της Θεσσαλονίκης στα τελευταία 

χρόνια της ζωής του (σήµερα εκκλησία των Αγίων Αποστόλων),361 -µεταξύ άλλων-, 

τα οποία προστίθενται στα ιερά τεµένη που συστήθηκαν από τους σουλτάνους 

Μουράτ Β΄ («Εσκί Τζουµά») (Αχειροποίητος)362 και Βαγιεζίτ Β΄ («Κασιµιγιέ», Άγιος 

∆ηµήτριος) κατά το 15ο αιώνα.363 

Τα τεµένη, οι µεντρεσέδες και οι τεκκέδες αποτελούν ιδιαίτερα κατά τους πρώτους 

αιώνες ένα από τα κύρια µέσα έκφρασης και επιβολής της σουλτανικής εξουσίας 

µέσω της προβολής των θρησκευτικών συµβόλων και των νοµιµοποιητικών αξιών 

της φιλανθρωπίας, του θρησκευτικού ζήλου και της εκπαίδευσης που συνδέονται µε 

αυτά,364 επιδεικνύοντας συγχρόνως το αυτοκρατορικό µεγαλείο µέσα από τη 

                                                 
357 Ι. 21. Το τέµενος βρισκόταν στην οµώνυµη συνοικία, πάνω από τη σηµερινή οδό Κασσάνδρου και 
βορειοανατολικά του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Βλ. ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 114-116 
και 345. 
358 M. Kiel, “Notes on the History of Some Turkish Monuments in Thessaloniki and their Founders”, 
Balkan Studies, 11 (1970), 131-132. 
359 ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 316-317 και του ίδιου, “Ottoman Chalikidiki”, 46-47. 
360 Kiel, ό.π., 144-145. 
361 ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 307-308. 
362 Ό.π., 287-288 και 292-294. 
363 Το βακούφι του Βαγιεζίτ Β΄ αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. σελίδα 104). Ο ∆ηµητριάδης αποδίδει 
τη µετατροπή του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου στο σουλτάνο Βαγιεζίτ Β΄ σε αντίθεση µε τον Κιλ, ο 
οποίος τη συνδέει µε τον προαναφερθέντα ως ιδρυτή άλλου τεµένους, Τζεζερί Κασίµ Πασά, 
αποδεχόµενος τη σχετική παρατήρηση του Εβλιγιά Τσελεµπί. Βλ. ∆ηµητριάδης, ό.π., 354. 
364 Ο θρησκευτικός ζήλος και η ευσέβεια των σουλτάνων ως αξίες νοµιµοποίησης εκφράζονται µέσω 
της προβολής της αρχής του «ιερού πολέµου» («γαζά») -µέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα-, την 
παρουσία του σουλτάνου στην προσευχή της Παρασκευής, την αποστολή πολύτιµων δώρων και 
χρηµάτων στους κατοίκους των Ιερών Πόλεων και το προσκύνηµα στους τάφους µουσουλµάνων 
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µνηµειακότητα των κτιρίων και τη χρήση ανθεκτικών υλικών -σε αντίθεση µε την 

κοσµική αρχιτεκτονική όσον αφορά στη διαρρύθµιση και τη µνηµειακότητα ακόµα 

και των σουλτανικών ανακτόρων.365 Τα θρησκευτικά κτίρια και θεσµοί συνέβαλαν 

στην επανανοηµατοδότηση του αστικού χώρου τόσο όσον αφορά στο εσωτερικό 

σύστηµα των επίσηµων θεσµών λατρείας και κοινωνικότητας όσο και στην εικόνα 

της πόλης µέσω της επισήµανσης των κύριων εστιών και συµβόλων της θρησκείας 

και της σουλτανικής κυριαρχίας, -κύρια µεταξύ αυτών ήταν τα αυτοκρατορικά ιερά 

αφιερώµατα.366 Συγχρόνως ο επανασχεδιασµός και η επέκταση των κεντρικών 

περιοχών, στις οποίες συγκεντρώνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες και τα 

σηµαντικότερα τεµένη, από την πλευρά των ιερών ιδρυµάτων που χρηµατοδοτούνται 

από ανώτερους κρατικούς αξιωµατούχους αποτελεί ένα από τα κύρια µέσα αστικής 

οργάνωσης σε σχέση µε τις λειτουργικές ανάγκες των πόλεων,367 ενώ τα σύµβολα της 

θρησκευτικότητας, της µνηµειακότητας και της αρχιτεκτονικής πατρωνίας επιπλέον 

αντανακλούν, νοµιµοποιούν και αναπαράγουν τις σχέσεις εξουσίας όσον αφορά στην 

πολιτική εξουσία και τους αξιωµατούχους, διοικητές και ουλεµά από τη µια πλευρά 

και τους υπηκόους, πιστούς του ισλάµ και υπόλοιπους κατοίκους των πόλεων από την 

άλλη.368 

Η κατασκευή λατρευτικών χώρων και µνηµειακών κτιρίων υποστηρίζεται ότι 

υποχωρεί κατά το 18ο αιώνα, τόσο για τη σουλτανική οικογένεια -οι πριγκίπισσες του 

18ου αιώνα χρησιµοποιούν τα εισοδήµατά τους από τα τσιφλίκια και τις φορολογικές 

προσόδους των Βαλκανίων για τη συντήρηση των πολυτελών παλατιών τους και τη 

χρηµατοδότηση παλαιότερων βακουφιών-, όσο και για τους αξιωµατούχους,369 ενώ 

σύµφωνα µε τη µελέτη των αφιερωτήριων πράξεων («βακφιγιέ») των ιδρυτών του 

18ου αιώνα, που φυλάσσονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Βακουφιών στην Άγκυρα, το 

70% των αφιερωµάτων αφορά στην εκπαίδευση, δηλαδή στη σύσταση σχολείων, 

βιβλιοθηκών και ανώτερων θρησκευτικών σχολών, και σε έργα ύδρευσης, ενώ η 
                                                                                                                                            
αγίων. Βλ. H. T. Karatepe, “Opium for the Subjects? Religiosity as a Legitimizing Factor for the 
Ottoman Sultan” στο H. T. Karatepe και M. Reinkowski (επιµ.), Legitimizing the Ottoman: The 
Ottoman Rhetoric of State Power, Λάιντεν 2005, 117-121. 
365 G. Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power: The Topkapi Palace in the 15th and 16th 
Centuries, Νέα Υόρκη 1991, 242-244 και Kuban, ό.π., 14. 
366 I. Bierman, “The Ottomanization of Crete” στο I. A. Bierman, R. A. Abou-El-Haj και D. Preziosi 
(επιµ.), The Ottoman City and its Parts: Urban Structure and Social Order, Νέα Ροσέλ 1991, 58-70. 
367 Raymond, ό.π., 204-207 και του ίδιου, «Ville musulmane, ville arabe: mythes orientalistes et 
recherches récentes» στο J. L. Biget και J. C. Herve (επιµ.), Panoramas urbains: situation de l’histoire 
des villes, Φοντενέ/Σεν-Κλου 1995, 345, ανατύπωση στο A. Raymond, La ville arabe: Alep à l’ époque 
ottomane, 23-50. 
368 D. Preziosi, “The Mechanisms of Urban Meaning” στο The Ottoman City and its Parts, 4-5. 
369 Artan, “Periods and Problems of Ottoman (Women’s) Patronage on the Via Egnatia”, 28-29. 
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µεγάλη πλειονότητά τους, 80 µε 90%, συστήνεται από άτοµα που ανήκουν στην 

ευρεία κατηγορία των ασκερί, στην οποία περιλαµβάνονται βεζίρηδες και άλλοι 

κρατικοί αξιωµατούχοι, ουλεµά, σεΐχηδες και µέλη µυστικιστικών αδελφοτήτων, 

γυναίκες, -σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω-, και οθωµανές πριγκίπισσες.370 

Ωστόσο παραγγελίες για την κατασκευή ιερών τεµενών, -αν και µάλλον λιγότερες 

στον αριθµό- συνεχίζουν να υπάρχουν από την πλευρά των αξιωµατούχων και των 

προκρίτων, όπως φαίνεται από το βακφιγιέ του 1756 του µετέπειτα µεγάλου βεζίρη 

Μεχµέτ Μουχσίνζαντε, ο οποίος κατασκεύασε ένα νέο τζαµί στη συνοικία «Κοπινίκ» 

της Έδεσσας (Βοδενά),371 του 1724 του αρχιναύαρχου («καπντάν-ι ντεριά») Καϊµάκ 

Μουσταφά Πασά για την ίδρυση και συντήρηση ενός τζαµιού στην περιοχή 

Κασίµπασα της Κωνσταντινούπολης και ενός µεστζίντ στο Τσενγκέλ Κιόι του 

Βοσπόρου,372 καθώς και του ιερού τεµένους της οικογένειας Τζιχάνογλου στο χωριό 

Τζιντζίν της περιοχής του Αϊδινίου, στο οποίο διακρίνονται οι επιρροές των 

αρχιτεκτονικών µορφών και διακοσµητικών µοτίβων του δυτικού µπαρόκ, όπως 

αυτές αφοµοιώθηκαν από την οθωµανική τέχνη.373 Ωστόσο υπάρχει, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω και όπως σηµειώνει ο Γεντιγιλντίζ, µια σχετική υποχώρηση στην 

αρχιτεκτονική πατρωνία λατρευτικών χώρων και άλλων θρησκευτικών κτιρίων, ενώ 

το τέµενος του Νουµάν Πασά στη Θεσσαλονίκη είναι το µόνο το οποίο αναφέρεται 

ότι κατασκευάζεται στην πόλη κατά το 18ο αιώνα, καθώς τα αµέσως προηγούµενα 

τεµένη φαίνεται ότι ιδρύθηκαν στο πρώτο µισό του 17ου αιώνα, ενώ το µόνο 

µεταγενέστερα χρονολογηµένο είναι το «Γενί Τζαµί» (Νέο Τέµενος) των 

εξισλαµισµένων Εβραίων («ντονµέ») της πόλης του 1902.374 

Στο Ηράκλειο η µετατροπή των εκκλησιών του Αγίου Τίτου και του Αγίου Μάρκου, 

κεντρικών ναών της βενετικής περιόδου, σε µουσουλµανικά τεµένη από τον 

κατακτητή του νησιού και µεγάλο βεζίρη Κιοπρουλούζαντε Φαζίλ Αχµέντ Πασά και 

το «ντεφτερντάρ» (επικεφαλής της οικονοµικής διοίκησης) Αχµέντ Πασά αντίστοιχα 

σχετίζεται, όπως αναφέρεται, µε την άνοδο των βεζιρικών οίκων κατά το δεύτερο 

                                                 
370 Yediyıldız, ό.π., 66-67 και 162-163. 
371 Nagata, Muhsin-zade Mehmed Paşa ve Ayanlık Müessesesi, 21. 
372 M. M. Aktepe, “XVIII. Yüzyıl Vezirlerinden Kapdan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa'ya Ait 
Vakfiyeler”, Vakıflar Dergisi, 8 (1969), 20-21. 
373 Yenişehirlioğlu, “Architectural Patronage”, 326-329 και 331-332. Το τέµενος του Νουµάν Πασά 
ωστόσο, όπως φαίνεται σε φωτογραφία των αρχών του 20ού αιώνα -αν πρόκειται για το αρχικό κτίριο 
του 18ου αιώνα- δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ευρωπαϊκή επιρροή, τουλάχιστον στην 
αρχιτεκτονική του. Βλ. παρακάτω, σελίδα 208. 
374 Σε σύνολο τριάντα οκτώ ιερών τεµενών της Παρασκευής, αν και δεν είναι όλα χρονολογηµένα. 
Επίσης δε λάβαµε υπ’ όψη τα µεστζίντ. Βλ ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 287-336. 
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µισό του 17ου αιώνα και την κυριαρχία των συµβόλων εξουσίας τους στο αστικό 

τοπίο.375 Ανεξάρτητα ωστόσο από τις αρχιτεκτονικές µορφές και τα µέσα τα οποία 

επιλέγονται για την έκφραση της ευσέβειας ή την παροχή δοµών πρόνοιας και 

υγιεινής προς τον αστικό πληθυσµό κατά το 18ο αιώνα η θέσπιση του αφιερώµατος, 

είτε αφορά σε ιερό τέµενος, σχολείο, βιβλιοθήκη ή εγκαταστάσεις διανοµής νερού,376 

αντιστοιχεί σε παρέµβαση, µικρή ή µεγάλη, στο τοπίο και τις λειτουργίες της πόλης 

και εξαρτάται ή συνδέεται µε τους ουλεµά, την κατηγορία των εγγράµµατων 

µουσουλµάνων και νοµοµαθών, οι οποίοι εποπτεύουν τη λειτουργία των ιδρυµάτων 

και προσδίδουν σε αυτά το κύρος της γνώσης των αρχών του νόµου, της θρησκείας 

και των τελετουργιών, συµβάλλοντας έτσι στην επιβολή και νοµιµοποίηση της 

κυριαρχίας των ευεργετών και µελών της κυρίαρχης πολιτικά και κοινωνικά οµάδας 

των οθωµανικών πόλεων. 377 

Το ιερό τέµενος αποτελεί το χώρο στον οποίο πραγµατοποιούνται οι χρονικά 

καθορισµένες συγκεντρώσεις της θρησκευτικής κοινότητας, οι καθηµερινές 

προσευχές, οι τελετουργίες και οι εορτασµοί, ενώ µαζί µε τις έδρες των 

µυστικιστικών αδελφοτήτων αποτελεί την κύρια συµβολική εστία νοµιµοποίησης της 

σουλτανικής εξουσίας µέσω του κηρύγµατος και της µνηµόνευσης του µονάρχη αλλά 

και της κυριαρχίας των αξιωµατούχων µέσω του ισχυρού λόγου και της επιρροής των 

ουλεµά, ως ενός σώµατος «εξειδικευµένων παραγωγών θρησκευτικών λόγων και 

τελετουργιών» και διαχειριστών των «συµβολικών συστηµάτων» (εργαλείων 

κατανόησης και ταξινόµησης του κοινωνικού κόσµου και µέσων επιβολής και 

νοµιµοποίησης της κοινωνικής διάκρισης και κυριαρχίας).378 Η συµβολική πάλη για 

την επιβολή της νόµιµης αρχής αντίληψης και κατηγοριοποίησης της 

πραγµατικότητας αφορά συγχρόνως στην ενδυνάµωση και διασφάλιση της 

οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας της κυρίαρχης οµάδας και στη 

νοµιµοποίηση του υλικού πλούτου, του κύρους και της πολιτικής θέσης της µέσω της 
                                                 
375 Bierman, ό.π., 66. 
376 Ο «ευεργέτης» καταβάλλει µισθούς στο δάσκαλο του σχολείου που συνδέεται µε το µεστζίντ του 
Χατζ Ισµαΐλ («µεκτέµπ χοτζασινά») και πραγµατοποιεί επισκευές σε µια «παλιά πηγή» στο Χορτιάτη 
(«αµπ-ι ατίκ µπερ-τζεµπέλ-ι Χορτάς»), που αφορούν σε σωλήνες («κιουνκ»), εποµένως το έργο θα 
πρέπει να σχετίζεται µε το δίκτυο ύδρευσης. Βλ. Ι. 15. Επίσης αναφέρεται ότι καταβάλλει «σύµφωνα 
µε την παλιά συνήθεια» µια µικρή αµοιβή κατά το µήνα Ραµαζάν στους υπεύθυνους λειτουργίας του 
δικτύου («µπερ-µουτάντ-ι καντίµ σου γιολτζουλαρά») (ΙΙ. 17). Σχετικά µε τη λειτουργία των 
συστηµάτων αστικής οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του ιεροδίκη για τον έλεγχο της αγοράς, το δίκτυο 
ύδρευσης, την αστυνόµευση και την εφαρµογή των κανόνων πολεοδοµίας στην Κωνσταντινούπολη, 
βλ. İnalcık µε Quataert, ό.π., 499. Για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης, βλ. ∆ηµητριάδης, Τοπογραφία, 
423-443 και Βασδραβέλλης, ό.π., 167-168. 
377 Van Leeuwen, ό.π., 200-201. 
378 Bourdieu, ό.π., 237-246. 
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εξασφάλισης της «συναίνεσης» και αποδοχής της διαφοράς ως φυσικής και 

νόµιµης.379 

O Νουµάν Πασά, εκτός από το γεγονός ότι µάλλον είναι ο µόνος αξιωµατούχος ο 

οποίος ιδρύει ένα σηµαντικό ιερό αφιέρωµα στη Θεσσαλονίκη κατά το 18ο αιώνα 

χαράσσοντας -ύστερα από έναν περίπου αιώνα απουσίας σηµαντικών εκδηλώσεων 

θρησκευτικής και αρχιτεκτονικής πατρωνίας- τα σύµβολα της κυριαρχίας του στο 

τοπίο της πόλης, µονιµοποιεί προφανώς µε τον τρόπο αυτό τις σχέσεις του και 

εξασφαλίζει τη στήριξη και συνεργασία των ουλεµά στην πραγµατοποίηση των 

τελετουργιών και στην αποδοχή και εξύµνηση των θρησκευτικών αρετών και της 

ευλάβειας της οικογένειας. Το προσωπικό του ιερού τεµένους λαµβάνει τροφή και 

µισθούς τακτικά σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως και αυτό του µεστζίντ του Χατζ 

Ισµαΐλ,380 ενώ καταγράφονται αγορές κεριού και καντηλιών για το µιναρέ («µπεράι 

µιναρέ καντίλ»), καθώς και σουσαµέλαιου για το φωτισµό κατά τον εορτασµό της 

«άγιας νύχτας» («λεϊλέ-ι µουµπαρέκ»), µεγάλης γιορτής κατά την εικοστή έβδοµη 

νύχτα του Ραµαζανιού, στην οποία θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε η αποκάλυψη 

του Κορανίου.381 Οι προσευχές τη νύχτα αυτή καθώς και η επέτειος του γενεθλίου 

του Προφήτη («µεβλίντ-ι σερίφ») συνοδεύονται από επίσηµες δηµόσιες τελετές, οι 

οποίες στα αυτοκρατορικά τεµένη της πρωτεύουσας πραγµατοποιούνται µε την 

παρουσία του σουλτάνου και των επικεφαλής της διοικητικής και θρησκευτικής 

ιεραρχίας.382 Θα ήταν αναµενόµενο οι γιοι ή τα άρρενα µέλη της οικογένειας -και 

ίσως κάποιες από τις γυναίκες- να είναι παρόντες κατά τους εορτασµούς στο τέµενος 

του Νουµάν κατέχοντας πιθανώς µια από τις περισσότερο προβεβληµένες θέσεις -ως 

ιδρυτές- µεταξύ των υπόλοιπων προκρίτων, αντίστοιχη αυτής του διοικητή ή του 

µουλά και µε την πρόσθετη αξία της συγγένειας µε τη σουλτανική δυναστεία. 

Η οικογένεια εµφανίζεται επίσης να κατέχει ένα µερίδιο, όπως φαίνεται από την 

πραγµατοποίηση δαπανών, σε ένα µουσουλµανικό µοναστήρι, τον τεκκέ του 

Ζουχουρί Σεΐχ Αχµέτ Εφέντι («Ζουχούρ Τεκιεσί»), ο οποίος συστάθηκε στα µέσα του 

18ου αιώνα από ένα δερβίση του τοπικού κλάδου της αδολφότητας Ουµί Σινανιγιέ 

των χαλβετί δερβίσηδων και προσέλκυσε τις ευεργεσίες σηµαντικού αριθµού, 

                                                 
379 Του ίδιου, “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory, 7.1 (1989), 14-25 και 20-21. 
380 Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 357. 
381 Ι. 21, ΙΙ.8 και ΙΙΙ. 11. 
382 H. Crane, “The Ottoman Sultan’s Mosques: Icons of Imperial Legitimacy” στο The Ottoman City 
and its Parts, 220-225. 
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εύπορων και µη, Θεσσαλονικέων.383 Στην πόλη αναφέρονται πολυάριθµοι τεκκέδες, 

αρκετοί συνδεόµενοι µε τις συντεχνίες των επαγγελµατιών και εµπόρων και άλλοι 

γνωστοί µε τις ονοµασίες των αδελφοτήτων που στεγάζονταν σε αυτούς, όπως οι 

δερβίσηδες µεβλεβί, ρουφαΐ, καντιρί και χαλβετί.384 Στον πρώτο από αυτούς, ο οποίος 

βρίσκεται έξω από τα δυτικά τείχη της πόλης και βόρεια της «Γενί Καπί» («Νέα 

Πύλη»), υποστηρίζεται ότι ανήκε µεγάλος αριθµός τοπικών προκρίτων κατά το 19ο 

αιώνα και στο εσωτερικό του πιθανώς παραδίδονταν µαθήµατα περσικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας, -βασικά στοιχεία της εκλεπτυσµένης ανακτορικής λογοτεχνίας 

«ντιβάν»- µέσω της µελέτης και απαγγελίας του «Μεσνεβί», του µεγάλου ποιητικού 

έργου του ιδρυτή της αδελφότητας το 13ο αιώνα.385 Στην Ιερουσαλήµ του 17ου αιώνα, 

στην οποία οι τοπικοί πρόκριτοι αποτελούνται στην πλειονότητά τους από 

οικογένειες ουλεµά και ασράφ, η σύνδεσή τους µε τους διοικητές και την πολιτική 

ιεραρχία πραγµατοποιείται στους τεκκέδες και τους «ζαβιγιέ» -µονές στην ύπαιθρο 

που ωστόσο τοποθετούνται στην Ιερουσαλήµ και µέσα στην πόλη-, οι οποίοι 

αποτελούν πρωταρχικούς χώρους κοινωνικότητας και διαµόρφωσης µιας ιδιαίτερης 

κοινής θρησκευτικής και πολιτισµικής ταυτότητας. Στην Ιερουσαλήµ η σύµπλευση 

των µυστικιστικών αδελφοτήτων (σούφι) µε το ορθόδοξο ισλάµ είναι πλήρως 

αποδεκτή όπως φαίνεται από τις σταδιοδροµίες ανώτερων τοπικών ουλεµά, οι οποίοι 

διατήρησαν τις διασυνδέσεις τους µε τις αδελφότητες, ενώ οι τιµητικές εκδηλώσεις 

και η υποδοχή στα σπίτια των τοπικών προκρίτων σηµαντικών δερβίσηδων, όπως του 

µυστικιστή και νοµοµαθή Αµπν αλ-Γκανί αλ-Ναµπουλσί από τη ∆αµασκό στα τέλη 

του 17ου αιώνα, φανερώνει το σεβασµό και τις στενές σχέσεις ανάµεσα στους 

προκρίτους και τους τεκκέδες της πόλης.386 Στα κατάστιχα του οίκου του Νουµάν 

Πασά δεν αναφέρεται άµεσα η σχέση της οικογένειας µε κάποια συγκεκριµένη 

αδελφότητα, ωστόσο το γεγονός ότι χρηµατοδοτεί τον τεκκέ Ζουχούρ σηµαίνει ότι 

υπάρχει µια σύνδεση, ενώ, όπως φαίνεται από τη µισθοδοσία των µελών ή 

εξαρτώµενων του οίκου, σχετίζεται και µε έναν τουλάχιστον σεΐχη, όπως ειπώθηκε, 

πιθανότατα επικεφαλής κάποιας µυστικιστικής αδελφότητας. 

                                                 
383 Ι. 15. Επίσης βλ. E. Ginio, “The Shaping of a Sacred Space: The Tekke of Zühuri Şeyh Ahmet 
Efendi in Eighteenth Century Salonica”, The Medieval History Journal, 9.2 (2006), 271-274. 
384 ∆ηµητριάδης, ό.π., 375-388. 
385 M. Mazower, Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950, Νέα Υόρκη 2005, 
332-334 και T. Zarcone, “La Mevleviyye: confrérie des derviches tourneurs” στο A. Popovic και G. 
Veinstein (επιµ.), Les voies d’ Allah: les ordres mystiques dans l’Islam des origines à aujourd’hui, 
Παρίσι 1996, 504-505 για την αδελφότητα γενικότερα. 
386 D. Ze’evi, An Ottoman Century: The District of Jerusalem in the 1600s, Άλµπανι 1996, 69-72. 
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∆. Συµπεράσµατα 

 

Η σταδιοδροµία του Νουµάν Πασά θα µπορούσε να θεωρηθεί επιτυχηµένη, καθώς 

κατέλαβε σηµαντικές θέσεις στη διοικητική ιεραρχία ως διοικητής επαρχιακών 

διαµερισµάτων και όπως µεγάλος αριθµός υψηλών αξιωµατούχων συνδέθηκε µε τη 

σουλτανική οικογένεια µέσω ενός πριγκιπικού γάµου. Ωστόσο το γεγονός ότι το 1170 

(1756-57), µετά το θάνατο της Ζουµπεϊντέ Σουλτάν, του αφαιρέθηκε προσωρινά ο 

βαθµός του βεζίρη,387 -στην αυτοκρατορική διαταγή του Απριλίου του 1755 

αναφέρεται ότι ο Νουµάν αποµακρύνθηκε από τη διοίκηση του σαντζακιού της 

Θεσσαλονίκης και παύθηκε από βεζίρης γιατί «…συµπεριεφέρετο αντιθέτως προς την 

αυτοκρατορικήν θέλησίν Μου τυραννών και αδικών τους κατοίκους…»-,388 

φανερώνει ότι υπήρξε δυσαρέσκεια και επιτυχηµένη κινητοποίηση τοπικών οµάδων ή 

φατριαστικές κινήσεις αξιωµατούχων στην πρωτεύουσα εναντίον του ανεξάρτητα 

από τη σύνδεσή του µε το σουλτανικό οίκο. Το γεγονός ότι ποτέ δεν κατέλαβε κάποια 

υψηλότερη θέση, όπως αυτή του µεγάλου βεζίρη, σχετίζεται ίσως µε τις ισορροπίες 

και την επιρροή την οποία είχε τη δυνατότητα να ασκήσει στο πλαίσιο της 

διοικητικής και γραφειοκρατικής ιεραρχίας και πιθανώς και µε τον πρώιµο θάνατο 

της Ζουµπεϊντέ, ενώ η µέτρια έως αρνητική κρίση του Σουρεγιά για τις διοικητικές 

του ικανότητες τοποθετεί ίσως το Νουµάν σε µια διαφορετική κλίµακα από αυτή του 

κουνιάδου του και επιτυχηµένου µεγάλου βεζίρη Μουχσίνζαντε Μεχµέτ. 

Ωστόσο ο Νουµάν ανήκει στα υψηλότερα κλιµάκια της διοικητικής ιεραρχίας και, 

ενώ πιθανότατα µετακινείται στις διαδοχικές θέσεις διορισµού του στην επαρχία ή 

παραµένει στην Κωνσταντινούπολη, προνοεί συγχρόνως για την ενίσχυση του κύρους 

της οικογένειάς του στην πόλη καταγωγής του, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι 

τουλάχιστον µια κόρη και ένας γιος του µε ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων-µελών της 

οικογένειας, δούλους, υπηρέτες και άλλους συνδεδεµένους και µισθοδοτούµενους 

από το βεζιρικό οίκο. Η οικογένεια και ιδιαίτερα οι γυναίκες δραστηριοποιούνται 

οικονοµικά στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνδρες, αλλά ίσως και οι χανίµ και καρί, 

συµµετέχουν σε επίσηµες κοινωνικές εκδηλώσεις και τελετουργίες 

συναναστρεφόµενοι ανώτερους αξιωµατούχους της πόλης και διατηρώντας σχέσεις 

                                                 
387 Mehmed Süreyya, ό.π., 570. 
388 Βλ. παραπάνω, σελίδες 21-22. Η ηµεροµηνία της αυτοκρατορικής διαταγής δεν αντιστοιχεί στη 
χρονολογία, την οποία παραδίδει ο Σουρεγιά, ωστόσο πιθανότατα αφορά στο ίδιο γεγονός. Το 
πιθανότερο είναι ότι υπάρχει κάποια ανακρίβεια στο βιογραφικό λεξικό, το οποίο εκδίδεται ενενήντα 
περίπου χρόνια µετά το θάνατο του Νουµάν. 
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τουλάχιστον όσον αφορά στις οικονοµικές συναλλαγές µε µέλη µιας από τις 

οικογένειες τοπικών προκρίτων (των Καρακίζζαντε). Η ίδια η οικογένεια ανεξάρτητα 

από τις διασυνδέσεις της µε το αυτοκρατορικό κέντρο -αν όχι χάρη σε αυτές- 

αποτελεί τµήµα της οµάδας των τοπικών ισχυρών της Θεσσαλονίκης και πιθανώς ένα 

από τα επιφανέστερα µέλη της, ενώ η δυνατότητα της πολλαπλής κατηγοριοποίησης 

και ταυτόχρονης ένταξής της -από την πλευρά του µελετητή- στις κατηγορίες των 

υψηλόβαθµων κρατικών αξιωµατούχων και ασκερί από τη µια πλευρά και των αγιάν 

από την άλλη υποδηλώνει το συµβατικό χαρακτήρα των ιστοριογραφικών 

ταξινοµικών σχηµάτων διάκρισης µεταξύ επαρχιακών και κεντρικών κυρίαρχων 

οµάδων γενικότερα αλλά και τη ρευστότητα των ίδιων των κοινωνικών κατηγοριών 

της περιόδου. 

Ο γενικός οικονοµικός διαχειριστής καταγράφει µε λεπτοµέρεια -ειδικά στο πρώτο 

κατάστιχο- τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων της οικογένειας χωρίς ωστόσο να 

τους τοποθετεί σε απόλυτα ανεξάρτητες ενότητες, ώστε να διακρίνονται µε σαφήνεια 

οι «επιχειρηµατικές» δραστηριότητες από τις καταναλωτικές οικογενειακές δαπάνες. 

Παρά το γεγονός ότι έσοδα και έξοδα υπολογίζονται χωριστά για τα τσιφλίκια, το 

ιερό αφιέρωµα και τις πιστωτικές σχέσεις, το σύνολο των καθαρών εσόδων διατίθεται 

-στo ίδιο κατάστιχο- για την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών µε τρόπο ο οποίος 

υποδεικνύει την ταύτιση «επιχειρησιακής και ατοµικής ιδιοκτησίας»,389 χωρίς 

ωστόσο να απουσιάζει από τη λογιστική καταγραφή µια προσπάθεια για ορθολογική 

οργάνωση προκειµένου να επιτευχθεί το ωφελιµότερο δυνατό αποτέλεσµα. Αν και ο 

γενικός διαχειριστής επιµελείται µε µεγάλη ακρίβεια τις υποθέσεις του οίκου και 

υιοθετεί ορισµένες πρακτικές µε τις οποίες αποβλέπει ως ένα βαθµό στην κατά το 

δυνατόν µεγιστοποίηση της απόδοσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων της 

οικογένειας, η οργάνωση της γαιοκτησίας και ο δανεισµός αλλά ακόµα και η 

διαχείριση της βακουφικής περιουσίας, η οποία νοµικά διαχωρίζεται από την 

υπόλοιπη ιδιοκτησία, συµπλέκονται και συνυπολογίζονται ως τµήµατα ενός ενιαίου 

συνόλου -του οικογενειακού οικονοµικού λογαριασµού-, που αποτελεί το ευρύτερο 

λογιστικό πλαίσιο πραγµατοποίησης και ένταξης των υπολογισµών. 

Κύριοι οικονοµικοί πόροι του οίκου, κυρίως όσον αφορά στο οικογενειακό κεφάλαιο, 

είναι τα δάνεια για τα οποία οι καταχωρίσεις είναι σύντοµες αλλά συγχρόνως 

ιδιαίτερα λεπτοµερείς -σηµειώνεται το ακριβές χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει 
                                                 
389 Βλ. M. Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του καπιταλισµού, µτφρ. Μ. Γ. Κυπραίος, 
πρόλογος-θεώρηση-επιµέλεια Β. Φίλιας, Αθήνα 1993, 19. 
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καταβληθεί ο τόκος από την πλευρά των χωριών-, και οι επτά έγγειες 

εκµεταλλεύσεις, στις πέντε από τις οποίες είναι φανερό ότι υπάρχει άµεση 

παρέµβαση του διαχειριστή τουλάχιστον σε ένα τµήµα τους -πιθανώς µέσω των 

υφιστάµενών του επιστατών (σουµπασήδες), αν και η γενική εποπτεία φαίνεται πως 

είναι στενή και άµεση-, ενώ πιθανότατα ακολουθείται µια οικονοµική τακτική όσον 

αφορά στη διάθεση των προϊόντων η οποία στοχεύει στην επίτευξη του µεγαλύτερου 

δυνατού κέρδους µέσω της εξασφάλισης υψηλών τιµών πώλησης. ∆εν είναι σαφές 

προς ποια κατεύθυνση διοχετεύονται τα σιτηρά, αν δηλαδή αφορούν στον εφοδιασµό 

της Θεσσαλονίκης, το εσωτερικό ή το εξωτερικό εµπόριο, βασικός προορισµός 

ωστόσο φαίνεται πως είναι η αγορά, παρά το γεγονός ότι 1ο) η παραγωγή δεν αφορά 

σε µονοκαλλιέργειες ή σε κάποιο εµπορευµατικό προϊόν όπως το βαµβάκι και ο 

καπνός, 2ο) ένα µεγάλο µέρος της πραγµατοποιείται από αγρολήπτες καλλιεργητές 

(γιαριτζήδες) και 3ο) -αν και καταβάλλονται ετήσιες αµοιβές σε καλλιεργητές 

(τσιφτσήδες) και µισθοί σε αγροτικούς εργάτες (ιργκάτ)- η οργάνωση της παραγωγής 

φαίνεται ότι στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο µικρό αγροτικό κλήρο. Η συνθετότητα 

της οργάνωσης των γαιοκτησιών έγκειται στις ποικίλες σχέσεις του ιδιοκτήτη µε τις 

διαφορετικές κατηγορίες εργατών, καλλιεργητών και ενοικιαστών, στην περίληψη 

στις ιδιοκτησίες όχι µόνο αρόσιµων γαιών -διαφόρων κατηγοριών όσον αφορά στην 

οργάνωση των αγροτικών σχέσεων- αλλά και δενδροκαλλιεργειών, ενός αµπελιού, 

λιβαδιών, χειµαδιών, θερινών βοσκότοπων, σπιτιών και ενός πανδοχείου και στην 

είσπραξη ποσών που, αν δεν αφορούν σε ενοίκια, θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε 

τέλη στo πλαίσιο του συστήµατος των τιµαρίων. To ερώτηµα αν ο έλεγχος του 

γαιοκτήµονα συνίσταται σε ιδιοκτησία-κατοχή των γαιών, τιµαριωτικά δικαιώµατα ή 

σε αυξηµένες υποχρεώσεις ηµιανεξάρτητων αγροτών-χρεωστών µένει ανοιχτό, 

συγχρόνως ωστόσο παρά την εντυπωσιακή αστάθεια στην είσπραξη των 

οφειλόµενων ποσών στη διάρκεια των τριών ετών των καταστίχων και τη µεγάλη 

συµβολή των ενοικίων και δοσιµάτων στα συνολικά έσοδα στα δύο πρώτα κατάστιχα, 

η λεπτοµερής καταγραφή των πωλήσεων των σιτηρών και τα σηµαντικά κέρδη από 

τις τελευταίες στο πρώτο και κυρίως στο τρίτο έτος σηµαίνουν ότι ίσως παρά τις 

αυξοµειώσεις και το σύνθετο χαρακτήρα της γαιοκτησίας ο προσανατολισµός προς το 

εµπόριο παραµένει µια επικερδής επιλογή, την οποία ο διαχειριστής αξιοποιεί σε 

αρκετά µεγάλο βαθµό στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής µεγιστοποίησης των 

εσόδων που ακολουθεί. 
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Ανάλογο οικονοµικό πνεύµα διαφαίνεται και στη διαχείριση των βακουφικών 

κτηµάτων, καθώς υιοθετούνται πρακτικές όπως η ενοικίαση και ακόλουθη 

εκµίσθωση σε πολλαπλάσια τιµή ακινήτων που αποτελούν περιουσία άλλων ιερών 

ιδρυµάτων ή η πώληση, όπως σηµειώνεται, ενός αφιερωµένου αρχοντικού, οι οποίες 

κατ’ αρχήν βρίσκονται σε αντίθεση µε τους κανόνες λειτουργίας των ιερών 

αφιερωµάτων, καταδεικνύουν ωστόσο τη δυναµικότητα των οικονοµικών 

συναλλαγών ακόµα και στο πλαίσιο του βακουφιού και πιθανώς την υψηλή ζήτηση 

γης στο κέντρο της πόλης κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα. Η έντονη αυτή 

οικονοµική δραστηριότητα υποδηλώνει τη εύρος των οικονοµικών σχέσων που είναι 

δυνατό να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της βακουφικής διαχείρισης, ενώ συγχρόνως 

φανερώνει την επιχειρηµατική λογική βάσει της οποίας πραγµατοποιείται εν µέρει η 

διαχείριση της περιουσίας του Νουµάν Πασά. Η πλειονότητα των ακινήτων, 

επιπλέον, αφορά σε εµπορικές εγκαταστάσεις διάσπαρτες στην περιοχή της αγοράς 

και σε ορισµένες κεντρικές συνοικίες και αντιστοιχεί σε ποικίλες εµπορικές και 

βιοτεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά την οικογένεια µεγαλοϊδιοκτήτρια 

αστικής περιουσίας, για τη συντήρηση της οποίας ο διαχειριστής καταβάλλει 

σηµαντικά ποσά ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος όσον αφορά στην αγορά οικοδοµικών 

υλικών και τις αµοιβές µαστόρων σε ένα πρόγραµµα επισκευών µεγάλης κλίµακας.390 

Αν και ο Νουµάν δεν πραγµατοποιεί -µέσω της ίδρυσης του ιερού αφιερώµατος- 

σηµαντικές ανακατατάξεις στον αστικό ιστό, αντίστοιχες των παρεµβάσεων των 

υψηλόβαθµων αξιωµατούχων του 15ου και 16ου αιώνα όπως του Γιακούµπ και του 

Ινεγκιολλού Ισχάκ Πασά ή του Μουχάµαντ Ντουκιακίνζαντε και του Χουσρού Πασά 

στην αγορά του Χαλεπιού γύρω στο 1550,391 η καταγραφή εξόδων για τη συντήρηση 

του δικτύου ύδρευσης, όπως φαίνεται από τις επισκευές στην «πηγή» του Χορτιάτη -

ακόµα και αν το νερό διοχετεύεται κατ’ αρχήν στο δηµόσιο λουτρό που χρηµατοδοτεί 

το τέµενος και στην κατοικία της οικογένειας-, ή οι επισκευές στο λιθόστρωτο 

(«καλντιρίµ») δείχνουν ότι ο αξιωµατούχος συµµετέχει ως ιδιώτης στην κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών της πόλης, οι οποίες κατά την περίοδο πριν από τη θέσπιση 

της νέου τύπου δηµοτικής οργάνωσης («µπελεντιγιέ») του 19ου αιώνα -ιδιαίτερα από 

                                                 
390 ∆εν είναι γνωστό αν οι επισκευές πραγµατοποιούνται από µέλη των τοπικών συντεχνιών κτιστών 
και ξυλουργών -βλ. την αναφορά ξυλουργείου(;) («ταχτά µαχζέν») στο Αβρέτ Παζάρ µεταξύ των 
αφιερωµένων ακινήτων- ή από οµάδες ηπειρωτών και µακεδόνων µαστόρων. Βλ. Ν. Μουτσόπουλος, 
«Oι πρόδροµοι των πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστηµόνων: Κουδαραίοι µακεδόνες και ηπειρώτες 
µαΐστορες» στο Οι πρώτοι Έλληνες τεχνικοί επιστήµονες περιόδου απελευθερώσεως, Αθήνα 1976, 353-
453. Το θέµα δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί αναλυτικά. 
391 Raymond, “Les grandes villes arabes”, 205. 
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τη δεκαετία του 1860 και εξής- διευθετούνται στο πλαίσιο των συντεχνιών και των 

βακουφικών και κοινοτικών θεσµών υπό την εποπτεία του ιεροδικείου και των 

υπαγόµενων σε αυτό αξιωµατούχων.392 Η οικογένεια δραστηριοποιείται στο πλαίσιο 

των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών της προ-νεωτερικής πόλης επενδύοντας στην 

πίστωση, τη γαιοκτησία και την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, υιοθετώντας 

οικονοµικές πρακτικές µεγιστοποίησης των εσόδων, αλλά συγχρόνως επιδεικνύοντας 

την ισχύ, τη µεγαλοσύνη και την ευσέβειά της µέσω της ίδρυσης και συντήρησης 

ενός σηµαντικού ιερού αφιερώµατος και υιοθετώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής, ο 

οποίος επιβεβαιώνει την κοινωνική διάκριση και είναι σύµφωνος µε τον τρόπο ζωής 

των ανώτερων στρωµάτων του µουσουλµανικού πληθυσµού της αυτοκρατορίας. 

Η θέση και η µορφή του αναφερόµενου παλατιού («υψηλό σεράι») δεν είναι διακριτή 

µέσα από τα κατάστιχα, ενώ δεν αναφέρονται για τη Θεσσαλονίκη «αριστοκρατικές» 

συνοικίες αντίστοιχες του Εζµπεκίγιε και του Μπιρκάτ αλ-Φιλ του Καΐρου, στις 

οποίες τοποθετούνται οι πολυτελείς κατοικίες των µπέηδων κατά το δεύτερο µισό του 

18ου αιώνα.393 Ωστόσο ακόµα και αν οι περιγραφές των περιηγητών και άλλων 

ευρωπαίων παρατηρητών δίνουν µια εικόνα κοινωνικής οµοιογένειας τουλάχιστον 

όσον αφορά στη µορφή και τη διάταξη των κτιρίων,394 η σαφής χρήση διαφορετικών 

όρων στην καταγραφή των τελευταίων στα κατάστιχα και οι µαρτυρίες για την 

ύπαρξη σπιτιών µε κήπους και αυλές στη Θεσσαλονίκη,395 ίσως αντίστοιχες µε αυτές 

στις οποίες αναφέρεται ότι τοποθετούνται τα παλάτια των αξιωµατούχων της 

Κωνσταντινούπολης κατά το 18ο αιώνα,396 επιτρέπουν τη διατύπωση της υπόθεσης 

ότι η κοινωνική ανισότητα µάλλον αποτυπώνεται και στην οργάνωση του χώρου, 

ακόµα και αν δε σηµειώνονται οι έντονες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται κατά 

το 19ο αιώνα µε τη συγκέντρωση των αρχικά παραθεριστικών πολυτελών κατοικιών 

των εύπορων οικογενειών της πόλης στη νέα συνοικία Χαµιντιγιέ (στις «Εξοχές») 

κατά µήκος της παραλίας έξω από τα ανατολικά τείχη.397 

Ο Νουµάν Πασάς ως υψηλόβαθµος κρατικός αξιωµατούχος αλλά και ως δραστήριο 

µέλος, όπως φαίνεται, της οµάδας των προκρίτων της Θεσσαλονίκης ανήκει στην 
                                                 
392 Α. Καραδήµου-Γερολύµπου, Μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο των 
οθωµανικών µεταρρυθµίσεων: Βόλος-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Σέρρες-Αλεξανδρούπολη-Καβάλα, Αθήνα 
1997, 22-23. 
393 A. Raymond, “Essai de géographie des quartiers de résidence aristocratique au Caire au XVIIIe 
siècle”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 6 (1963), 83-87. 
394 Leake, ό.π., τ. 3, 239. 
395 Pococke, ό.π., 149 και Bisani από Μέρτζιο, ό.π., 197-198. 
396 Kuban, ό.π., 14. 
397 Anastassiadou, ό.π., 127-135. 
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κυρίαρχη πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά οµάδα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

ακολουθώντας τις καθιερωµένες πρακτικές εξασφάλισης της προνοµιακής θέσης του 

στο πλαίσιο της διοικητικής ιεραρχίας µέσω της προσφοράς δώρων και συντηρώντας 

δίκτυα σχέσεων και συµµαχιών στη Θεσσαλονίκη, στην οποία κατοικεί η οικογένειά 

του. Ο τρόπος λειτουργίας του οίκου και οι επιλογές της οικογένειας όσον αφορά 

στην οικονοµική διαχείριση, την ευσέβεια και τον υλικό πολιτισµό φανερώνουν σε 

ένα αφηρηµένο επίπεδο την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών µε άλλες υψηλού 

κύρους οικογένειες της αυτοκρατορίας, ωστόσο η µέλετη των οίκων περισσότερων 

προκρίτων της Θεσσαλονίκης κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα θα µπορούσε να 

φανερώσει ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην κοινωνικότητα, τη διατροφή ή την 

προµήθεια ευρωπαϊκών εµπορικών προϊόντων, οι οποίες δεν είναι διακριτές εξαιτίας 

του µονοµερούς και ως ένα βαθµό αποσπασµατικού χαρακτήρα των καταστίχων. Ο 

τρόπος µε τον οποίο η οικονοµική άνθιση του λιµανιού της Θεσσαλονίκης επέδρασε 

πιθανώς στον τρόπο ζωής και στις οικονοµικές επιλογές των µουσουλµάνων 

προκρίτων της πόλης, η κοινωνική διάρθρωση και τα σύµβολα εξουσίας των 

ανώτερων στρωµάτων του µουσουλµανικού πληθυσµού της αλλά και οι σχέσεις 

µεταξύ εκπροσώπων των κυρίαρχων οµάδων ή των επικεφαλής των 

εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων -όπως φαίνεται από το δάνειο που εκχωρεί ο Νουµάν 

προς τους «εκπροσώπους των ρωµιών»- αποτελούν ζητήµατα τα οποία είναι δυνατό 

να ερευνηθούν τόσο µέσω µιας ποσοτικής προσέγγισης µέσα από τα φορολογικά 

κατάστιχα, τις µεταθανάτιες καταγραφές περιουσιών και τις καταχωρισµένες 

εµπορικές συναλλαγές των ιεροδικαστικών καταστίχων όσο και µέσα από 

οικογενειακούς λογαριασµούς ιδιωτικής φύσης ή τις καταγραφές δηµευµένων 

περιουσιών αξιωµατούχων και προκρίτων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή 

συµπερασµάτων µε ευρύτερη ισχύ. 
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        [σελίδα 14]  
El-masrufat beray tamirat sene 
1181         
el-masrufat beray tamir be-cami(-i) 
şerif         
meblağ          

427 on iki karış tahta  aded  70 fi  5,5 hamaliyye tahminen(?) fi  42
272 fuci dibi   aded  13 fi  20 hamaliyye fi  12

46 küçük catma   aded  4 fi  10 hamaliyye fi  6
512 direk  aded  4 fi  110 hamaliyye fi  72

1257          
138 Kara Su taban   aded  1 maa hamaliyye     
350 kebir catma  aded  14 fi  22 hamaliyye fi  42

45 t-r/v-a-n-c-a  aded  1 maa hamaliyye     
42 sandık(?) tahtası  aded 7      

1832          
72 makaras(?)  aded 10 fi 6 maa hamaliyye   

112 tıkmak(?) direği  aded 4 fi 22 hamaliyye fi 24
130 biri birlik mismar  aded 250      
156 ikisi birlik mismar  aded 600      

2302          
44 üçü birlik mismar  aded 200      

115 kaba(?) mismarı  kıyye 3,5      
48 reze  çift 8      

270 
pencere üstüne 
cam  aded 3      

2779          
60 toblu(?) pencere  ...  1      

201 kırmızı toprak maa kirec        
2275 kiremit   aded 4550      
4560 dülger nefer aded 114      
9875          
9875          

          
El-masrufat beray tamir der-kurb(-ı) cami(-i) şerif konak        
meblağ          

150 kebir catma  aded 6 fi 22 hamaliyye meblağ  18
270 t-r/v-a-n-i-c-a  aded 6 fi 39 hamaliyye meblağ  36
408 direk  aded 4 fi 90 hamaliyye meblağ  48
122 Kara Su taban  aded 1   hamaliyye meblağ  12
950          

76 tahta  aded 10 fi 7 hamaliyye meblağ  6
99 kırkı(?) bir kaba mismar kıyye 3 fi 33    
52 biri birlik mismar  aded 100      
39 ikisi birlik  aded 150      

1216          
12 reze  çift 3      

5 beray semen(?)(-i) cengel ... 1      
920 dülger nefer aded 23      

2153          
2153          

          
El-masrufat beray tamirat ber-saray(-ı) aliyye        
meblağ          

180 t-r/v-a-n-i-c-a  aded 4 fi 390 hamaliyye meblağ  24
250 kebir catma  aded 10 fi 22 hamaliyye meblağ  30
336 makaras  aded 50 fi 6 hamaliyye meblağ  36
380 tahta  aded 50 fi 7 hamaliyye meblağ  30

1146          
72 tuğla  aded 300      

102 orta catma  aded 6 fi 15 hamaliyye meblağ  12
96 pedavra   deste 15 fi 6 hamaliyye meblağ  6

500 kiremit  aded 1000      
1916          

576 
on beş karış 
tahta  aded 30 fi 18 hamaliyye meblağ  36

114 on iki karış tahta  aded 15 fi 7 hamaliyye meblağ  9
150 kebir catma  aded 6 fi 22 hamaliyye meblağ  18

2756          
156 ikisi birlik mismar  aded 600      
760 dülger nefer aded 19 fi 40    

3672          
3672          
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        [σελίδα 15]  
El-masrufat beray ab(-ı) atık ber-cebel(-i) Hortaş        
meblağ          

195 künk  aded 30   meblağ 195  
 k-b/i-d/r-a-h/n  meblağ 45      

135 
revgan maa 
penbe      meblağ 135  

72 perakende      meblağ 72  
600 dülger nefer aded 15(?)    meblağ 600  

1002          
1002          

          
El-masrufat(-ı) tamirat ber-fırını kahcı(-ı) Harik Mahkeme        
meblağ          

104 taş yük aded 26 fi 4 meblağ 104  
570 toprak yük aded 114 fi 5 meblağ 570  
150 kebir künk  aded 15 fi 10 meblağ 150  

70 sağir künk  aded 14 fi 5 meblağ 70  
196 kebir tuğla  aded 28 fi 7 meblağ 196  

1090          
900 mahzen(?) tuğlası aded 900   meblağ 900  

45 topac tuğla  aded 180   meblağ 45  
225 tımur maa külhan taş(?)     meblağ 225  

1980 ustadiyye      meblağ 1980  
4240          
4240          

          
El-masrufat(-ı) tamiri bezirhane ber-Harik Mahkeme        
meblağ          

250 kiremit  aded 500   meblağ 250  
12 makaras  ... 2   meblağ 12  
33 kırkı bir kaba(?) mismar kiyye 1   meblağ 33  
26 bozahaneye ikisi birlik mismar aded 100   meblağ 26  

321          
36 reze  çift 6   meblağ 36  
76 tahta  aded 10   meblağ 76  

 hamaliyye  meblağ 6      
720 dülger nefer aded 18   meblağ 720  

6720 beray mengene(-i) Rendine  2   meblağ 6720  
  boğazından gelen direk ...       

7873          
840 mismar  kıyye 21 fi 40 meblağ 840  
144 atık mismar ustadiyyesi     meblağ 144  

1038 direk  aded 4 fi 240 meblağ 1038  
 hamaliyye  meblağ 78      

1800 ustadiyye      meblağ 1800  
13 biri birlik  aded 7 [?]  meblağ 13  

11708          
11708          

          
El-masrufat(-ı) tamiri fırın(-ı) habbazan ber-Harik Mahkeme        
meblağ          

2520 kebir mahzen tuğlası aded 1680 fi 1,5 meblağ 2520  
1610 toprak yük aded 230 fi 7 meblağ 1610  

246 taş  aded 3   meblağ 246  
2640 ustadiyye      meblağ 2640  
7016          

779 beray b/p/m-ş-k-u-n cınar tahtası aded  30 fi 24 meblağ 779  
 hamaliyye  meblağ 59      

234 t-r/v-a-n-i-c-a  aded  6   meblağ 234  
124 tahta  aded  16   meblağ 124  

18 fuci dibi  aded  1   meblağ 18  
8171          

60 mismar  kıyye 2   meblağ 60  

52 
biri birlik 
mismar  aded 100   meblağ 52  

26 ikisi birlik  aded 100   meblağ 26  
150 k-b/i-k mismarı  aded 150   meblağ 150  

8459          
825 dülger  nefer aded 25 fi 33    

9284          
1548 İhrac(-ı) Zühur Tekyesinden alınan on iki hissede iki hisselerine isabet masrufat      
7736          
7736          
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El-masrufat(-ı) tamirat beray asyab(-ı) dakik(-i) Harik Mahkeme ber-enbar(ı) cedid       
meblağ        

1380 meşe tahta   aded 60   meblağ 
 hamaliyye  meblağ 180    

900 t-r/v-a-n-i-c-a  aded 20   meblağ 
 hamaliyye  meblağ 120    

1422 on altı karış tahta  aded 112 fi 12 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 78    

50 kebir catma  aded 2 fi 22 meblağ 
  hamaliyye  meblağ 6    

3752        
69 Kara Su taban  aded 1   meblağ 

 hamaliyye  meblağ 9    
594 kırkı bir kaba mismar  kıyye  18 fi 33 meblağ 
312 bir birlik mismar  aded 600   meblağ 
156 ikisi birlik   aded 600   meblağ 

4883        
8 reze  çift 1   meblağ 

125 kiremit  aded 250   meblağ 
920 dülger nefer aded 23 fi 40 meblağ 

5936        
5936        

        
El-masrufat(-ı) tamirat der-suk(-ı) sandıkcıyan beray dekakin maa perakende tamir       
meblağ        

166 Kara Su taban  aded 2 fi 75 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 16    

48 catma  aded 2 fi 22 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 4    

125 kiremit  aded 250   meblağ 
160 dülger  aded 4   meblağ 
399        
600 Yılan Mermeri bezirhanesine masarif       
700 Hamza Bey kurbında fırın düşemesine toprak      yük aded 100 

36 ustadiyye       
2150        

135 Harik Mahkemede berber dükkanına      meblağ 
90 Avret Pazarında derz odasına      meblağ 

153 kuyumcu dükkanına      meblağ 
45 berber dükkanına      meblağ 

2582        
2582        

        
El-masrufat beray ebniye(-i) dekakin(-i) gazzazan       
meblağ        

2928 kebir catma   aded 112 fi 22 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 224    

1875 orta catma  aded 121 fi 15 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 160    

2484 sağir catma  aded 230 fi 10 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 184    

1470 direk  aded 15 fi 90 meblağ 
  hamaliyye  meblağ 120    

8857        
2795 t-r/v-a-n-i-c-a   t-k-m-a-k  aded  13 fi 39 meblağ 

 hamaliyye  meblağ 260    
 t-r/v-a-n-i-c-a     aded  52 fi 39  

791 Kara Su taban  aded  7 fi 105 meblağ 
 hamaliyye  meblağ 56    

1577 orta Kara Su  aded  19 fi 75 meblağ 
  hamaliyye  meblağ 152    

14020        
8584 on iki karış tahta  aded 1160 fi 7 meblağ 

 hamaliyye  meblağ 264    
828 on beş karış tahta  aded 72 fi 11 meblağ 

 hamaliyye  meblağ 36    
2068 pedavra  deste 330 fi 6 meblağ 

 hamaliyye  meblağ 88    
100 sandık tahtası  aded 20 fi 5 meblağ 

25600        
1155 kaba mismar  kıyye 35 fi 33 meblağ 

884 biri birlik mismar  aded 1700 fi  (yüzü) 52 meblağ 
2340 ikisi birlik  aded 9000 fi 26 meblağ 

215 reze  çift 43 fi 5 meblağ 
30194        

120 tırkaz  aded 12 fi 10 meblağ 
633 perakende merkebcilere beray helke/helik(?)      meblağ 

4000 kiremit  aded 8000   meblağ 
3752 dülger nefer aded 11 fi 40 meblağ 

  dülger nefer aded 92 fi 36 meblağ 
38699        
38699        
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        [σελίδα 17] 
         
El-masrufat(-ı) tamirat beray menzil(-i) Karı Efendi      
meblağ         

1700 orta Kara Su taban  aded 20 fi 75 meblağ 1700 
 hamaliyye  meblağ 200     

378 direk  aded 2 fi 165 meblağ 378 
 hamaliyye  meblağ 48     

204 defaa direk  aded 2 fi 90 meblağ 204 
 hamaliyye  meblağ 24     

1170 t-r/v-a-n-i-c-a    aded 26 fi 39 meblağ 1170 
  hamaliyye  meblağ 156     

3452         
392 tıkmak(?) direği aded 14 fi 22 meblağ 392 

 hamaliyye  meblağ 84     
500 kebir catma  aded 20 fi 22 meblağ 500 

 hamaliyye  meblağ 60     
828 makaras  aded 144 fi 5 meblağ 828 

 hamaliyye  meblağ 108     
312 pedavra  deste 50 fi 6 meblağ 312 

  hamaliyye  meblağ 12     
5484         

176 
meşe 
tahtası  aded 156 fi 22 meblağ 176 

363 on iki karış tahta aded 55 fi 6 meblağ 363 
 hamaliyye  meblağ 33     

12 battal direği  aded 1   meblağ 12 
153 orta catma  aded 9 fi 15 meblağ 153 

  hamaliyye  meblağ 18     
6188         
1680 on beş karış tahta aded 156 fi 10 meblağ 1680 
150 hamaliyye  meblağ 120     
825 kebir catma  aded 6 fi 22 meblağ 150 

 hamaliyye  meblağ      
676 biri birlik mismar aded 1300 fi 52 meblağ 676 

9519         
650 ikisi birlik   aded 2500 fi 26 meblağ 650 

150 
pele 
mismarı  aded 1000   meblağ 150 

153 kapu rezesi  çift 8,5 fi 18 meblağ 153 
12 halka  aded 2   meblağ 12 

10484         

112 
kapu 
mismar  aded 56   meblağ 112 

12 
karga 
burun  ... 1   meblağ 12 

88 üçü birlik  aded 400   meblağ 88 
2050 kiremit  aded 4100   meblağ 2050 

12746         
1440 topac tuğla  aded 6000 fi (yüzü) 24 meblağ 1440 
270 kirec kanta(r))?) aded 10 fi   27 meblağ 270 

6400 dülger nefer aded 160 fi 40 meblağ 6400 
20856         
20856         
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El-masrufat(-ı) tamirat beray hamam der-kurb(-ı) cami(-i) şerif     
meblağ         

2400 be-dest(-i) hamamcı tamir masarifi    meblağ 2400 

900 
be-dest(-i) imam İbrahim Efendi su 
tamirine    meblağ 900 

150 
memşa 
tathir      meblağ 150 

3450         

90 
taba(?) 
cam  aded 15(?)   meblağ 90 

200 külhan taşı  aded 200 ustadiyye    
840 su tamirine      meblağ 840 
52 kirec horasan revgan maa toprak    meblağ 52 

4632         
33 mismar maa reze     meblağ 33 
22 kebir catma  aded 1   meblağ 22 

1440 külhan taşı   aded 6 fi 240 meblağ 1440 
960 defaa külhan taşı aded 4   meblağ 960 
300 pervaz taşı  aded 5   meblağ 300 

7387         
345 horasan  keyl 10 maa hamaliyye meblağ 345 
300 kirec kantar  aded 10   meblağ 300 

138 
kırmızı 
toprak yük aded 21   meblağ 138 

18 penbe      meblağ 18 
264 revgan karta(?) aded 22 fi 12 meblağ 264 

8452         
12 orta catma  ... 1   meblağ 12 

60 
tımur c-i-r-
k-e  kıyye 10   meblağ 60 

150 dayak(?) luk(?) kıyye 0,5   meblağ 150 
6 çam sakızı  kıyye 0,5   meblağ 6 

8690         

60 
k-r-d-a-ş 
katı  kıyye 0,5   meblağ 60 

96 badana      meblağ 96 
1800 ustadiyye      meblağ 1800 

10636         
10636         
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        [σελίδα 18] 
El-masrufat(-ı) tamirat beray derz odası der-kurb(-ı) Avret Pazarı     
meblağ         

384 kebir catma   aded 16 fi 22 meblağ 384 
 hamaliyye  meblağ 32     

86 t-r/v-a-n-i-c-a    aded 2 fi 39 meblağ 86 
 hamaliyye  meblağ 8     

668 on sekiz karış tahta aded 32 fi 20 meblağ 668 
 hamaliyye  meblağ 28     

110 on iki karış  aded 17 fi 6   
  hamaliyye  meblağ 8     

1248         
30 tavvaba(?)  aded 10   meblağ 30 
24 makaras  aded 4   meblağ 24 
66 kırkı bir kaba(?) kıyye 2   meblağ 66 

130 biri birlik mismar aded 250   meblağ 130 
104 ikisi birlik  aded 400   meblağ 104 

1602         

45 
pele 
mismar  aded 300   meblağ 45 

24 reze  çift 4   meblağ 24 
18 aşırma(?)  aded 2   meblağ 18 
30 dokar(?)  aded 1   meblağ 30 

36 
kırmızı 
toprak      meblağ 36 

440 dülger  nefer aded 11   meblağ 440 
2195         
2195         

El-masrufat beray han der-kurb(-ı) Harik Mahkeme      
meblağ         

132 on beş karış tahta aded 10 fi 12 meblağ 132 
 hamaliyye  meblağ 12     

90 t-r/v-a-n-i-c-a    aded 2 fi 39 meblağ 90 
 hamaliyye  meblağ 12     

36 orta catma  aded 2   meblağ 36 
52 biri birlik mismar aded 100   meblağ 52 

310         

33 
kaba 
mismarı  kıyye 1   meblağ 33 

72 kapu rezesi  aded 6   meblağ 72 
80 dülger  aded 2   meblağ 80 

495         
495         

         
El-masrufatı tamirat(-ı) hülasa       
meblağ         

9875 el-masrufat(-ı) tamir beray be-cami-i şerif      
2153 el-masrufat(-ı) tamir beray konak der-kurb be-cami-i şerif     
3672 el-masrufat(-ı) tamir beray saray(-ı) aliyye      
1002 el-masrufat(-ı) tamir beray ab(-ı) atık ber-cebel(-i) Hortaş     

16702         
4240 el-masrufat(-ı) tamir beray fırın(-ı) kahci der-kurb(-ı) Harik Mahkeme    

11708 el-masrufat(-ı) tamir beray bezirhane der-kurb(-ı) Harik Mahkeme    
7736 el-masrufat(-ı) tamir beray fırın(-ı) habbazan der-kurb(-ı) Harik Mahkeme    
5936 el-masrufat(-ı) tebniye(-i) enba[r](?) beray değirmen der-kurb(-ı) Harik Mahkeme   

46322         
2582 el-masrufat(-ı) tamir beray perakende      

38699 el-masrufat(-ı) tamir(-i) ebniye(-i) dekakin(-i) gazzazan     
20856 el-masrufat beray tamir(-i) menzil(-i) iffetlü Mahbube Karı     

108459         
10638 el-masrufat beray tamir hamam der-kurb(-ı) cami(-i) şerif     
2195 el-masrufat(-ı) derz odası der-kurb(-ı) Avret Pazarı     

495 
el-masrufat beray tamir(-i) han der-kurb(-ı) Harik 
Mahkeme     

121787         

121787 
irad(-ı) icardan 
fürunihadeşüd       
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[σελί
21] 

            
            

İradat(-ı) cami(-i) şerif nukud(-ı) mevkufaları ve devr(-i) şeriden makbuzım nema defteridir    
sene 
1181    

meblağ            

45000 
Vukela(-ı) Rumiyanda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/makbuzım 
nema   meblağ 45000   

18000 karye(-i) Hoyrotda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağ 18000   
18000 karye(-i) Suhada/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağ 18000   
81000            
18000 karye(-i) Provada(?)/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağ 18000   
18000 karye(-i) Lidavicde/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağ 18000   
45000 karye(-i) Vavdosda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1500 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağ 54000 27000  

171000          27000 
beray
nema

           makb

El-masrufat be-cami(-i) şerif  sene 1181        
sene

1180
meblağ            

64332 beray taamiyye be-her şehr  fi 5361 fi 
sene(-i) 
kamile meblağ 64332   

61200 beray vezaif     fi 
sene(-i) 
kamile meblağ 61200   

792 beray mum baha be-her şehr  fi 66 fi 
sene(-i) 
kamile meblağ 792   

180 leyle-i mübarek mubayaa olınan şirevgan     meblağ 180   
126504            

181 beray minare kandil aded 31  fi 5   meblağ 181   
 sağir kandil aded 13 fi 2       

3606 şem asel beray vusta(?) maa sağir(?) kıyye 20 fi   156     
  atık şem  kıyye 7 fi 18     
  be-her kıyyesine(?) ustadiyye    27 meblağ 3606   

30  zankari      meblağ 30   
130321            

880 beray Ramazan(-ı) şerif şirevgan desti aded  4 fi 220 meblağ 880   
30 vusta(?) şemlere teneke(?) maa sicim     meblağ 30   
60 süpürge   aded 2   meblağ 60   

131291            
            
İradat be-cami(-i) şerif ber-mal(-ı) mevkuf nema         
yekun            
meblağ            

171000            
131291 el-masrufat be-cami(-i) şerif          
39709            
2880 el-masrufat beray mescid el-Hacc İsmail ber-vezaif         

36889            

36889 
icmala 
kaydşüd           
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[σελίδα 
22]  

          
İradat(-ı) ıyal(-ı) mekreman Efendilerimin kuralarda olan emvalları makbuzım nema defteridir     
meblağ          

45000 karye(-i) Sanada/Abdurrahman Bey mal/ guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 45000 
27000 karye(-i) Kirecde/Hamide Hanım mal/ guruş(?)/1500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 27000 
25200 karye(-i) Kirecde/Zübeyde Hanım mal/ guruş(?)/1400 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 25200 
8604 karye(-i) Kirecde/Zübeyde Hanim mal/ guruş(?)/478 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 8604 

105804          
36000 karye(-i) Ravnada/Hamide Hanım mal/ guruş(?)/2000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 36000 
12000 karye(-i) Tunbada/Sadullah Bey mal/ guruş(?)/664 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 12000 
45000 karye(-i) Galacide(?)/Fatıma Hanım mal/ guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 45000 
18000 karye(-i) Zagliverde/Sadullah Bey mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 18000 

216804          
18000 karye(-i) Zagliverde/Zübeyde Hanım mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 18000 
18000 karye(-i) Edremilde/L-n/t-g-r-a-z Karı mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 18000 
63000 karye(-i) Gölgede/Zeyneb Hanım mal/ guruş(?)/3500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 63000 
18000 karye(-i) Gölgede/Zeliha Karı mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağ 18000 

333804          
333804 icmala kaydmüşdür        

          
İradat(-ı) merhumü'l-Hacı Hamza Efendi mal(-ı) mevkufaları nemasından Efendimizinde hissesine isabet eden defteridir   
meblağ          

13200 hisse(-i) hazret(-i) veliyü'n-niam makbuzım semen   meblağ 13200   
5400 beray mevlud(-ı) şerif ber-münavebe    meblağ 5400   
5400 beray tevliyet ber-münavebe    meblağ 5400   

24000          
          
El-masrufat beray ağnam  sene 1181      
meblağ          

18675 kışlak vaz olınan ganem aded 685 kışlak kirası  fi 15  
 altı nefer coban coban koyunu(?)  460      
 kethüdalık(-ı) ganem  100      
    1245      

4657 be-her ganem kısşlak masarif fi 3,5      

6507 
bizim ağnamlara şair maa otluk bahası 
şehrine fi 9,5      

1394 
cubuk 
akcesi         

31233          
2703 irsal(-ı) yaylak ganem  aded 901      

 be-herine yaylak kirası fi 3      
31500 mubayaa olınan sağmal aded  105   fi 300  
65436          
65436 icmala kaydşüd        

          
İrsal(-ı) yaylak olınan ağnam defteridir        
aded          

154 sağmal         
56 d-u/v-i/y-n-c-a/e        

11 
körpe 
sağmal         

105 mubayaa olınan sağmal        
326          
207 dişi kısır         
533          
154 kuzu         
11 körpe kuzu         
99 mubayaa olınan sağmal kuzuları        

797          
69 erkek toklu         
30 koc         
5 kösem         

901          
          
İradat beray ağnam         
meblağ          

13733 yapağı  kıyye  443 fi 31    
1022 füruht olınan deri aded 73 fi 14    

14755          
14755 icmala kaydşüd        
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El-masrufat beray iffetlü Hamide Hanım     
[σελίδα 
23]   

meblağ         
600 tıbbıya verilen        
246 Veznecizade Efendiye        
123 el-Hac Ali Efendiye        

1800 eş-Şeyh Süleymana        
2769         

900 min teşi(?) kocu(?) maa dalıka(?) kirası        
480 beray kurban ganem aded 2      

68 şem revgan kıyye 2      
406 pirinc(?) keyse(?) 2      

4623         
198 revgan sade kıyye 3      
480 kuzu aded 3      

60 kayıs(ı) kıyye 1      
150 badem kıyye 2      

5511         
150 şekerleme kıyye 1,5      
120 beray hoşluk        

5781         
5781         

         
El-masrufat beray ziyafet(-i) menla ber-çiftlik(-i) Langaza        
meblağ         

312 nan(-ı) aziz        
36 francola        

320 lahm kıyye 20      
180 kuzu ... 1      
848         
882 revgan sade kıyye 14 fi 63    
330 asel kıyye 10 fi 33    

60 badem kıyye 1      
15 soğan        

2135         
45 bamya        
90 badincan        

252 kahve kıyye 1      
513 pirınc keyse 3      

3035         
90 sükker kıyye 1      

216 şem asel        
170 şem revgan kıyye 5      

48 buber        
3559         

56 dakik(-i) has kıyye 8      
48 nişasta kıyye 2      
36 nohud kıyye 3      
36 küb ... 3      

3735         
180 hatab        
120 dört aded dabbe kirası        

60 süt        
120 karbuz        

4215         
369 ücret(-i) tabbah        
184 vekil(-i) harc(-ı) inam        
184 kahveciye        
120 sakaya        

5072         
5072 icmala kaydşüd        

         
El-masrufat beray cihaz(-ı) cariye        
meblağ         

1110 orta keçesi ... 1 zira 25    
306 şemdan ... 2      

 mıfras(?) ... 1      
 kahve ibriği ... 2      

48 firaş iskemle        
760 yorgan ... 2      

2184         
2700 bakır kıyye 23,5 fi 200    

120 kase ... 1      
240 güyüm ... 1      
135 ocak pecesi(?) ... 1      

5379 beray ... bez  çift 3      
540         
864 yasdık aded 6 fi 144    
384 döşek ...  1      

1776 yabağı kıyye 84 fi 21 hamaliyye fi 12 
8943         
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126 hülasa iplik maa kınab        
360 Pravista ihram ... 3      
348 kalay ustadiyye        

9777         
9777         

         
         
         
         
El-masrufat(-ı) iffetlü Zakiye Hanım surları        
meblağ         
32730 defter(-i) müfredat zayi olmışdır        
32730 icamala kaydşüd        

         
El-masrufat beray aşcı cariye        
meblağ         

6000 beray cihaz        
6000         

         
El-masrufat beray mubayaa(-ı) cariye baha        
meblağ         
28080         
28080 icmala kaydşüd        

         
El-masrufat beray huzur(-ı) asafanelerine        
irsal olınan esta[r]/eşya(?) bahası        
meblağ         
19800 sırma işleme hamam rahtı aded 2      

6600 iki yüzlü havlu çift 10 fi 660    
3600 du-havi havlu çift 10 fi 360    
3000 sade ru hamam rahtı aded 2      

33000         
2640 elli beş kalem peştemal çift 2      
1320 taklid(?) peştemal çift 2      

160 beray sargı astar çift 2      
270 muşemma(?) ... 1      

37390         
540 hurc ... 1      

36 sicim maa kilit(?)        
480 İslambοla kadar küran(?)        

38446         
38446 icmala kaydşüd        

         
El-masrufat beray istidane eylediğim akcelere verilen faiz        
meblağ         

2317 bir defaa beş yüz guruş içün verdiğim faiz        
5000 defaa beş yüz guruş içün verdiğim faiz        
2760 bir defaa iki yüz elli guruşa verdiğim faiz        
1680 bir defaa iki yüz guruşa verdiğim faiz        

11757         
11757         

         
El-masrufat beray merhum cariye        
meblağ         

300 kifr(?) maa harc        
306 sair masarif        
140 kereste maa hamaliyye        
746         
746 icmala kaydmışdır        

         
El-masrufat beray çiftçiyan(-i) Kerec        
meblağ         

6000 beray mubayaa(-ı) öküz karz        
6000 icmala kaydşüd        

         
El-masrufat beray Durmuşlu        
meblağ         

4800 cedid yarıcıya öküz mubayaasına karz        
4800 icmala kaydşüd        

         
El-masrufat beray emir(-i) ali        
meblağ          
18000 seksen muhasebesi irsal olındıkda harc-ı rah        
18000 icmala kaydşüd        
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        [σελίδα 24]  
El-masrufat beray makulat ber-ıyal(-ı) mekreman         
meblağ          
          
be-mah(-ı) Muharrem Pençşenbih eyyam aded 30      Μάιος-Ιουν.1767  
meblağ          
          

720 sebzevat              
192 sabun kıyye 4 fi 48      
238 şem kıyye 7 fi 34      
150 şirevgan              

1300                
30 büber              

846 pirinc(?) keyse 5 fi 168 hamaliyye    
246 kahve kıyye 1          
751 beray aşure meyve maa asel              

3173                
1680 lahm kıyye 105 fi 16      
1500 nan(-ı) aziz              

450 süt kıyye 90 fi 5      
6803                
6803                

          
be-mah(-ı) Safer yevm şenbıh eyyam aded 29      Ιούν.-Ιούλ. 1767  
meblağ          
          

696 sebzevat              
238 sem kıyye 7 fi 34      
150 sirevgan              

30 büber              
1114                

168 sabun kıyye 4 fi 42      
40 revgan(-ı) zeyt kıyye 1          

846 pirinc(?) keyse 5 fi 168 hamaliyye    
234 kahve kıyye 1          

2402                
1600 bürüncek(?) kıyye 1          
1624 lahm kıyye 101,5 fi 16      
1450 nan(-ı) aziz              
7076                

435 süt kıyye 87 fi 5      
600 buz yük   aded 15      

8111                
8111                

          
be-mah(-ı) Rebıyü'l-ula yevm Yekşenbih eyyam aded 30     Ιουλ.-Αυγ. 1767  
meblağ          
          

720 sebzevat              
168 sabun kıyye 4 fi 42      
238 şem kıyye 7 fi 34      
150 şirevgan              

1276                
735 soğan kıyye 588          

30 büber              
876 pirinc(?) keyse 5 fi 174 hamaliyye    
234 kahve kıyye 1          

3151                
1680 lahm kıyye 105 fi 16      
1380 nan(-ı) aziz              

600 buz yük   aded 15      
6811                

          
          
          
          
          
be-mah(-ı) Rebiyü'l-ahir yevm Seşenbih eyyam aded 29     Αυγ.-Σεπτ. 1767  
meblağ          

696 sebzevat              
238 sem kıyye 7 fi 34      
150 şirevgan              
168 sabun kıyye 4 fi 42      

1252                
30 büber              

1006 pirinc(?) keyse 5 fi 200 hamaliyye    
234 kahve kıyye 1          

1624 lahm kıyye 101,5 fi 16      
4136                
1334 nan(-ı) aziz              
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600 nohud kıyye 40 fi 9      
  mercimek kıyye 40 fi 6      

600 buz yük   aded 15      
6680                
6680                

          
be-mah(-ı) Cemaziyü'l-ula yevm Çaharşenbih eyyam aded 30     Σεπτ.-Οκτ. 1767  
meblağ          
          

720 sebzevat               
238 şem kıyye 7 fi 34       
150 şirevgan               
168 sabun kıyye 4 fi 42       

1276                 
30 büber               

246 kahve kıyye 1           
1056 pirinc(?) keyse 5 fi 210 hamaliyye     
1680 lahm kıyye 101,5 fi 16       
4288                 
1380 nan(-ı) aziz               
3180 kömür kıyye 2111 fi 1,5       
2322 revgan sade kıyye 43 fi 54       
1182 yaylakdan peynir kıyye 79 fi … … …   

12352                 
12352                 

          
be-mah(-ı) Cemaziyü'l-ahir yevm Azine eyyam aded 29     Οκτ.-Νοέµ. 1767  
meblağ          
          

696 sebzevat               
238 şem kıyye 7 fi 34       
110 şirevgan               
168 sabun kıyye 4 fi 42       

1212                 
30 büber               

846 pirinc(?) keyse 4 fi 210 hamaliyye     
246 kahve kıyye 1           

36 kocu tamiri               
2370                 

360 bö[ğ]rülce kıyye 40 fi 9       
1624 lahm kıyye 101,5 fi 16       
1334 nan(-ı) aziz               
5688                 
1800 bekmez kıyye 150 fi 12       
4374 asel kıyye 162 fi 27       
1320 kettan kanta[r]   aded 1       

13182                 
13182                 

          
          
          
          
          
          
          
          
be-mah(-ı) Receb yevm Şenbih eyyam aded 30      Νοέµ.-∆εκ. 1767  
meblağ          
          

720 sebzevat              
238 şem kıyye 7 fi 34      

30 büber              
110 şirevgan              
864 pirinc(?) keyse 4 fi 210 hamaliyye    

1944                
246 kahve kıyye 1          
240 lahana kıyye 204          
126 şah rabbi (?) kıyye 10,5 fi 12      

2556                
150 davar (?) kıyye 50          

1680 lahm kıyye 105 fi 16      
1380 nan(-ı) aziz              
5766                
5766                
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be-mah(-ı) Saban yevm Düşenbih eyyam aded 30      ∆εκ. 1767-Ιαν. 1768  
meblağ          
          

720 sebzevat              
30 büber              

238 şem kıyye 7 fi 34      
168 sabun kıyye 4 fi 42      

1156                
110 şirevgan              
636 pirinc(?) keyse 3 fi 210 hamaliyye    
258 kahve kıyye 1          

2160                
1806 lahm kıyye 142 fi 16      

  defaa kıyye 62 fi 18      
1380 nan(-ı) aziz              
5346                
5346                

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        [σελίδα 25]  
          
be-mah(-ı) Ramazan yevm Çaharşenbih eyyam aded 30     Ιαν.-Φεβρ. 1768  
meblağ          
          

720 sebzevat              
180 sabun kıyye 4 fi 45      
418 şem kıyye 11 fi 38      

30 büber              
1348                

110 şirevgan              
825 siyah üzüm kıyye 55 fi 15      
450 kırmızı üzüm kıyye 25 fi 18      

1152 kalay kıyye 6 fi 192      
3885                
1152 ustadiyye              

105 penbe maa kurşun              
525 pirinc(?) keyse 2 fi 260 hamaliyye    
120 zeytun kıyye 10          

5787                
2718 lahm kıyye 151 fi 18      

240 paça kıyye 60 fi 4      
240 bumbar aded 60 fi 4      

1506 nan(-ı) aziz              
10491                

24 süt kıyye 4 fi 6      
144 erik kıyye 8 fi 18      

75 badem (?) kıyye 1          
90 sükker kıyye 1          

10824                
360 su yolculara              
100 sadaka(-ı) fitre              

11284                
11284                
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be-mah(-ı) Şevval yevm Azine eyyam aded 29      Φεβρ-Μάρτ.1768  
meblağ          
          

696 sebzevat              
30 büber              

110 şirevgan              
180 sabun kıyye 4 fi 45      

1016                
266 şem kıyye 7 fi 38      
246 kahve kıyye 1          
636 pirinc(?) keyse 3 fi 210 hamaliyye    

2164                
1827 lahm kıyye 101,5 fi 18      
1334 nan(-ı) aziz              
5325                
5325                

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
be-mah(-ı) Zi'l-kade yevm Şenbih eyyam aded 30      Μάρτ.-Απρ. 1768  
meblağ          
          

720 sebzevat              
180 sabun kıyye 4 fi 45      
266 şem kıyye 7 fi 38      

30 büber              
1196                

110 şirevgan              
240 kahve kıyye 1          
678 pirinc(?) keyse 4 fi 168 hamaliyye    

2224                
72 revgan(-ı) zeyt kıyye 1,5          

1890 lahm kıyye 105 fi 18      
1404 nan(-ı) aziz              
5590                
5590                

          
be-mah(-ı) Zı'l-hicce yevm Düşenbih eyyam aded 29     Απρ.-Μάιος 1768  
meblağ          
          

696 sebzevat              
30 büber              

266 şem kıyye 7 fi 38      
180 sabun kıyye 4 fi 45      

1172                
110 şirevgan              
240 kahve kıyye 1          
678 pirinc(?) keyse 4 fi 168 hamaliyye    
153 tuz kıyye 50          

2353                
1694 lahm kıyye 63 fi 18      

  defaa kıyye 35 fi 16      
1334 nan(-ı) aziz              

345 kurban (?) aded 1          

360 
iffetlü Hamide Hanım terlik 
papuş     çift 4 fi    

6086                
6086                
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el-masrufat(-ı) makulat(-ı) 
hülasa     sene 1181       
meblağ             

6803 be-mah(-ı) Muharrem           
8111 be-mah(-ı) Safer           
6811 be-mah(-ı) Rebiyü'l-ula           
6680 be-mah(-ı) Rebiyü'l-ahir           

28405             
12352 be-mah(-ı) Cemaziyü'l-ula           
13182 be-mah(-ı) Cemaziyü'l-ahir           

5766 be-mah(-ı) Receb           
5346 be-mah(-ı) Şabab           

65051             
11284 be-mah(-ı) Ramazan           

5325 be-mah(-ı) Şevval           
5590 be-mah(-ı) Zi΄l-kade           
6086 be-mah(-ı) Zi΄l-hicce           

93336             
93336             
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      [σελίδα 26]  
        
El-masrufat(-ı) verilen mahiyyeler sene 1181      
meblağ        

73440 harem(-i) aliyye kidemine(?) be-her şehr fi 6120 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 73440  

43200 Gülbün Hanım Efendiye be-her şehr fi 3600 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 43200  

116640        

78800 el-Hac Süleymana be-her şehr fi 2400 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 78800  

43200 b/y-u-k/g-b/i-t/n-e lerine be-her şehr fi 3600 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 43200  

8640 iki cukadara be-her şehr fi 720 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 8640  

197280        

4360 pazaragide(gide)ne be-her şehr fi 360  
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 4360  

21600 katib kullarına be-her şehr fi 1800 
fi sene(-i) 
kamile  meblağ 21600  

223240        
223240        

        
Sene-i mezkurde kesan melbusat       
        
Gülbün Hanım Efendiye katife entari ... 1    
  katife cübbe aded 1    
Karı Efendi  katife entar ... 1    
  katife cübbe aded 1    
Hamide Hanım Efendiye katife entar ... 2    
  İslambol şal      
  entar ... 1    
Nefise Karına  katife entar ... 1    
  katife cübbe aded 1    
cariyelere  Şam entar ... 7    
  Şam şalvar aded 7    
  cuka(?) cübbe ... 7    
çukadara  dolama ... 1    
  entar ... 1    
  çafşir(?) ... 1    
pazaragidene ve seyise entar ... 2    
  cübbe ... 2    
  dizlik ... 2    
        
El-masrufat beray melbusat(-ı) mezkur       
meblağ        

30495 katife  zira aded 53 rub 3,5 fi 
11730 Şam alacası  çift 11,5   fi 

5820 çuka zira aded 24 rub 2 fi 
720 beray dizlik b/y-o/u-s/h-lu/ı  çift 3    

48765        
2176 beray entar[i] yılan kavı   deri(?)  64   fi 

720 beray entar[i] astarlık b/y-o/u-s/h-lu/ı  çift 6   fi 
1275 astar  çift 17   fi 

160 beray zincef sandal zira  2    
53096        

180 beray uckurluk b/y-o/u-s/h-lu/ı  çift 1    
510 katife entarlara ustadiyye      fi 
243 cübbe  aded 3    

 ustadiyye      fi 
749 entar  aded 7    

 harc      fi 
 penbe      fi 
 ustadiyye      fi 

54778        
343 şalvar ustadiyye aded 7   fi 
840 cübbe  aded 7    

 harc      fi 
 ustadiyye      fi 

700 İslambol şal zira  7    
144 penbe harc ustadiyye       

56805        
24150 beray cübbeler kakum tulum  aded 3,5   fi 

900 dolama çafşir entar harc ustadiyye       
300 entar cübbe dizlik harc ustadiyye       
300 defaa       

82455        
555 mest papuş cizme maa yamani  çift 2    
900 kavuk destar       

83910        
83910 icmala kaydşüd       

        
El-masrufat beray mubayaa(-ı) hatab       
meblağ        

30783 hatab ceki aded 549 maa hamaliyye fi 55 maa istifcilere  
30783 icmala kaydşüd       
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Masrufat(-ı) defter(-i) icmalıdır ki zikr olınur  sene 1181   [σελίδα 27] 
meblağ         

65436 el-masrufat beray ağnam ber-muceb(-ı) defter(-i) müfredat     
5781 el-masrufat beray iffetlü Hamide Hanım Efendi ber-muceb(-i) defter(-i) müfredat    
5072 el-masrufat beray ziyafet(-i) menla ber-çiftlik(-i) Langaza defter(-i) müfredat     

11757 el-masrufat beray nema ber-muceb(-i) defter(-i) müfredat     
88046         

746 el-masrufat beray techiz(-i) tekfin ber-cariye      
9777 el-masrufat beray cihaz(-ı) esir cariye ber-muceb(-i)defter(-i) müfredat     

32730 el-masrufat beray iffetlü Zakiye Hanım Efendi      
6000 el-masrufat beray cihaz(-ı) tabbah cariyeleri      

137299         

28080 
el-masrufat beray mubayaa(-ı) 
cariye       

38446 el-masrufat beray huzur(-ı) asafanelerine irsal kulları estarları     
6000 el-masrufat beray karz ber-çiftçiyan(-ı) çiftlik(-i) Kerec      
4800 el-masrufat beray ber-çiftçi(-i) çiftlik(-i) Durmuşlu      

214625         
18000 el-masrufat beray harc(-ı) rah ber-cukadar kulları semer(?) mesvaları kalındıkda    
93336 el-masrufat beray makulat ber-muceb(-i) defter(-i) müfredat     

223240 el-masrufat beray şehriyeler ber-muceb(-i) defter(-i) müfredat     
549201         

83910 el-masrufat beray melbusat ber-muceb(-i) defter(-i) müfredat     

30783 
el-masrufat beray mubayaa(-ı) 
hatab       

663894         
663894         

         
         
İradat(-ı) icmal defteridir ki zikr olınur  sene 1181    
meblağ         

27911 
irad ber-fazla(-ı) be-çiftlik(-i) 
Sana       

180316 irad ber-fazla(-ı) be-çiftlik(-i) Zagliver      
89825 irad be-çiftlik(-i) Kerec       

298052         
130141 el-masrufat be-çiftlik(-i) Kerec       
167911         

29262 irad ber-fazla(-ı) be-çiftlik(-i) Boemca      
54664 irad ber-fazla(-ı) be-çiftlik(-i) Sungurlar      
31115 irad be-çiftlik(-i) Durmuşlu       

282952         
33545 el-masrufat be-çiftlik(-i) Durmuşlu       

249407         
41199 irad ber-fazla(-ı) be-çiftlik(-i) Langaza      
36889 irad ber-fazla(-ı) nema(-ı) mal(-ı) mevkufa      

212775 irad ber-fazla(-ı) icar(-ı) emlak       
540270         
333804 irad ber-mal(-ı) ıyyal(-ı) mekreman makbuzım nema      

24000 irad(-ı) merhum el-Hac Hamza Efendi mal(-ı) mevkufalarından hisse(-i) hazret(-i) veliyü'n-niam isabet eden   
14775 irad(-ı) ağnam        

912849         
663894 balada hülasa olınur masrufat fürunihade      
248955         
133161 seksen senesi muhasebesinde irad(-ı) yad zuhur(?) eden masrufat      
115794         

         
Der-enbar baki zahair hülasa defteridir alakaları bi'l-cümle      
cemaan         
yekun         
hinta  şair  cavdar  erzen   
keyl kutu keyl kutu keyl kutu keyl  kutu 

906 7,5 683 2 177 5,5 43  3 
14  139 4 47 3 24 sehv hatm 4 

921  822 6 225 5 67  7 
      hibeye(?)   
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Mezkur zahair ber-muceb(-i) defterler(-)i ali hibeye(?)       
seksen iki defterinde mahsul(-ı) cedide kayd ve       
zikr(?) olınmışdır         
         
Seksen bir senesi masrufatı iradatdan fürunihade olındıkdan sonra zeyl defter(-i) alakalarda     
zimmet(-i) kulları mevcud(-ı) enbar mahsulatdan maada sah(?) el-baki yalnız bir yük on beş bin     
yedi yüz doksan dört akce zimmet(-i) kullarında fazla kalmışdır ve seksen dört senesi irad(-ı) hülasasına kayd olınmışdır   
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Κατάλογοι γαιοκτησίας των ετών 1767-68, 1770-71 και 1772-73 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1

ΕΣΟ∆Α ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ 1181

Devletlü veliyü' n-niam kiremü' ş-şiyem Efendimiz hazretlerinin ıyal(-ı) mükerremleri Efendilerimin belde-i Selanikde olan alakalarının irad(-ı) masruf defteridir ki ber-vech-i ati zikr olınur sene 1181 

Be-ciftlik(-i) Sana ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i) kulları Iradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir :
mahsulat(-ı) baki defteridir   sene 1180: Sana

Sana hınta şair cavdar penbe kozağı hınta şair cavdar penbe kozağı

keyl 30 kutu 2 keyl 80,5 keyl 56,5 kıyye 158 keyl 12 fi 366 4392 kutu 6,5 keyl 13 fi 183 2435 kutu 2 keyl 23 fi 197 4580 kıyye 158 fi 10 1580
keyl 4,5 fi 540 2430 kutu 5 keyl 14 fi 222 3247

beray kutu 2,5 keyl 25 fi 256 6.480
mubayaa keyl 5 fi 150 750

σύνολο

25894
İffetlü Zübeyde Hanım Efendinin Sana ciftliğide hisselerine isabet eden mahsulat sene 1Iradat be-ciftlik(-i) merkum sene 1181: mevcud enbar baki be-çiftlik(-i) Sana

hınta şair cavdar
keyl 54 keyl 59 keyl 53,5

Seksen iki senesine hissemize verilen tohum:
keyl 47,5 keyl 52,5 keyl 53,5 dut kesim 30000 hınta keyl 8 kutu 6

6,5 6,5 0 icar(-ı) kışlak 3600 sa'ir keyl 67kutu 1,5
Subaşısına verilen azık: balada münderic semenat 25894 cavdar keyl 2 Μετά την αφαίρεση των εξόδων:
keyl 6,5 keyl,6,5 0 59494 59.494

ΕΣΟ∆Α 31.583
59494 27911

Zagliver
Be-ciftlik(-i) Zagliver ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i) kulları mahsulat(-ı) baIradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir : Zagliver
defteridir sene 1180:

hınta şair cavdar hınta şair cavdar
kutu 5 keyl 59 fi 337 20093 kutu 3 keyl 142 fi 220 31322 kutu 5 keyl 134 fi 265 35675

keyl 141 kutu1 keyl 142 kutu 3 keyl 153 kutu 5 keyl 81,5 fi 360 29340 σύνολο

116420
Necabetlü Sadullah Bey Efendinin Zagliver ciftliğinde hisselerine İradat ber-mahsul(-ı) cedid ve irad(-ı) saire sene 1181: mevcud(-ı) enbar baki mahsulat be-ciftlik(-i) merkum
der-enbar olınan mahsulat defteridir sene 1181 :

meblağ
hınta şair cavdar beray mubayaa hınta keyl 112 fi 150 16800

keyl 188 keyl 88 kutu 1 keyl 53 beray mubayaa-I li-ciftlik (Sana [?])
hınta keyl 50 fi 150 7500

kesim(-i) aylakçıyan 72000

icar(-ı) kışlak 7200

dut kesim 30000 hınta keyl 26
şair keyl 88kutu 1 Μετά την αφαίρεση των εξόδων:

balada münderic semenat 116430 cavdar keyl 71 249930
ΕΣΟ∆Α 69.614

249930 249930 180316



Kerec
Be-ciftlik(-i) Kerec ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i)  kulları Iradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir : Kerec
mahsulat(-ı) baki defteridir sene 1180:

hınta şair cavdar erzen hınta şair cavdar

keyl 613,5 keyl 371 kutu 7 keyl 67 kutu 4,5 keyl 29 kutu2,5 kutu 2 keyl 5 fi 360 1890 keyl 65,5fi 180 11790 kutu 2 keyl 6 fi 180 1125
keyl 5 fi 210 1050

Konak(-ı) dakik cobanlara dülgerlere azık   öküzlere yem:

13,5 28 4 27 4,5 24 0,5
σύνολο

600 343 3 40 0 5 2
15855

Necabetlu Abdurrahman Bey Efendinin Kerec çiftliğinde hisselerine Iradat(-ı) mahsul(-ı) cedidden ve irad(-ı) sairesinden makbuzım semen defteridir  mevcud enbar baki mahsulat be-çiftlik(-i) Kerec
der-enbar olınan mahsulat defteridir    sene 1181 :

meblağ
hınta şair semsem beray mubayaa hınta keyl 82 fi 150 12300

semsem keyl 4 fi 960 3840
keyl 178 kutu 6,5 keyl 19 kutu 3 keyl 4

semen(-i) aylakçıyan 11640

icar(-ı) kışlak 36000

otluk füruht 3350

bağce icar 3600

dut akcesi 2400
hınta keyl 69kutu 6,5

üzüm akce 840 şair keyl 29kutu 2
cavdar keyl 28kutu 6 Μετά την αφαίρεση των εξόδων:

balada münderic semenat 15855 erzen keyl 5 kutu 2 89825
130.141

89825 -40316



Boemc Be-ciftlik(-i) Boemca ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i)  kulları Iradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir :
mahsulat(-ı) baki defteridir    sene 1180: Boemca

hınta şair cavdar erzen hınta şair cavdar erzen

keyl 124 kutu 2 keyl 96 kutu 2 keyl 48 kutu 5,5 keyl 40 kutu 5 keyl 1 337 keyl 80 fi 138 11040 keyl 27 fi 240 6480 keyl 20 fi 240 4800

Öküzlere yem dülgerlere azık verildi: keyl 55 fi 420 23100

0,5 5 5 5
σύνολο

123 6 91 43 35
45757

İffetlü Zeyneb Hanım Efendinin Boemca maa İzvor ciftliğinde hisselerine Iradat(-ı) mahsul(-ı) cedidden ve irad(-ı) sairesinden makbuzım semen defteridir sene 1181: mevcud enbar baki mahsulat be-çiftlik(-i) Boemca
der-enbar olınan mahsulat defteridir sene 1181 :

beray mubayaa 
hınta şair cavdar erzen semsem hınta keyl 31 fi 150 4650

semsem keyl 2 fi 960 1920
keyl 73,5 keyl 79,5 keyl 44 kutu 3 keyl 12,5 keyl 2

kışlak icarından 8400

dut akcesinden 4980

yazlak icarından 2700

öküz derisi aded 1 360

aylakçı akcesinden 4200

çiftçilerden alınan orakçı masarıfını 1230

İzvor  kışlağı icarından 5520
hınta keyl 11kutu 2

İzvor dut akcesinden 1200 şair keyl 90kutu 6
cavdar keyl 61kutu 0,5 Μετά την αφαίρεση των εξόδων:

Balada münderic semenat 45757 erzen keyl 28kutu 1 80917
51.665

80917 29252



SungurBe-çiftlik(-i) Sungurlar ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i) kulları mahsulat(-ı) Iradat(-i) mezkur zimmet=-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir : Sungurlar
baki defteridir  sene 1180

hınta sa'ir cavdar erzen hınta cavdar erzen
keyl 100 fi 420 42000 keyl 20 fi 240 4800 keyl 14 fi 180 2520

keyl 191 kutu 2 keyl 102 kutu2,5 keyl 41 kutu 5,5 keyl 14 keyl 12 fi 480 5760
beray

Konak(-ı) dakik dülgerlere azık    öküzlere yem verilen mubayaa keyl 18,5 fi 150 2775
3 5 2 21 5,5 0

σύνολο
188 97 0,5 20 0 14

57855
İffetlü Hamide Hanım Efendinin Sungurlar çiftliğinde hisselerine Iradat(-ı) mahsul(-ı) cedidden ve irad(-ı) sairesinden makbuzım semen defteridir mevcud enbar baki mahsulat li-ciftlik(-i) Sungurlar
der-enbar olınan mahsulat defteridir     sene 1181 

hınta keyl 69 kutu 2
hınta şair cavdar erzen semsem sa'ir keyl 110 kutu 7,5
keyl 11 keyl 13 kutu 7 keyl 12 kutu3 keyl 5 kutu 6 keyl 7 kutu 6 fi 960 7440 cavdar keyl 12 kutu 3

erzen keyl 5 kutu 6
semsem kışlak icarından 16800

keyl 7 kutu 6 icar(-ı) menazilden 6960

ber-vech(-i) peşin icar(-ı) han 2400

ciftciyandan alınan orak masarif 1900

inek deri  ...1    öküz deri aded 1 660
Μετά την αφαίρεση των εξόδων:

balada münderic semenat 57855 94015
39.351

94015 54664

DurmuşBe-ciftlik(-i) Durmuşlu ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i) kulları mahsulat(-ı) İradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir 
 baki defteridir sene 1180 Durmuşlu

hınta şair cavdar erzen hınta şair semsem
keyl kutu  keyl kutu keyl  kutu  keyl kutu keyl 3 fi 337 1011 keyl 10 fi 150 1500 kutu 1 keyl 1 sene 1181 1080

99 3 81 11 2 8,5 kutu 1 keyl 53 fi 418 22206 keyl 7 fi 240 1680

Konağa(?) gelen şair ve öküzlere beray yem on keyl(?)

0 47 2 0 0 mubayaa fazlasından 350

99 33 6 11 8,5 camus füruht 2520

Beray tohum maa azık sene 1182: cavdar keyl 4 fi 192 768 σύνολο

43 2 0 4 6 0

56 1 33 6 4 8,5
31115

be-çiftlik(-i) Durmuşlukda(?) der-enbar olınan mevcud enbar baki mahsulat li-ciftlik(-i) Durmuşlu
mahsulat defteridir sene 1181

şair keyl 29
şair keyl 12 kutu 2 cavdar keyl 2,5 Μετά την αφαίρεση των εξόδων:

erzen keyl 9 kutu 2 31115
erzen keyl 0 kutu 6 33543

-2428



LangazBe-ciftlik(-i) Langaza ber-muceb(-i) defter(-i) muhasebe zimmet(-i)  kulları mahsulat(-ı) Iradat(-ı) mezkur zimmet(-i) kulları mahsulatdan füruht olınandan makbuzım semen defteridir Langaza
baki defteridir sene 1180:

hınta şair cavdar erzen hınta erzen
beray keyl 10 fi 345 3450

keyl 59 keyl 164 kutu 5 keyl 51 kutu 2 keyl 20 kutu 5 mubayaa
keyl 6 fi 150 900

Beray tohum sene 1182 verildi: kutu 3,5 keyl 13 fi 438 5885
keyl 8 fi 540 4320

0 25 1 3 7 0 kutu 7 keyl 28 fi 555 16096 σύνολο

59 139 4 47 3 20
30651

Langaza ciftliğinde hissemize der-enbar olınan mahsul(-ı) cedid sene 1181 İradat(-ı) mahsul(-ı) cedidden ve irad(-ı) sairesinden makbuzım semen defteridir: mevcud enbar baki mahsulat be-çiftlik(-i) Langaza
beray mubayaa

hınta erzen semsem hınta keyl 5 kutu 2 fi 150 787

keyl 17 kutu 4,5 keyl 13 kutu 7 keyl 4 semsem keyl 4 fi 960 3840

cedid bağce icarından 4800

cedid bağce dut akcesi 9600

han icarından                                                              12000

atik dutlar akcesi                                                                12.000

atik bağce icarından 2400

menazil icarından 1560

otluk akcesi 2760

han çayırından 1200

çiftçiyandan alınan orak masarif 1710 hınta keyl 14 kutu 7, [περίπου] Μετά την αφαίρεση των εξόδων:
şair keyl 139,5 113959

balada münderic hububat semenat 30.651 cavdar keyl 47 kutu 3 ΕΣΟ∆Α 42112
83 308 erzen keyl 24,5 [περίπου] 113959 71847



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2
ΕΞΟ∆Α ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ 1181 

φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εργατών εγκαταστάσεις - υλικά

Sana beray bedel(-i) kömür dabbe(?) res aded 2 16.168
beray maktu  bir(?)                         12.000
beray imdad(-ı) menzil 2500
beray hatab ber-baruthane araba aded 3 915

31.583
Zagliver beray bedel(-i) kömür dabbe(?) aded 6 48504

beray maktu   18.000
beray imdad(-ı) menzil 2500
beray hatab ber-baruthane araba … 2 610
araba 

69614
Kerec beray maktu                           30.000 ücret(-i) çiftçiyan 3.600 bir aded yarıcı menzili tamirine masarif 1080

bedel-i kömür dabbe(?) res aded 4 fi 4493 18308 e-t/n-k/n (?) aded 16 fi 12 192 sağir enbara meşe 
beray baruthane hatab arabası aded 3 fi 330 990 camuslara şirevgan karta aded 8 fi 18 144 tahtası aded 60 fi 13 780
beray celepkeşan ganem aded 22 fi 398 8756 kebir Kara Su 
dut maa otluk resm 630 otluk tırpancılarına 640 taban aded 11 fi 100 1100
maktu res(?) sene(?) Ruz-ı Hızır iken el-Hac Ömer ırgat nefer aded 57 fi 18 1026 mertek aded 30 fi 4 120
Ağa vefatında cümleden Muharreminde ırgat nefer aded 302 fi 15 4530 çatma direği aded 8 fi 22 176
tekrar tahsil olınmışdır 30000 şirevgan karta aded 12 fi 18 216 sağir çatma aded 16 fi 10 160

sirke 240 bir aded cedid menzil
tuz(a) (?) kıyye 30 90 ebniyesine 2280
kaşık maa desti 63 yarıcı menzillerine
ham sirke 300 mertek aded 80 fi 4 320
öküzcüye ücret 720 mıkras aded 15 fi 6 90
beş nefer hırmen KaraSu taban aded 5 fi 100 500
havalesine ücret 3960 çatma direği aded 3 fi 22 66

kiremit aded 16550 fi 36 yüzü 5958
ustadiyye 3504
mismar bahası 360
dülgere şirevgan karta aded 5 fi 18 90
göl ayağı tathirine masarif 410

88.684 15.721 16994
68,20% 12% 13%



φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εργατών εγκαταστάσεις - υλικά

Boemca bedel-i avarizhane aded 2,5 fi 2055 5.137 iki çiftçi ücret 1200 tamirat(-ı) menazil(-i) çiftçiyan ve samanhane 2442
piyade mirisi 1200 beray orakçıyan masruf İzvorda cedid menzil ustadiyyesı 1680
beray baruthane güvhercile kıyye 45 fi 81 3645 makulat maa ücret 4920 mismar kıyye 10 300
beray hatab araba aded 3 915 yıllık(?) çiftler masarif(?) kesim 2400 kereste baha 800
beray celepkeşan ganem aded 20 1740 erzen ırgatlarına ücret 360 kiremit aded 4300 1548
beray maktu 9680 beray çiftçiyan tuz kiremit aded 2400 864
beray menzil imdadiyyesi(?) 2300 prasa şirevgan 264 dülgerlere şirevgan tuz mercimek 120

beray çarık der … 1 360 atik menziller tamirine
öküzcüye ücret 960 dülger nefer … 20 600

24.617 10464 8354
47,70% 20,20% 16,20%

Sungurlar beray maktu 5220 beray ücret-i hırmen havalesi 1200 beray tamir(-i) menazil
beray hatab(-ı) araba … 1,5 458 ücret(-i) çiftçiyan nefer … 3 2400 ustadiyye 1000
kömür bedel dabbe(?) aded 0,5 4132 ücret(-i) öküzcü 2760
menzil imdadiyyesi 1320 beray tamirat(-ı)  kiremit aded 3000 1080

çiftçiyana tuz şirevgan
prasa bahası 456
e-t/n-k/n aded 7 63
beray ahur şirevgan desti aded 1 210
orakçıyana ücret dönüm(?) aded 290 8700
orakçıyana veliren 
yolunculuk(?) 720
orakçılara harc(-ı) rah 120
ham sirke 747
sirke 120
şirevgan 120
koyun aded 1 180
tuz 60
sarmısak 120
çarık bahası 180
çanak maa kaşık 27
erzen ırgatlarına 306
çiftçiyana çarık baha 480

11130 18969 2080
28,30% 48,80% 5,30%

DURMUŞLU



Durmuşlu beray maktu 1200 beray ücret(-i) hırmen cedid menzil ebniyesine
havalesi 1200 kebir çatma aded 30 fi 22 660
üç çiftçiye ücret 3600 Kara Su taban aded 4 fi 105 420
öküzcüye ücret 2280 çatma direği aded 18 396
çiftçiyana tuz şirevgan prasa 276 mismar kıyye 3 99
e-t/n-k/n aded 2 24 bir birlik  mismar aded 300 156
e-t/n-k/n aded 30 fi 9 270 ikisi birlik aded 1200 312
çiftçiyana çarık baha 279 kirpiç aded 5500 990
sağir t-m-a-c (?) ücret 231 kiremit aded 500 180
ücret(-i) orakçıyan çift 3,5 11040 pardı(?) aded 38 456
ham sirke desti … 30 600 atik mismar ustadiyyesi 189
sirke desti … 6 120 beray tamirat dülger nefer aded 34 1200
balık kıyye 12,5 150 ustadiyye 2400
zeytun kıyye 14 126
boğrülce kıyye 12 108
mercimek kıyye 10 50
kasik desti … 1 9
şirevgan karta aded 12 144
çarık bahası 240
koyun aded 1 160
burçak ırgatlarına nefer aded 40 600
erzen ırgatlarına nefer aded 57 856
ırgatlara 240

1200 22603 7458
3,60% 67,30% 22,30%

φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εργατών εγκαταστάσεις - υλικά

Langaza dut maa çayir resm 726 hırmen havalesine ücret 960 mismar kıyye 1 33
arabacıya ücret maa tuz beray tamir  kiremit aded 7200 2580
şirevgan prasa 2874 kirpiç aded 4000 600
beray n-d/r-s (?)  ücret 1434 ücret(-i) dülgeran 1800
çiftçiyana ücret maa tuz
şirevgan prasa 2864
öküzcüye ücret 2560
beray camus şirevgan karta aded 18 216
ücret -i orakçıyan 9720
şirevgan  270
balık kıyye 55 715
mercimek kıyye 40 240
zeytun kıyye 10 120
koyun aded 1 180
ham sirke desti maa sirke aded 60 fi 20 1200
sağir t-m-a-c (?) ücret 1360

burcak ırgatlarιna ücret 684
erzen ırgatlarιna ücret 210

çiftçiyana çarık baha 180
semsem ırgatlarına ücret 240
çayir bekçilerine ücret 300
çayir kosacılarına(?) ücret 3480

726 29807 5013
1,70% 70,80% 11,90%



εργαλεία, εξαρτήµατα, τροφή ζώων, σπόρος διάφορα σύνολο 

31.583

69.614

beray saban tomur kıyye 60 fi 18 1080 130.141
saban aded 4 fi 60 240
urgan aded 3 fi 60 180
camuslara nal baha çift 12 864
araba sabun kıyye 12 fi 15 180
urgan aded 4 fi 12 48
döven taşılması 120
yaba maa gedik aded 8 108
camuslara torba(?) aded 4 fi 21 84
öküz torbası aded 8 fi 15 120
arabalar tamiri 240
beray tamir(-i) pardı(?) bahası 180
beray saban(-ı) kış(?) aded 2 150
boyunduruk aded 3 108
öküz çift 1 5040

8742 130141
6,80%



εργαλεία, εξαρτήµατα, τροφή ζώων, σπόρος διάφορα σύνολο 

mubayaa olınan öküz aded 2 4710 51.665
defaa öküz aded 1 3270
baha-i pardı(?) 240

8220 51665
15,90%

beray tamir(-i) araba 240
urgan aded 10 120
beray camus nal baha 72
mubayaa olınan camus … 1 4440
mubayaa olınan öküz … 1 1200
su fuçisi tamirat 60
beray saban tomur kıyye 20 320
camuslara torba … 2 24
camuslara çul … 1 180  
camuslara kud ve çelek 180
 k -u-'  / k-'-g (?) aded 4 96
arabacıya çizme baha 240

7172 39351
17,60%



urgan aded 18 fi 10 180 33.543
arabaya urgan aded 1 110
beray camus torba … 1 42
camuslara çul 150
nal baha 180
camuslara şirevgan 44
beray araba katran kıyye 6 66
arabalar tamirine 549
boyunduruk aded 1 30
saban aded 4 288
kulp aded 3 27
beray saban tomur kıyye 27 432
yaba aded 4 40
araba sabun kıyye 2 30
beray araba a-r-i/b-ş (?) … 1 84
boyunduruk akçesi 30

2282 33543
6,80%

εργαλεία, εξαρτήµατα, τροφή ζώων, σπόρος διάφορα σύνολο 

sağir çark tamirine 60 42.109
beray saban demİr kıyye 33 428
urgan deste 1 150
araba urgan aded 1 150
yaba gedik döven taşılması 417
kaşık maa desti maa diren 84
sepet maa başlık 297
beray tohum semsem bahası 1200
mubayaa olınan öküz aded 1 3000
tomurcuya ücret 780

6566 42112
15,60%



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΞΟ∆Α - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1186 (σελίδες 3-5)
DURMUŞLU

Durmuşlu çiftliğinde seksen altı senesi zer olınan bezirlerinden der-enbar mahsulat sene 1186

hınta şair semsem
keyl keyl keyl

56 24 20

Mezkur zahairden füruht olınub makbuzım semenat
meblağ

28504 hınta keyl 56 fi 509
4536 şair keyl 24 fi 189

16800 semsem keyl 20 fi 840
49840
4800 amal manda öküz füruht aded 4
720 öküz derisi aded 2

55360

el-masrufat be-çiftlik(-i) Durmuşlu

φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εγκαταστάσεις - υλικά εργαλεία, εξαρτήµατα
εργατών τροφή ζώων, σπόρος

ispence 36 iki çiftçi ücret 2400 çatma aded 4 72 öküz aded 3 8280
maktu 1200 bir aded ter oğlanı ücret 6000 dülgerlere ücret 380 tomur 264

öküzcüye ücret 1260 camuslara şirevgan 39
mezkurlere tuz prasa şirevgan 290 defaa tomur 102
çarık 600 araba tamirine 230
e-t/n-k/n(?) 144 cedid araba ... 1 1800
çeran(?) 200 defaa öküz ... 3000

urgan 100
hırmencilere ücret 1170 katran 36
camuslar götürcü(?) ücret 120
çift sürmek ücret 300
firar eden çiftçiye ücret 540

1236 13024 452 13851
(el-masrufat beray orakçıyan)
üç yıllık/aylık çift orakçı ücret
be her  fi 35 guruş(?) 12600
iki yarıcıya orakcı ücret 4200
zeytun 300
mercimek 144
bö[ğ]rülce 196
tuz 100
kaşık desti çanak sarmısak(?) 159
şirevgan 156
semsem ırgatlarına ücret ve sair 1988
çarık 325

20168
2,50% 68,10% 1,00% 28,40%

Masrufat hülasa olınur Balada rakm olınan iradat
yekun yekun
meblağ meblağ

28563 el-masrufat(-ı) çiftlik 55360
20168 el-masrufat(-ı) orakçıyan 48731 el-masrufat fürunihade
48731 iradından fürunihade 6639

6639 iradat(-ı) hülasa defterine kaydşüd

179



LANGAZA

Langaza çiftliğinde der-enbar mahsulat sene 1186
şair erzen semsem
keyl kutu keyl keyl

98 5 20 13
45 5 Sadullah Bey Efendiye verilmişdir kırk beş keyl beş kutu şair
53 0

Mezkur zahairden füruht olınandan makbuzım semenat
meblağ

12720 şair keyl 53 fi [   ]
3600 erzen keyl 20

10920 semsem keyl 13
27240
10800 han icarından
20400 cedid bağce icar maa dutları akçesi
1320 atik bağceden dut akçesi
3270 aylakçıyandan

63030
3383 çiftçiyandan orakçı ücret
2580 camal manda camus ... 2

68993

El-masrufat be-çiftlik(-i) mezkur

φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εγκαταστάσεις - υλικά εργαλεία, εξαρτήµατα
εργατών τροφή ζώων, σπόρος

dut ve bağce mukataası 426 üç çiftçiye bir öküzçüye ücret 5230 dülger ustadiyyesi 150 tomur kiyye 53 fi 16 848
426 mezkurlere tuz prasa kiremit aded 4500 2160 tomurcuya ücret 1140

şirevgan maa çarık 692 tamirat ustadiyye 3240 camuslara çul 1440
e-t/n-k/n 270 torba 120
şirevgan  360 pala 180
çiftçilere res/ruesa(?) akçesi 360 gübre sepet 84
sağir t-m-a-h/c (?) ücret 1140 bağce çarkına tomur maa ustadıyye 184
küsbe beray yem 3000 cedid araba ... 1 1290
çayır tırpancılara 660 saban      boyunduruk ... 1 ... 1 180
üç çifte orakçıyan ücret 11520 döven  ... 2 600
yarıcıya 1920 yaba  gedik 290
ham sirke maa sirke 1320 urgan 225
balık 980 araba sabuni 240
tuz 225 araba tamirine 180
mercimek zeytun şirevgan 1110 beray tohum(-ı) burçak 900
koyun 180
burçak ve semsem ve erzen 
ırgatlarına 3612

46456
426 32579 5550 7901 46456

1,00% 70,00% 12,00% 17,00%
Balada rakm olınan iradat
yekun
meblağ

68993
46456 el-masrufat(-ı) çiftlik(-i) mezkur
22537 iradat(-ı) hülasa defterine kaydşüd

180



SUNGURLAR

Sungurlar çiftliğinde der-enbar olınan zahair   sene 1186
hınta şair semsem
keyl keyl keyl

70 175 5

Mezkur zahairden füruht olınandan makbuzım semenat
meblağ

38430 hınta keyl 70
42000 şair keyl 175
4200 semsem keyl 5

84630
2015 çiftçiyandan orakçıyan masrufat
7320 icar(-ı) menazil

16800 icar(-) kışlak
110765

El-masrufat be-çiftlik(-i) mezkur

φόροι - δοσίµατα αµοιβές καλλιεργητών - εγκαταστάσεις - υλικά εργαλεία, εξαρτήµατα διάφορα
εργατών τροφή ζώων, σπόρος

kömür bedeliyyesi(?) 4044 üç çiftçiye bir öküzcüye ücret 4800 kiremit aded 2000 900 urgan 150
maktu 7440 prasa tuz şirevgan 524 tamir ustadiyyesi 1240 e-t/n-k/n (?) 27
beray baruthane çarık 480 saban 84
araba ... 1,5 457 beray ahur şirevgan 260 demir 340

arabalara urgan ... 3 540
6064 cuval(?) çift 5 1050

su koçusu 330
(el-masrufat(-ı) orakçıyan) araba tamirine 360
ücret (-i) orakçıyan 9000 araba sabun (?) 90
harc-ı rah 120 yaba gedik 240
yolunculuk (?) 720 döven taşılması 60
makulatlarına (τρόφιµα) 2247 camuslara nal 216

12087 öküz ... 1 2160
semsem ve erzen ırgatlarına 1126 defaa 1 2400

13213 camuslara kud  ve çelek 180
katran 60
k-v/u-' (?) 120
arabacıya çizme 240

11941 19277 2140 8647 42005
28,50% 46% 5% 20,50%

[Τελικά έσοδα: 68760]

συνολικά έσοδα (µετά την αφαίρεση εξόδων) από τα τρία τσιφλίκια
97936 181



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Έσοδα από δοσίµατα και ενοίκια 1181, 1184 και 1186

1181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

semen/kesim-i icar -ı kışlak icar-ı yazlak dut kesim/akcesüzüm akce orakcı masarifi icar-ı menazil icar-ı han bağce icarından otluk akcesi otluk füruht han cayırından δέρµατα- mubayaa

 aylakcıyan βόδια

Σανά 3600 30000 750

Ζαγκλιβέρι 72000 7200 30000 16800+7500

Κερέτζ 11640 36000 2400 840 3600 3350 12300+3840

Μποέµτσα 4200 8400+5520 2700 4980+1200 1230 360 4650+1920

Σουνγκουρλάρ 16800 1900 6960 2400 660 7440

Ντουρµουσλού 2520

Λαγκαδάς 9600+12000 1710 1560 12000 4800+2400 2760 1200 787+3840

1184

Σανά 3600

Ζαγκλιβέρι 72000 7200

Κερέτζ 36000 10440

Μποέµτσα

Σουνγκουρλάρ 16800

Ντουρµουσλού

Λαγκαδάς

10800



1186

Σανά

Ζαγκλιβέρι

Κερέτζ

Μποέµτσα

Σουνγκουρλάρ 16800 2015 7320

Ντουρµουσλού 4800+720

Λαγκαδάς 3270 1320 10800 20400 2580



Zübeyde Hanım Sadullah Bey Abdurrahman Bey Zeyneb Hanım Hamide Hanım Fatıma Hanım Zakiye Hanım Gülbün Hanım (Mahbube) Karı Efendi L.....az Karı Zeliha Karı Nefise Karı "veliyü'n-niam
τσιφλίκι στο Ζαγκλιβέρι (Ι) ●
τσιφλίκι στο Κερέτζ (Ι) ●
τσιφλίκι στη Μποέµτζα (Ι) ●
τσιφλίκι στο Σουνγκουρλάρ (Ι) ●
τσιφλίκι στο Ντουρµουσλού (Ι)
τσιφλίκι στο Λαγκαδά (Ι)
επισκευές σε οικία (µενζίλ) στο πλαίσιο του βακουφιού (Ι) ●
έξοδα για τη "νέα πηγή" σε κονάκι στο πλάσιο του βακουφιού (Ι) ●
µερίδιο στο αφιερωµένο κεφάλαιο του Χατζί Χαµζά Εφέντι ●
δάνειο στα Σανά (Ι) ●
δάνειο στο Κερέτζ (Ι) ● ●
δάνειο στα Ραβνά (Ι) ●
δάνειο στην Τούµπα (Ι) ●
δάνειο στη Γαλάτιστα (Ι) ●
δάνειο στο Ζαγκλιβέρι (Ι) ● ●
δάνειο στο Εντρεµίλ (Ι) ●
δάνειο στο Γκιολγκέ (Ι) ● ●
ειδικά έξοδα για τρόφιµα και αµοιβές (Ι) ●
έξοδα γάµου (Ι) ●
αµοιβή στα πλαίσια του καταλόγου των υπηρετών (Ι) ●
έξοδα ρουχισµού (Ι) ● ● ● ●
έσοδα από ένα κονάκι στο πλαίσιο του βακουφιού (ΙΙ) ●
µερίδιο στο αφιερωµένο κεφάλαιο του Χατζί Χαµζά Εφέντι (ΙΙ) ●
έξοδα για το ρουχισµό των τζαριγιέ (ΙΙ) ●
έξοδα για το χαρέµι ●
αµοιβή στο πλαίσιο του καταλόγου των υπηρετών (ΙΙΙ) ●
αγορά τζαριγιέ (ΙΙ) ●
ξεχωριστά έξοδα 4 µηνών (ΙΙ) ●
έξοδα για την αγορά τζαριγιέ ● ●
αµοιβή του µουχουρντάρ αγά ●
απόδοση ποσοτήτων σιταριού και κριθαριού στο τσιφλίκι του Λαγκαδά (ΙΙΙ) ●
µερίδιο στο αφιερωµένο κεφάλαιο του Χατζί Χαµζά Εφέντι ●
δάνειο στα Ραβνά (ΙΙΙ) ●
δάνειο στο Κερέτζ (ΙΙΙ) ●
δάνειο στα Σανά (ΙΙΙ) ●
αµοιβή στο πλαίσιο του καταλόγου των υπηρετών (ΙΙΙ) ●
χωριστή αγορά τροφίµων για όλο το έτος (ΙΙΙ) ●
αποστολή καµηλών και µουλαριών και εντολή αγοράς υφασµάτων ●
παραλαβή καµηλών και µουλαριών ●
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
3    

           
      Έσοδα και έξοδα 1184     
           
       σελίδα 2    
... devletlü veliyü' n-niam celiyü' l-himem Efendimiz hazretlerinin ıyal-ı mükerremleri Efendilerimin belde-i Selanikde     
olan irad(-ı) masruf defteridir ki ber-vech-i ati zikr olınur sene 1184 kah/mah(?) <5> el-ahır(-ı) Zi l-
hicce      
           
           
    1184       
   IRADAT    MASRUFAT    
   meblağ     meblağ    
çiftlik-i Sana   3600 icar-ı kışlak     12000 beray maktu kömür keşan    
         915 beray hatab araba aded 3    
            12915        
            
            
çiftlik-i 
Zagliver    72000 

kesim-i 
aylakçıyan     18000 beray maktu kömür keşan    

   7200 icar-ı kışlak     610 beray hatab araba aded 2    
    79200       18610        
           
           
çiftlik-i 
Langaza    10800 icar-ı han              
           
           
çiftlik-i Sungurlar 16800 icar-ı kışlak     4132 beray bedel-i kömür    
         7159 beray maktu     
         458 beray hatab     
            11749        
           
           
çiftlik-i Kerec    10440 icar-ı menazil     30000 beray maktu      
   36000 icar-ı kışlak     990 beray hatab araba aded 3    

   46440      8756 
beray celeb keşan ganem aded 
22    

            39746        
           
           
çiftlik-i 
Boemca           3645 

gühercile 
kiyye 45      

         915 beray hatab araba aded 3    

         1200 
iki çiftçiye 
ücret     

         558 mezkurlere şirevgan tuz    
         6318      
         1200 piyade mirisı     

         1260 
beray celeb keşan ganem aded 
22,5    

         9680 beray maktu     
            18458        
            
çiftlik-i Durmuşlu          1200 beray maktu      
           
           
           
İradat(-ı) alakalardan makbuzım hülasa sene 1184              
meblağ            

3600 irad be-çiftlik(-i) Sana          
79200 irad be-çiftlik(-i) Zagliver          
10800 irad be-çiftlik(-i) Langaza           
93600            
46440 irad be-çiftlik(-i) Kerec          
16800 irad be-çiftlik(-i) Sungurlar          

156840                  
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El-masrufat(-ı) alakalar hülasa  sene 1184            
meblağ            

12915 el-masrufat be-çiftlik-i Sana          
18610 el-masrufat be-çiftlik-i Zagliver          
39746 el-masrufat be-çiftlik-i Kerec          
71271            
18458 el-masrufat be-çiftlik-i Boemca          
11749 el-masrufat be-çiftlik-i Sungurlar          

1200 el-masrufat be-çiftlik-i Dormuşlu          
102678                

           
           
           
İradat-ı alakalardan makbuzım sene 1184            
meblağ            

156840            
102674 ? el-masrufat sene 1184          

54166            
54166 İradat(-ı) hülasasına kaydşüd            
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     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4      
            
            

     
παραγωγή του 
1183      

            
     σελίδα 18       
             
Seksen üç defterinde alakalarda mevcud(-ı) enbar zahairden masrufat        
              
hınta  şair           
keyl  keyl kutu          

4  38  Kerec çiftliğinde füruht olınan (?)      

32  112 5 
Kerecden konak(-ı) dakik(-i)(?) Langazada 
şair      

4  0  beray bulgur maa nişeste/ nişahte      
0  35   Mehmed Bey Efendiye Boemca gelen şair      

40  185 5          
                     
             
            
            
                       
Alakalarda mevcud(-ı) enbar zahair ber-muceb-i defter-i muhasebe sene 1183        
    hınta  şair  cavdar  erzen     
              
    keyl kutu keyl kutu keyl kutu keyl kutu  
Sana çiftliginde mevcud 11 7 43 5 38,5  37    
Zaglıver   399 6 178  91  12    
Langaza    35 3 262,5   47 1,5 61 7  
    447   484 1 176,5   110    
Kerec   1134 2,5 420  54,5  3 3,5  
Sungurlar   0   60 2,5 13   8 6,5  
    1581 2,5 964 3,5 244 1,5 123 1  
Boemca   77 2 56  70 3,5 119 6  
Durmuşlu   5 6 44 2,5 2 5 24 7  
    1664 2,5 1064 6 317 2 267 6  
ihrac(-ı) masrufat(-ı) zahair 40   185 5          
    1624  879 1 317  267    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
5       

           
   ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1185        
           
           
       [σελίδα 2]    
Huve' l-muin           
           
Defter-i irad(-ı) masruf li-belde-i Selanik alaka... Hazret-i Veliyü'n-niam sene 1186       
           
Ber-muceb-i defter(-i) musahhaf(?) der-enbar(-ı) baki defteridir ki zikr olınur sene 1185       
hınta  şair  cavdar  erzen     
keyl kutu keyl kutu keyl kutu keyl kutu    

1083 1,5 923 3,5 230 2 162 7    
           
Zahair(-i) mezkurden ba-defter(-i) mumza verilen mubayaa defteridir ki zikr olınur       
hınta  şair         
keyl-i 
İslambolu  

keyl-i 
İslambolu         

aded  aded         
64,5  21,5 beray çiftlik-i Sungurlar       

207,5  79 
beray çiftlik-i 
Sana        

272  100,5         
60  30 miri fi ati (?)        

           
Mubayaa-ı Selanik keyli ile teslim olınan         
hınta  şair          
keyl  keyl         

91  34         
           
           
           
           
Balada rakm olınan zahairden ........raic üzere füruht olınub makbuzım semenat       
hınta           
 meblağ  keyl        
 15795  40,5  fi  390     
 9450  22,5   420     
 32692  75,5   435 ?    
 57937  138,5        
 1975  4,5   439     
 31714  78,5   404     
 25920  54   480     
 117546  275,5        
 10080  21   480     
 345690  690   501     
 473316  986,5        

   91 
mubayaa 
verilen       

   1077,5        
   beş keyl(?)  beş buçuk kutu(?)       
   zikr ş-r(?)/m-s-r(?)den s-r-m-a-n(?) gelmişdir      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
şair           
 meblağ  keyl kutu       
 14880  62  fi  240     
 2100  8   263     
 14316  57,5   249     
 31296  127,5        
 12150  50,5 1  240     
 36000  150   240     
 25200  105   240     
 104646  433        
 101184  372   272     
 205830  805        

   34 
mubayaa 
verilen       

   839        
   Seksen dört keyl iki senede       
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cobanlara ve ağnamlara 
verilmişdir       

           
cavdar           
 meblağ  keyl        
 36000  150  fi [   ] 240     
 6750  25   270     
 5100  20   255     
 47850  195        
   Otuz beş keyl iki senede       
   cobanlara azık verilmişdir       

           
erzen           
 meblağ  keyl        
 3600  16  fi  225     
 33600  140   240     
 37200  156        
   Altı keyl yedi kutu(?) enbardan       
   zayi olmışdır        
           
Balada rakm olınan zahairden makbuzım semenat hülasa defteridir        
meblağ           

19335 
mubayaadan makbuzım 
semenat         

473316 ...... raic üzere füruht hıntadan makbuzım semenat         
205830 füruht olınan şairden makbuzım semenat        
698481           

47850 füruht olınan cavdar makbuzım semenat        
37200 füruht olınan erzen makbuzım semenat        

783531           
90782 seksen beş defterinde zimmetimde fazla kalan mal        

874313           

874313 
İradat(-ı) hülasa defterine 
kaydşüd         
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Κατάλογοι βακουφικών εισοδηµάτων και δανείων των ετών 1767-68, 1770-71 και 

1772-73
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ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ 
∆ΑΝΕΙΑ    1181    

           
İrad be-cami(-i) şerif meşruta emlak icarından makbuzım semenat defteridir sene 
1181       
           
Harik Mahkemede          
fırın(-ı) habbazandan  13200        
bir bab berber dükkanından  3000        
bir bab değirmenden  7200        
bir bab 
kahciden   6000        
   29400        
bir bab 
dükkandan   1080        
bir bab 
dükkandan   1560        
bir bab dülgerler hanından  7200        
bir bab bozahaneden  2400        
   41640        
bir bab bezirhaneden  10800        
bir bab kassab dükkanından  2880        
bir bab berber dükkanından  3360        
bir bab kahvehaneden  1680        
   60360        
Tahta kalada           
bir bab mahzen maa dükkan  4200        
bir bab dükkan   1800        
   66360        
der-suk(-ι) 
cedid           
bir bab gazzaz dükkan  1560        
bir bab diğer dükkan  1560        
bir bab diğer dükkan  1560        
bir bab diğer dükkan  1560        
   72600        
bir bab diğer dükkan  1560        
bir bab diğer dükkan  1560        
   75720        
der-kurb(-ι) bezzesten          
mahzen maa dükkan  2400        
der-suk(-ι) sandıkçıyan          
bir bab 
mahzen   1320        
 dükkan  720 2040       
bir bab 
mahzen   1440        
 dükkan  hali        
bir bab mahzen ma'a dükkan  2400        
   84000        
bir bab dükkan   720        
bir bab sükkerci dükkan  1680        
bir bab berber dükkan  960        
bir bab sükkerciden  1800        
   89160        
bir bab sükkerci dükkan  2160        
bir bab sükkerci dükkan  900        
   92220        
der-kurb(-ı) Avret Pazar          
francolacı 
fırını   15600        
bir bab 
değirmen   6000 (on aylık)       
bir bab derz 
odası   960        
bir bab diğer 
oda   880 (on bir aylık)       
   115660        
bir bab diğer 
oda   1200        
bir bab diğer 
oda   hali        
bir bab diğer 
oda   1200        
bir bab papuşcu izbesi(?)  1680        
   119740        
bir bab diğer 
izbe   1800        
bir bab tahta mahzen  1200        
bir bab poşucu dükkan  2400        

iki bab dükkan   2700 (1800+900) 
(firar eden ahar(?) sene 
1179)     

   127840        
bir bab dükkan   1320        
bir bab 
dükkandan   2640        
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   131800        
Bab(-ı) Yalıda           
Keçiler/Geceler Hanından  36000        
Alaca Handan   36000        
   203800        
perakende           
Yılan Mermerinde bezirhane  6600        
Kapanda mahzen dükkan  hali        
Cami(-i) şerif kurbında Emir 
bostan  6000        
hammam   13200        
   229600        
hammam kurbında fırın  2400        
dekakin   hali        
Hamza Bey kurbında fırın  3672 (altı ay yirmi dört günlük)      
Abdullah Agadan mubayaa(-ı)(?) konakdan 24000        
taraf(-ı) vilayet icar olınan konaklar icar 92160        
   351832        
Hamza Bey kurbında bostan icar  1680        
   353512        
           
           
           
           
El-masrufat beray emlak(-ı) evkaflara verilen icar ve mukataa defteridir sene 1181       
           
beray Yağcılar Han de-kurb(-ı) Bab(-ı) Yalı mukataa fi-sene(-i) kamile   1800     
           
beray Karı Oğlu Han mukataa fi-sene(-i) kamile    450     
           
beray Harik Mahkeme emlağına mukataa fi-sene(-i) kamile   1200     
           
beray bostan der-kurb(-ı) Hamza Bey mukataa fi-sene(-i) kamile   500     
      3950     
beray fırın(-ı) habbazan der-kurb(-ı) Harik Mahkeme mukataa fi-sene(-i) kamile  400     
           
beray dekakin der-kurb(-ı) Avret Pazarı mukataa fi-sene(-i) kamile   340     
           
beray fırın(-ı) habbazan der-kurb(-ı) Hamza Bey mukataa fi-sene(-i) 
kamile   400     
      5090     
beray dekakin vaki(-i)  Harik Mahkeme icare fi-sene(-i) kamile   6240     
           
beray bezirhane der-kurb(-ı) Yılan Mermer icare fi-sene(-i) kamile   1080     
           
beray ab(-ı) cedid ber-konak(-ı) Zeyneb Hanım Efendi icare fi-sene(-i) kamile  180     
           
beray 'arsa der-konak(-ı) mezkur icare fi-sene(-i) 
kamile    100     
      12690     
beray ab(-ı) cedid der-fırını habbazan Harik Mahkeme icare fi-sene(-i) kamile  200     
           
beray Keçiler/Geceler Han der-kurb(-ı) Bab(-ı) Yalı icare fi-sene(-i) 
kamile   2520     
           
beray mahzen ma'a dekakin vaki(-i) Tahta Kala icare fi-sene(-i) kamile   516     
           
beray mahzen maa dekakin vaki(-i) evkaf(-ı) Sultan Beyazid icare fi-sene(-i) kamile  3024     
      18950     
      18950 irad(-ı) icardan fürunihade   
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Cami'(-i) şerif meşruta emlak icarından makbuzım icar semenatι sene 1181       
           
     351832      
el-masrufat(-ı) tamirat sene 1181 fürunihade   121787      
     230045      
           
el-masrufat beray mukataa ma'a icare fürunihade   18950      
     211095      
           
Hamza Bey kurbında bostan icarından makbuzım 
zim(?)   1680      
     212775      
           
           
           
İradat(-ı) cami(-i) şerif nukud(-ı) mevkufaları ve devr(-i) şeriden makbuzım nema defteridir     sene 1181   
meblağat           

45000 Vukela(-ı) Rumiyanda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 45000  
18000 karye(-i) Hoyrotda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 18000  
18000 karye(-i) Suhada/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 18000  
81000           
18000 karye(-i) Provada(?)/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 18000  
18000 karye(-i) Lidavicde/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 18000  
45000 karye(-i) Vavdosda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1500 asl(-ı) mal/makbuzım nema   meblağat 54000  

171000       27000    

       27000 
beray nema makbuzım sene 
1180  

El-masrufat be-cami(-i) şerif  sene 1181        
meblağat           

64332 beray taamiyye be-her şehr  fi 5361 
fi sene(-i) 
kamile  meblağat 64332  

61200 beray vezaif     
fi sene(-i) 
kamile  meblağat 61200  

792 beray mum baha be-her şehr  fi 66 
fi sene(-i) 
kamile  meblağat 792  

180 leyle-i mübarek mubayaa olınan şirevgan     meblağat 180  
126504           

181 beray minare kandil aded 31  fi 5   meblağat 181  
 sağir kandil aded 13 fi 2      

3606 
şem asel beray vusta(?) maa 
sağir(?)  kıyye 20 fi   156    

  atık şem  kıyye 7 fi 18    
  be-her kıyyesine(?) ustadiyye    27 meblağat 3606  

30  zankari      meblağat 30  
130321           

880 beray Ramazan(-ı) şerif şirevgan desti aded  4 fi 220 meblağat 880  

30 
vusta(?) şemlere teneke(?) maa 
sicim      meblağat 30  

60 süpürge   aded 2   meblağat 60  
131291           

           
iradat be-cami(-i) şerif ber-mal(-ı) mevkuf nema         
yekun           
meblağat           

171000           
131291 el-masrufat be-cami(-i) şerif         

39709           
2880 el-masrufat beray mescid el-Hacc İsmail ber-vezaif        

36889           

36889 
icmala 
kaydşüd          
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İradat(-ı) ıyal(-ı) mekreman Efendilerimin kuralarda olan emvalları makbuzım nema 
defteridir       
meblağat           

45000 karye(-i) Sanada/Abdurrahman Bey mal/ guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 45000  
27000 karye(-i) Kirecde/Hamide Hanım mal/ guruş(?)/1500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 27000  
25200 karye(-i) Kirecde/Zübeyde Hanım mal/ guruş(?)/1400 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 25200  

8604 karye(-i) Kirecde/Zübeyde Hanim mal/ guruş(?)/478 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 8604  
105804           

36000 karye(-i) Ravnada/Hamide Hanım mal/ guruş(?)/2000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 36000  
12000 karye(-i) Tunbada/Sadullah Bey mal/ guruş(?)/664 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 12000  
45000 karye(-i) Galacide(?)/Fatıma Hanım mal/ guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 45000  
18000 karye(-i) Zagliverde/Sadullah Bey mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 18000  

216804           

18000 
karye(-i) Zagliverde/Zübeyde Hanım mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım 
nema   meblağat 18000  

18000 
karye(-i) Edremilde/L-n/t-g-r-a-z Karı mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım 
nema   meblağat 18000  

63000 karye(-i) Gölgede/Zeyneb Hanım mal/ guruş(?)/3500 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 63000  
18000 karye(-i) Gölgede/Zeliha Hanım mal/ guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/ makbuzım nema   meblağat 18000  

333804           
333804 icmala kaydmüşdür         

           
İradat(-ı) merhumü'l-Hacı Hamza Efendi mal(-ı) mevkufaları nemasından Efendimizinde hissesine isabet eden defteridir     
meblağat         sene  

13200 hisse(-i) hazret(-i) veliyü'n-niam makbuzım semen   meblağat 13200    

5400 
beray mevlud(-ı) şerif ber-
münavebe    meblağat 5400    

5400 beray tevliyet ber-münavebe    meblağat 5400    
24000           
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    Έσοδα και έξοδα βακουφιού και δάνεια    1184   
           
           
           
El-masrufat beray icare ve mukataa ber-evkafat         
meblağat           

450 beray Karı Oğlu Han mukataa         
340 beray dekakin der-kurb(-ı) Avret Pazar mukataa        
500 beray bostan der-kurb(-ı) Hamza Bey mukataa        

400 
beray fırın(-ı) habbazan der-kurb(-ı) mezkur 
mukataa        

1690           

400 
beray fırın(-ı) habbazan vaki(-i) Harik Mahkeme 
mukataa        

1800 beray Yağcılar Han der-kurb(-ı) Bab(-ı) Yalı mukataa        

1200 
beray arsa-ı Harik Mahkeme 
mukataa         

5090           
1080 beray bezirhane vaki(-i) Yılan Mermer icare        
2520 beray Keçiler/Geceler Han der-kurb(-ı) Bab(-ı) Yalı icare       

6240 
beray emlak(-ı) Harik Mahkeme 
icare         

14930           
516 beray mahzen ve dekakin vaki(-i) Tahta Kala icare        

3024 beray mehazin ve dekakin vaki(-i) evakf(-ı) Sultan Beyazid icare       
200 beray ab(-ı) cedid ber-fırın(-ı) habbazan        

18670           
18670 İrad(-ı) emlakdan fürunihade         

           
El-masrufat kuralara iğmal(?) olınan akçe         
meblağat           

60000 
be-mah(-ı) Recep (fi 20) Zagliver karyesine iğmal olınan akçe sene 
1184       

120000 
be-mah(-ı) Zi l-kade (fi 15) Sana karyesıne iğmal olınan akçe sene 
1184       

84000 be-mah(-ı) Muharrem (fi/an?) Kireç karyesine iğmal olınan akçe 1185       
264000           
264000 irad(-ı) emlakdan fürunihadeşüd         

           
           
           
İrad be-cami(-i) şerife meşruta emlak icarından makbuzım semenat defteridir sene 
1184       
           
fırın(-ı) habbazan vaki(-i) Harik Mahkeme   13200      
bir bab berber dükkanından    3000      
bir bab değirmenden    7200      
bir bab 
kahciden     6000      
     29400      
bir bab 
dükkandan     1080      
bir bab 
dükkandan     1320      
bir bab dülgerler hanından    7200      
bir bab bozahaneden    2400      
     41300      
bir bab bezirhaneden    13200      
bir bab 
kassabdan     2880      
bir bab berber dükkanından    3360      
bir bab kahvehaneden    1800      
     62640      
der-suk(-ı) 
cedid           
bir bab gazzaz dükkanından    1560      
bir bab diğer dükkandan    1560      
bir bab diğer dükkandan    1560      
bir bab diğer dükkandan    1560      
     68880      
bir bab diğer dükkandan    1560      
bir bab diğer dükkandan    1560      
Tahta kal'ada           
bir bab mahzen ma'a dükkan    4200      
bir bab 
dükkandan     1800      
     78000      
der-kurb(-ι) bezzesten mahzen ve dükkandan   2400      
     80400      
der-suk(-ι) sandıkçıyan          
bir bab 
mahzen     1440      
 dükkan    hali      
bir bab     1200      
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mahzen 
 dükkan    720      
bir bab mahzen dükkan    2400      
bir bab 
dükkan     hali      
     86160      
bir bab sükkerciden    1680      
bir bab berber dükkanından    960      
bir bab sükkerciden    1800      
bir bab sükkerciden    2160      
     92760      
bir bab sükkerciden    900      
     93660      
Avret 
Pazarında           
francolacı fırınından    14400      
bir bab değirmenden    7200      
bir bab 
odadan     960      
bir bab 
odadan     960      
     117180      
bir bab  
odadan     1200      
bir bab 
odadan     1200      
bir bab 
odadan     1200      
bir bab 
izbeden     1680      
     122460      
bir bab 
izbeden     1800      
bir bab tahta mahzenden    1200      
bir bab 
dükkandan     2640      
iki bab 
dükkandan     1680      
     129780      
bir bab 
dükkandan     2400      
bir bab 
dükkandan     1320      
Bab(-ı) Yalıda           
Alaca Handan     36000      
Keçiler/Geceler Hanından    36000      
     205500      
perakende           
Yılan Mermerinde bezirhaneden    7200      
Kapanda mahzen dükkan    hali      
Hamza Bey kurbında bostan icar    1800      
kurbında fırın     4940      
     219440      
iffetlü Zeyneb Hanım Efendi konağından   43820      
Emir 
bostanından     6000      
hammamdan     13200      
yoğurtçukar hanesinden    2400      
     284860      
taraf(-ı) vilayet(e)(?) icar olınan konaklardan   92160      
     377020      
           
           
           
İradat(-ı) emlakdan bedel(-i) isticar makbuzım         
           

377020           
49633 el-masrufat beray tamirat         

327387           

18670 
el-masrufat beray icare ve 
mukataa         

308717           
264000 el-masrufat beray iğmal(?) olınan mal ber-kura        

44717           
44717 irad(-ı) hülasasına kaydşüd         

           
           
           
İradat(-ı) cami(-i) şerif nukud(-ı) mevkufaları ve mukabilesinde makbuzım nema defteridir ki zikr olınur      
meblağ           

45000 Vukela(-ı) Rumiyanda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/2500 asl(-ı) mal/makbuzım nema   45000   
18000 karye(-i) Hoyrotda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   18000   
18000 karye(-i) Suhada/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   18000   
81000           
18000 karye(-i) Provada(?)/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   18000   
18000 karye(-i) Lidavicde/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1000 asl(-ı) mal/makbuzım nema   18000   
27000 karye(-i) Vavdosda/mal(-ı) mevkuf asl/guruş(?)/1500 asl(-ı) mal/makbuzım nema   27000   

144000           
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El-masrufat beray cami(-i) şerif          
meblağ           

64332 beray taamiyye be-her şehr  fi 5361 
fi sene(-i) 
kamile  64332   

61200 beray vezaif     
fi sene(-i) 
kamile  61200   

792 beray mum baha be-her şehr  fi 66 
fi sene(-i) 
kamile  792   

210 leyle-i mübarek mubayaa olınan şirevgan     210   
126534           

150 kebir kandil  aded 30 fi 5   150   
32 sağir kandil aded 16 fi 2   32   

660 şem asel   kıyye 4 fi   165 660   
120 fenar/fıtıl(?) hünkar/çengel/zankarı ustadiyye   fi 120 120   

127496           
1240 beray minare şirevgan desti   aded 4 fi 310 1240   
2880 el-Hac İsmail mescid(-i) şerifine vezaif     2880   

131616           
           
İradat(-ı) cami(-i) şerif          
meblağ           

144000           
131616 el-masrufat be-cami(-i) şerif         

12384           
12384 irad(-ı) hülasasına kaydşüd         

           
İradat ber-mal(-ı) mevkuf-ı el-Hac Hamza Efendi ber-hisse(-i) hazret(-i) Veliyü'n-niam       
meblağ           

13200 senevi hazret(-i) veliyü'n-niam hissesi        

5400 
beray mevlud(-ı) şerif ber-
münavebe         

5400 beray tevliyet ber-münavebe         
24000           
24000 irad(-ı) hülasasına kaydşüd         

           
İradat(-ı) ιyal(-ı) mekreman Efendilerimin emvallarından makbuzım nema defteridir       
meblağ           

48225 Sana karyesinden üç bin iki yüz guruş mukabelesinde dokuz bucuk aylık nema      
27000 Kirec karyesinden bin beş yüz guruş mukabelesinde bir senelik nema       
22050 defaa Kirec karyesinden bin dört yüz guruş mukabelesinde on bucuk aylık nema      

8400 defaa Kirec karyesinden beş yüz altmış üç guruş mukabelesinde bir senelik nema      
105675           

36000 Ravna karyesinden iki bin guruş mukabelesinde bir senelik nema       
12000 Zagliver karyesinden bin guruş mukabelesinde sekiz aylık nema        

8400 
Gölge karyesinden bin guruş mukabelesinde beş ay on sekiz günlük 
nema       

162075           
162075           
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    Έσοδα και έξοδα βακουφιού και δάνεια   1186   
           
           
İrad be-cami(-i) şerife meşruta emlak icarından makbuzım icar sene 1186       
           
Harik Mahkemede          
fırın(-ı) habbazandan  13200        
bir bab berber dükkanından  3000        
bir bab değirmenden  7200        
bir bab 
kahciden   6000        
   29400        
bir bab 
dükkandan   1080        
bir bab 
dükkandan   1320        
bir bab dülgerler hanından  7200        
bir bab bozahaneden  2400        
   41400        
bir bab bezirhaneden  13200        
bir bab 
kassabdan   2880        
bir bab berber dükkanından  3360        
bir bab kahvehaneden  2400        
   63240        
der-suk(-ι) 
cedid           
bir bab gazzaz dükkanından  1560        
bir bab diğer dükkandan  1560        
bir bab diğer dükkandan  1560        
bir bab diğer dükkandan  1560        
   69480        
bir bab diğer dükkandan  1560        
bir bab diğer dükkandan  1560        
Tahta kalada           
bir bab mahzen  dükkandan  4200        
bir bab 
dükkandan   1800        
   78600        
der-kurb(-ι) bezzesten          
mahzen ma'a dükkandan  2400        
   81000        
der-suk(-ι) sandıkçıyan          
bir bab 
mahzen   1440        
 dükkan  hali        
bir bab 
mahzen   hali        
 dükkan  720        
bir bab mahzen dükkan  2400        
bir bab 
dükkan   hali        
   85560        
bir bab sükkerciden  1680        
bir bab berber dükkanından  960        
bir bab sükkerciden  1800        
bir bab sükkerciden  2160        
   92160        
bir bab sükkerciden  900        
   93060        
Avret 
Pazarında           
franco 
fırınından   14400        
değirmen   hali        
bir bab 
odadan   320        
bir bab 
odadan   960        
   108740        
bir bab diğer odadan  960        
bir bab diğer odadan  1200        
bir bab diğer odadan  1200        
bir bab 
izbeden   1800        
   113900        
bir bab 
izbeden   1800        
bir bab tahta mahzenden  1200        
bir bab 
dükkandan   2640        
iki bab 
dükkandan   1920        
   121460        
bir bab 
dükkandan   2400        
bir bab 
dükkandan   1320        
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der-bab(-ı) Yalıda          
Alaca Handan   30000        
Keçiler/Geceler Hanından  30000        
   185180        
Yılan Mermerinde 
bezirhanesinden  7200        
Kapanda dükkan mahzen  hali        
Hamza Bey kurbında bostandan  1800        
kurbında fırın   hali        
   194180        
Emir 
bostanından   6000        
hammamdan   13200        
kurbında yoğurtçudan  2400        
vilayet(e)(?) icar  konaklardan  92160        
   307940        
           
           
           
Cami(-i) şerifelerinin nukud(-ı) mevkufalarından makbuzim nema        
meblağat           

45000 Rumiyan vukelasından         

18000 
Suha 
karyesinden          

18000 Prova(?) karyesinden         
81000           
18000 Livadic karyesinden         
18000 Hoyrot karyesinden         
27000 Vavdos karyesinden         

144000           
144000 iradat defter hülasasına kaydşüd         

           
Merhum el-Hac Hamza Efendi mal-ı 
mevkufalarından         
meblağat           

19800 hisse-i hazret(-i) veliyü'n-niam         
10800 tevliyet maa mevlud(-ı) şerif         
30600           
30600 iradat hülasa defterine kayşüd         

           
Iyal(-ı) mükerremlerinin(?) emvallarından makbuzım nema        
meblağat           

36000 Ravna karyesinden ber-mal(-ı) iffetlü Hamide Hanım nema       

27000 
Kirec karyesinden ber-mal(-ı) merkume hanım 
nema        

31800 
Sana karyesinden ber-mal(-ı) merkume hanım 
nema        

94800           

94800 
iradat(-ı) hülasa defterine 
kaydşüd         



 192

           

           

           

           
El-masrufat beray icare ve mukataa ber-emlak         
meblağ           

1080 Yılan Mermerinde bezirhanesine verilen icare        
6240 Harik Mahkemde dekakin icaresi         
2520 Yalı Kapusında Keçi/Geceler Hanı icaresi        

516 Tahta Kalada mahzen maa dükkan icaresi        
10356           

3024 
Sultan Bayezid evkafına verilen 
icar         

200 ab(-ı) cedid icaresi         
13580           

340 
Avret Pazarında dekakin 
mukataası         

500 Hamza Bey kurbında bostan mukataası        
450 Karı Oğlu Hanı mukataası         

1200 Harik Mahkemde arsa mukataası         
16070           

1800 Yalı Kapusında Yağcılar Hanı mukataası        
400 Harik Mahkemde fırın mukataası         

400 
Hamza Bey kurbında fırın 
mukataası         

18670           

18670 
masrufat(-ı) hülasa defterine 
kaydşüd         
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Πίνακες 
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    ΠΙΝΑΚΑΣ 1   
        
        
   1181 καλλιέργειες   
        
    σιτάρι κριθάρι σίκαλη κεχρί σουσάµι βαµβάκι 

Σανά   
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●     

        
● 

Ζαγκλιβέρι 
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●       
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●   

Μποέµτσα 
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●   
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●   
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    ΠΙΝΑΚΑΣ 2    
         
         

   
κατηγορίες καλλιεργητών-
εργατών     

                  
    Sana Zagliver Kerec Boemca Sungurlar Durmuşlu Langaza
                  

çiftçi   
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● 

yarıcı       
      
●     
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● 

öküzcü       
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● 

otluk tırpancı     
      
●       

       
● 
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● 

aylakcı     
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●       

ırgat       
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● 

       
● 

hırmen       
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      ΠΙΝΑΚΑΣ 3    
           
     Έσοδα τσιφλικιών 1181    
           

  
έσοδα από την πώληση µέρους της 
παραγωγής ενοίκια, δοσίµατα, µουµπαγιά, πωλήσεις δέρµατος 

           
Σανά   25894 43,00%  34350 57,00%  60244  
           
Ζαγκλιβέρι   116420 46,60%  133510 53,40%  249930  
           
Κερέτζ   15855 17,60%  73970 82,40%  89825  
           
Μποέµτσα   45757 56,50%  35160 43,50%  80917  
           
Σουνγκουρλάρ  57855 61,50%  36160 38,50%  94015  
           
Ντουρµουσλού  31115            -   31115  
           
Λαγκαδάς   30651 36,80%  52657 63,20%  83308  
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     ΠΙΝΑΚΑΣ 5      
     Γενικές κατηγορίες εισοδηµάτων      
           

  τσιφλίκια   βακουφικά ακίνητα τόκοι   πρόβατα     
καθαρά 
έσοδα 

             
1181 290606 31,80% 212775 23,30% 394693 43,30% 14775 1,60% 912849 115794 

             
             
             

1184 54166 17,10% 44717 14,10% 198459 62,80% 18727 5,90% 316069 -96908 
             
             
             

1186 972249 62,70% 307940 20% 269400 17,30%     1550776 871312 
 

 

 

 

 

 

 




