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Δηζαγσγή 

 

Θέια ηδξ ιεθέηδξ απμηεθεί δ δζενεφκδζδ, ηαηαβναθή ηαζ ακαζοβηνυηδζδ 

ηςκ ζηναηδβζηχκ ζοζζχνεοζδξ μζημκμιζημφ ηεθαθαίμο ηαζ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ημο 

βκςζηυηενμο ημηγαιπάζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 1715-

1770, ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, πνςηαβςκζζηή ηςκ Ονθςθζηχκ ηαζ πενίπηςζδξ par 

excellence πνζζηζακμφ ιέθμοξ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ μεςιακζηήξ εθίη ημο 18
μο

 

αζχκα. Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ ζδιακηζηυηενμ βκχνζζια ημο μεςιακζημφ 18
μο

 αζχκα 

ήηακ δ ακάδοζδ ηαζ εδναίςζδ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ελμοζζαζηζηχκ δμιχκ. Ζ δνάζδ 

αοηήξ ηδξ εθίη, πνζζηζακζηήξ ηαζ ιμοζμοθιακζηήξ, ζημ διίθςξ ηδξ μεςιακζηήξ 

εεζιζηήξ ηαζ δζηαζζηήξ πναηηζηήξ, μζ ζηναηδβζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ ηαηέζηδζακ ημκ 

εαοηυ ημοξ ακαβηαίμ βζα ηδ αζςζζιυηδηα ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ, αζηοκμιζηχκ, 

μζημκμιζηχκ ηαζ ανβυηενα ηαζ ζηναηζςηζηχκ θεζημονβζχκ ημο ηνάημοξ, μζ 

δζαενδζηεοηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζοβηνμηήζεζξ πμθζηζηχκ ζπδιαηζζιχκ ηαζ μ νυθμξ ημοξ 

ζηδ δοκαιζηή ηςκ ημζκμηήηςκ απμηεθμφκ ζδιακηζηά γδηήιαηα πνμξ δζενεφκδζδ. 

Καεχξ μ πμθοζφκεεημξ παναηηήναξ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ μζ πενζμνζζιμί πμο 

εέημοκ ηα ηεηιήνζα ηαεζζημφκ ηδ ζηζαβνάθδζδ ημο ημζκςκζημμζημκμιζημφ ημπίμο 

δοζπενή, αοηέξ μζ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ 

ηαθφηενα ηαηακμδηέξ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ επζιένμοξ εηδδθχζεςκ ηςκ βεκζηχκ 

θαζκμιέκςκ (case studies) ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ κέςκ εεζιζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ζημ παιδθυ επίπεδμ ηςκ ημπζηχκ ελεθίλεςκ, υπμο μζ 

πμζηίθεξ πανάιεηνμζ πμο μνίγμοκ ηα θαζκυιεκα ιπμνμφκ κα ακαπαναζηαεμφκ ηαζ κα 

πνμζθδθεμφκ ιε ιεβαθφηενδ εκάνβεζα. Αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ μ ημπζηυξ παναηηήναξ 

ηςκ βεβμκυηςκ ηα απμζηαζζμπμζεί απυ ηδκ αθθδθμζφκδεζδ ηαζ ελάνηδζή ημοξ απυ 

ηζξ επζηαθφπημοζεξ δμιέξ ή υηζ μ ζοβηονζαηυξ πνυκμξ απμηεθεί per se ενιδκεοηζηυ 

ενβαθείμ ζε αάνμξ ηςκ ιέζςκ δζανηεζχκ. Παν‟ υθα αοηά, δ πενζπηςζζμθμβζηή 

πνμζέββζζδ ιπμνεί κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζζημνζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ 

εκδζαθένμοζεξ θεπημιένεζεξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ελεηάγμοιε ηδ δνάζδ ημο 

Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ςξ ελεζδίηεοζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Με άθθα 

θυβζα, ζηυπμξ ιαξ δεκ είκαζ ιζα αζμβναθζηή ιμκμβναθία, αθθά δ ακάδεζλδ ηυζμ ηςκ 

βεκζηχκ ηάζεςκ ηαζ βκςνζζιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ λεπςνζζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ πμο 

ηαευνζζακ ηδ δνάζδ ημο Καθαιαηζακμφ ημηγαιπάζδ. Σμ γδημφιεκμ είκαζ δ 

κμδιαημδυηδζδ ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο υπςξ ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζηναηδβζηχκ 



 9 

εκυξ ελέπμκημξ ιέθμοξ ηδξ. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, υπμο ημ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ιαξ ημ 

επζηνέπεζ, δ ιεθέηδ επεηηείκεηαζ ζηδκ πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηςκ ζοιπενζθμνχκ 

υθςκ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan μζ μπμίμζ ζοζπεηίζηδηακ ιε ημκ Μπεκάηδ. Καηά 

ηάπμζμ ηνυπμ, δ πνμζςπζηυηδηα ημο ηεθεοηαίμο απμηεθεί πενζζζυηενμ ιζα αθμνιή 

ηαζ ζδιείμ εηηίκδζδξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο, πανά 

απμηθεζζηζηυ πονήκα ενιδκεοηζηήξ ηαζ πενζβναθζηήξ εζηίαζδξ. 

Σα πνμκμθμβζηά υνζα ζηα μπμία ηζκείηαζ δ ιεθέηδ ζδιαημδμημφκηαζ απυ ηδ 

ιεηάααζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ηδ αεκεηζηή ζηδκ μεςιακζηή πμθζηζηή ηονζανπία 

ηαζ ηδ θήλδ ηδξ πνχηδξ οπμπενζυδμο ημο μεςιακζημφ πμθζηζημφ ηαεεζηχημξ ιε ηδκ 

απμηοπδιέκδ ηαηάθδλδ ηδξ ελέβενζδξ ηςκ Ονθςθζηχκ ημ 1770. Να ημκζζηεί υηζ δ 

ιεθέηδ δεκ απμζημπεί ζηδκ πενζβναθή ηςκ ήδδ βκςζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ πμθζηζηήξ 

ζζημνίαξ ηδξ πενζυδμο, μφηε ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ αζηίςκ ηδξ ελέβενζδξ ηςκ Ονθχθ. 

Πανά ημ αολδιέκμ εκδζαθένμκ πμο έπεζ δ ακάθμβδ πνμζπάεεζα, ημ ανπεζαηυ οθζηυ 

πμο ιεθεηήεδηε αθθά ηαζ δ ανπζηή ζημπμεεζία ηδξ ενβαζίαξ δεκ επζηνέπμοκ ηδ 

δζεφνοκζδ ηδξ εειαηζηήξ ηδξ ζε αοηυκ ημ ααειυ. 

Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ηεηιδνίςκ είκαζ πενζμνζζιέκδ βζα ηδκ πενίμδμ πνζκ ηα 

Ονθςθζηά, ηαζ ςξ ζοκέπεζα αοημφ ημο βεβμκυημξ πνέπεζ κα ακαζηέθθμοιε 

βεκζηεφζεζξ, ζδζαίηενα ακαθενυιεκεξ ζε ζφκεεηα ηαζ πμθοδζάζηαηα ημζκςκζηά 

θαζκυιεκα, υπςξ αοηυ ηδξ ακάδοζδξ ηδξ κέαξ πνμοπμκηζηήξ εθίη, ηα μπμία είκαζ απυ 

ηδ θφζδ ημοξ δοκαιζηά ηαζ ζοβηνμοζζαηά. Καεχξ ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ανπεζαηχκ ζοθθμβχκ λεηζκμφκ απυ ηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα, δίκμοκ 

ηδ θακεαζιέκδ εκηφπςζδ ηδξ πφηκςζδξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ δνάζδξ ιυκμ ζε αοηή ηδκ 

πενίμδμ. Απυ ηδκ άθθδ, μ ανζειυξ ηςκ ιμκαζηδνζαηχκ ανπείςκ  ζηδκ πενίμδμ πνζκ ημ 

1770 είκαζ ανηεηά ζδιακηζηυξ, αθθά ημ πενζεπυιεκυ ημοξ έπεζ πενζμνζζιέκδ 

πθδνμθμνζαηή αλία βζα ημοξ ζηυπμοξ ιαξ ελαζηίαξ ηδξ εθθζπμφξ ακαθμνάξ ημοξ ζηδ 

δνάζδ ελςιμκαζηζηχκ παναβυκηςκ. Απμιέκμοκ μζ αθδβδιαηζηέξ πδβέξ, μζ μπμίεξ βζα 

ηδκ πενίμδμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ εθάπζζηεξ ηαζ απμζπαζιαηζηέξ. Οζ πενζδβδηέξ 

αολάκμοκ ηδκ πανμοζία ημοξ ζηα ηέθδ ημο αζχκα, εκχ μζ ιυκμζ 

απμικδιμκεοιαημβνάθμζ πμο εηηείκμοκ ηδκ αθήβδζή ημοξ πνζκ ηα Ονθςθζηά είκαζ μζ 

Κακέθθμξ Γεθδβζάκκδξ ηαζ Πακαβζχηδξ Παπαηζχκδξ. Καηά ζοκέπεζα, ηα μεςιακζηά 

ανπεία ηδξ πενζυδμο απμηημφκ ιμκαδζηή αλία. 

Καεχξ δ ζζημνζηή ακάθοζδ είκαζ οπυθμνδ ηδξ θμβζηήξ ηςκ πδβχκ, μζ 

ηαεμδδβδηζηέξ βναιιέξ βζα ηδκ ενβαζία ηέεδηακ απυ ηζξ ηεηιδνζαηέξ ιανηονίεξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. Εδημφιεκμ ηδξ πνμζέββζζήξ ιαξ ζηζξ πδβέξ είκαζ δ ζοβηνυηδζδ 
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ηςκ δζάζπανηςκ πθδνμθμνζχκ ζε ιζα ηοπμθμβία μζημκμιζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ δ 

ακάδεζλδ ημο δεζημφ ηαζ δζακμδηζημφ ζοζηήιαημξ ζημ μπμίμ ακήημοκ μζ μζημκμιζημί 

ιδπακζζιμί. Σμ ζςγυιεκμ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, ημ μπμίμ 

θοθάζζεηαζ ζημ Ηζημνζηυ Ανπείμ ημο Μμοζείμο Μπεκάηδ, απμηέθεζε ημκ 

ηεηιδνζαηυ πονήκα. Οζ θάηεθμζ 26, 27, 28, 102, 122 ηαζ 312 πενζέπμοκ 265 

μεςιακζηά ηαζ 33 εθθδκζηά έββναθα, υζα δζαζχεδηακ απυ ημ πέναζια ημο πνυκμο 

ηαζ ηδκ δμηζιαζία ηςκ Ονθςθζηχκ ηαζ απμηεθμφκ ηδ ιεβαθφηενδ (βκςζηή) ζδζςηζηή 

ανπεζαηή ζεζνά ημηγαιπάζδ ημο 18
μο

 αζχκα. Σα μεςιακζηά ηεηιήνζα είκαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ δζηαζμπναλίεξ, δδθαδή αβμναπςθδζίεξ βαζχκ (hüccet) ηαζ απμδείλεζξ 

θμνμεκμζηζάζεςκ (tezkere), εκχ ηα οπυθμζπα έββναθα είκαζ αζηήζεζξ πνμξ ηδκ Πφθδ 

(„arzuhal), ηνίζεζξ mufti (fetva), ζμοθηακζηέξ δζαηαβέξ (ferman), δζαηάβιαηα ηδξ 

επανπζαηήξ δζμίηδζδξ (buyuruldu) ηαζ απμδείλεζξ δζαθυνςκ ηφπςκ ζοκαθθαβχκ 

(tahvil). Μένμξ αοηχκ ηςκ εββνάθςκ δε ζπεηίγεηαζ θαζκμιεκζηά ιε ημκ Μπεκάηδ 

ηαεχξ αθμνά ζηδ δνάζδ ηονίςξ ημο Musa ağa ηαζ ηςκ απμβυκςκ ημο ή άθθςκ 

θζβυηενμ δζαηεηνζιέκςκ ή ηαζ ηεθείςξ άβκςζηςκ ιεθχκ ηδξ Καθαιαηζακήξ 

ημζκςκίαξ. Δκημφημζξ, δ μνβακζηή έκηαλδ αοηχκ ηςκ ηεηιδνίςκ ζημ πνμζςπζηυ 

ανπείμ ημο Μπεκάηδ ζηα πθαίζζα ηςκ ηαηηζηχκ δζηαζζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηςκ 

εκενβεζχκ ημο απμηεθεί ααζζηή ενεοκδηζηή οπυεεζή ιαξ. Μζηνυ ιένμξ ημο 

μεςιακζημφ ανπείμο απμηεθείηαζ απυ έββναθα πμο αθμνμφκ ζηδκ ηυνδ ημο 

Μπεκάηδ, ηδκ Πακηγεπνμφθα ηαζ ηα μπμία εθήθεδζακ οπυρδ ζοιαμοθεοηζηά. Ζ αλία 

ηςκ εθθδκζηχκ εββνάθςκ επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηδκ έζης ιενζηή ηεηιδνίςζδ ηδξ 

ειπμνζηήξ δναζηδνζμπμίδζδξ ημο Μπεκάηδ. Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, πανυθμ 

πμο δ ανίειδζδ ηςκ εββνάθςκ ζημκ ηαηάθμβμ ημο Μμοζείμο δεκ αημθμοεεί 

εειαηζηή ή πνμκμθμβζηή ζεζνά, δ πανάεεζή ημοξ ζηζξ παναπμιπέξ ημο ηεζιέκμο 

βίκεηαζ ηαηά πνμκμθμβζηά ακζμφζα ζεζνά. 

Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ δ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ εειαημθμβία ημο Μπεκάηεζμο 

ανπείμο έζηνερε ηδκ ένεοκα ζε ηεηιδνζαηυ οθζηυ απυ ημ Başbakanlık Arşivi ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Απυ έκα εκηοπςζζαηά μβηχδεξ οθζηυ πμο αθμνά ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ημο 18
μο

 αζχκα, ελεηάζεδηακ έββναθα ιε ηδ ιέβζζηδ εειαημθμβζηή 

ζοκάθεζα ιε ηδκ ενβαζία ιαξ. Ανπζηά ιεθεηήεδηακ ηα mühimme defteri, δδθαδή ηα 

ζπέδζα ηςκ ζμοθηακζηχκ δζαηαβχκ, πμο αθμνμφζακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζημ δζάζηδια 

1718-1770. Καεχξ ηα πενζζζυηενα απυ αοηά ακαθένμκηαζ ζε έκα πθήεμξ γδηδιάηςκ 

ηονίςξ δδιυζζαξ ηάλδξ, επζζηεοχκ θνμονίςκ, ιζζεμδμζίαξ βεκζηζάνςκ ηαζ άθθςκ 

ζηναηζςηζημδζμζηδηζηχκ εειάηςκ, επζθέπεδηακ ιυκμ ηα ζπεηζγυιεκα ιε οπμεέζεζξ 
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ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan. ηδ ζοκέπεζα, ιεθεηήεδηακ ηα ahkâm απυ ηδ ζεζνά 

ημο Mora-i ahkâm defteri, δδθαδή ηα ζπέδζα ηςκ ζμοθηακζηχκ απμηνίζεςκ ζε 

πανάπμκα ηονίςξ ζδζςηζημφ παναηηήνα ηςκ re‟aya απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Απυ ηδκ 

εοιεβέεδ ηαζ πμθφ ζδιακηζηή αοηή ζεζνά ελεηάζεδηακ ηα defter 4 έςξ 9, ηα μπμία 

ακαθένμκηαζ ζηδκ πενίμδμ 1715-1770, ηαζ επζθέπεδηακ ηα ahkâm πμο αθμνμφκ ζημοξ 

ηαγάδεξ Καθαιάηαξ, Ακδνμφζαξ, Γαζημφκδξ, Υθμιμοηζίμο ηαζ Κμνίκεμο, δδθαδή 

ηζξ πενζμπέξ πμο απμηεθμφζακ ηδκ εδαθζηή αάζδ ημο Μπεκάηδ ηαζ ηςκ ayan ιε ημοξ 

μπμίμοξ μ ηαθαιαηζακυξ πνμφπμκηαξ ακέπηολε ζφκκμιεξ ή ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ. 

Πενζμνζζιμί ηονίςξ πνμκζημί υζμκ αθμνά ζηδκ παναιμκή ιαξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ δεκ επέηνερακ ηδ ιεθέηδ δζαηαβιάηςκ ηαγάδςκ, υπςξ ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ ηαζ ηδξ Πάηναξ, ζημοξ μπμίμοξ πζεακυκ κα είπε επεηηαεεί δ δνάζδ ημο 

Μπεκάηδ, ένβμ πμο δεζιεουιαζηε κα μθμηθδνχζμοιε ζημ άιεζμ ιέθθμκ. 

Οζ πεζνυβναθεξ ζδιεζχζεζξ ημο Κςκζηακηίκμο Μένηγμο, μζ μπμίεξ 

θοθάζζμκηαζ ζημ Ηζημνζηυ Ανπείμ ημο Μμοζείμο Μπεκάηδ, απμηέθεζακ ζαθή 

έκδεζλδ φπανλδξ εββνάθςκ ζπεηζηχκ ιε ημκ Μπεκάηδ ζηδ Βεκεηία. Έηζζ, δ ένεοκα 

επεηηάεδηε ζε αεκεηζηυ ηαζ εθθδκζηυ ηεηιδνζαηυ οθζηυ απυ ηα Κναηζηά Ανπεία ημο 

Βεκεηζημφ ηνάημοξ, ηονίςξ ακαθμνέξ ηαζ επζζημθέξ Βεκεηχκ πνμλέκςκ αθθά ηαζ 

ζδζςηχκ απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ πνμξ ημκ Βεκεηυ bailo ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. 

Αηυιδ, ανέεδηακ ζημ Museo Correr εθθδκζηέξ επζζημθέξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, 

εκχ ηέθμξ ακαγδηήεδηακ ζημζπεία βζα ηδκ ηαηαβςβή ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ζημ ανπείμ 

ημο Δθθδκζημφ Ηκζηζημφημο Βεκεηίαξ. Σέθμξ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ, ακ ηαζ οπάνπεζ 

ιεβάθμξ ανπεζαηυξ πθμφημξ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ μζημβέκεζαξ Μπεκάηδ ζημκ 19
μ
 αζχκα 

ζηα Γ.Α.Κ. ζηδκ Αεήκα, δ ένεοκα ιαξ βζα ηεηιήνζα ακαθμνζηά ζημκ 18
μ
 αζχκα δεκ 

απέδςζε ηανπμφξ. 

Ζ αζαθζμβναθία βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ, ακ ηαζ 

δοζακάθμβα άκζζδξ επζζηδιμκζηήξ αλίαξ. Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

Πεθμπμκκδζζαηή πνμοπμκηζηή εθίη ζημκ 18
μ
 αζχκα επζηεκηνχκμοκ ζε αζμβναθζηά 

ζημζπεία, εκχ δ ηαηά αάζδ αθδβδιαηζηή πνμζέββζζή ημοξ απμζημπεί ζηδκ ακάδοζδ 

ηαζ κμιζιμπμίδζδ μζημβεκεζαηχκ ιοεμθμβζχκ ζηα πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ 

ζζημνζμβναθίαξ. Δίκαζ ακαιεκυιεκμ υηζ δ ζηναηεοιέκδ ζημπμεεζία ηαζ μ 

ζζημνζμδζθζηυξ ηαζ εναζζηεπκζηυξ παναηηήναξ αοηχκ ηςκ ιεθεηχκ επδνεάγμοκ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδκ μνευηδηα ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. Καηά ζοκέπεζα, δ 

πνήζδ αοηήξ ηδξ πθμφζζαξ αζαθζμβναθίαξ πνέπεζ κα είκαζ ζδζαίηενα πνμζεηηζηή, μζ δε 

πθδνμθμνίεξ πμο πνμζθένμκηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ ηαζ κα ηεηιδνζχκμκηαζ απυ άθθεξ 
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ιανηονίεξ, υζμ αοηυ είκαζ εθζηηυ. Απυ ηδκ άθθδ, μ δοκαιζηυξ παναηηήναξ ημο 

μεςιακζημφ ηυζιμο έπεζ αβκμδεεί απυ ηδ ζφβπνμκδ εθθδκζηή ζζημνζμβναθία, δ μπμία 

ποηκχκεζ ηζξ πενζβναθζηέξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ πνμζπάεεζέξ ηδξ ζηδκ πνμσμφζα 

ακάπηολδ ημο θεβυιεκμο Νέμο Δθθδκζζιμφ ηαηά ημκ 18
μ
 αζχκα ιέζα ζε έκα 

απμθζεςιέκμ εεζιζηυ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. Αοηή δ πνμζέββζζδ 

πανααθέπεζ ηδκ πανάθθδθδ ακάπηολδ ζε πνζζηζακμφξ ηαζ ιμοζμοθιάκμοξ μιμεζδχκ ή 

υιμζςκ θαζκυιεκςκ υπςξ δ βαζμηηδζία ηαζ δ θμνμεκμζηίαζδ. Δπζπθέμκ, δ ιεθέηδ ημο 

πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο οπμααειίζηδηε απυ έκακ υβημ ενβαζζχκ βζα ημ ειπυνζμ 

ζηα πθαίζζα ηδξ ζζημνζμβναθζηήξ πνυζθδρδξ εκυξ μεςιακζημφ ηυζιμο 

ιεηαααθθυιεκμο ζε ημζκςκζηυ ζχια ιε ηεθαθαζμηναηζηέξ δμιέξ. Έηζζ, εηηυξ απυ ημ 

ένβμ ημο Κμκημβζχνβδ, ημ μπμίμ ζοκμρίγεζ ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία έςξ ημ 1980, 

ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ηδκ κεμακαδουιεκδ ημηγαιπαζζηή εθίη ημο 18
μο

 αζχκα δεκ 

οπάνπμοκ. Θεςνμφιε ηδκ έθθεζρδ ακηίζημζπςκ ιεθεηχκ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ υπζ ιυκμ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ελεθίλεςκ ημο 18
μο

 αζχκα αθθά ηαζ 

ηδξ πμνείαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηυζμ πνμξ ηα Ονθςθζηά υζμ ηαζ πνμξ ηδκ 

επακάζηαζδ ημο 1821.  

πμο ηνίεδηε απαναίηδημ ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ οπμζδιεζχζεζξ 

απμζπάζιαηα ηςκ εββνάθςκ βζα ηα μπμία βίκεηαζ θυβμξ. Σα απμζπάζιαηα ηςκ 

μεςιακζηχκ ιεηαβνάθδηακ ζηδ θαηζκζηή βναθή ιε αάζδ ηδκ μνεμβναθία ηδξ 

ιμκηένκαξ Σμονηζηήξ βθχζζαξ. Σα απμζπάζιαηα ηςκ εθθδκζηχκ πδβχκ 

παναεέημκηαζ μνεμβναθδιέκα, πςνίξ υιςξ κα απαθείθμκηαζ μζ οπυθμζπεξ βθςζζζηέξ 

ζδζαζηενυηδηέξ ημοξ. Σέθμξ ηα παναεέιαηα απυ αεκεηζηέξ πδβέξ δζαηδνμφκ ηζξ 

μνεμβναθζηέξ ηαζ βναιιαηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο εββνάθμο. πεδυκ ζημ ζφκμθμ ηςκ 

πενζπηχζεςκ ηα απμζπάζιαηα δε ιεηαθνάγμκηαζ, ηαεχξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ 

ακαπηφζζεηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ. Αηυιδ, υθεξ μζ ακαθενυιεκεξ διενμιδκίεξ 

ακήημοκ ζημ βνδβμνζακυ διενμθυβζμ, ζημ μπμίμ βζα θυβμοξ μιμζμιμνθίαξ έπμοκ 

ιεηαθενεεί ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ηςκ εθθδκζηχκ εββνάθςκ. ηδκ πενίπηςζδ δε ηςκ 

μεςιακζηχκ εββνάθςκ ζδιεζχκεηαζ ζοιπθδνςιαηζηά δ ακαθενυιεκδ διενμιδκία 

έημοξ Δβίναξ. Σέθμξ, ζηζξ παναπμιπέξ παναεέζαιε ημοξ αζαθζμβναθζημφξ ηίηθμοξ ζε 

ζοκημιμβναθδιέκδ ιμνθή, εκχ ηδκ ακαθοηζηή ιμνθή ημοξ ηδκ εκηάλαιε ζηδ 

αζαθζμβναθία. 

Ζ ιεθέηδ απμηεθείηαζ απυ 3 ιένδ, ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηδ ιεεμδμθμβζηή 

πνμζέββζζδ ζημ πνμοπμκηζηυ θαζκυιεκμ. Δνιδκεοηζηή έιθαζδ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ 

ενβαζίαξ δίκεηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ 
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ηζκδημπμίδζδξ ημο Μπεκάηδ αθθά ηαζ υζςκ πνμοπυκηςκ ζοζπεηίζηδηακ ιαγί ημο. 

Καηά ζοκέπεζα ζδζαίηενδ πνμζμπή απμδίδεηαζ ζηδ νδημνζηή ηςκ ακηίζημζπςκ 

ηεηιδνίςκ ηαζ ηδκ ενιδκεοηζηή έκηαλή ημοξ ζηδκ μεςιακζηή δζηαζζηή, πμθζηζηή ηαζ 

μζημκμιζηή ηάλδ πναβιάηςκ. Με άθθα θυβζα ςξ ενιδκεοηζηή ιέεμδμξ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ δζάδναζδ ηεζιεκζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

ημ πνχημ ιένμξ βίκεηαζ ιζα εζζαβςβή ζημ βεβμκμημθμβζηυ, εκκμζμθμβζηυ, 

βεςβναθζηυ, δδιμβναθζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ πενζαάθθμκ ημο Μπεκάηδ. οβηεηνζιέκα, 

ζημ πνχημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ ζφκημια ημ βεβμκμημθμβζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ 

ηαζ δ δζπθςιαηζηή εέζδ ηδξ αοημηναημνίαξ ζημ 18
μ
 αζχκα ηαζ ακαθφμκηαζ εκ 

ζοκημιία μζ δζμζηδηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο μδήβδζακ ζηδ βέκεζδ ηδξ 

επανπζαηήξ πνμοπμκηζηήξ εθίη.  

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ ημ εκκμζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ημο υνμο 

“εθίη”, βίκεηαζ δζάηνζζδ ηςκ πμζηίθςκ ημπζηχκ μεςιακζηχκ  δβειμκζηχκ μιάδςκ, 

δζεοηνζκίγμκηαζ μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ δ κέα πνμοπμκηζηή εθίη δζαηνίκεηαζ απυ ηζξ 

οπυθμζπεξ πενζθενεζαηέξ εθίη ηαζ ακαπηφζζμκηαζ μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ 

ημηγαιπάζδδεξ ηαζ μζ ayan πνέπεζ κα εεςνδεμφκ ημζκςκζηή μιάδα ιε πενζζζυηενα 

ημζκά βκςνίζιαηα πανά δζαθμνέξ. ογδηζμφκηαζ ιζα ζεζνά απυ πνμηεζκυιεκεξ 

ηοπμθμβζηέξ δζαηνίζεζξ ηςκ πνμοπυκηςκ ηαζ αημθμοεεί ιζα εηηεκήξ πανμοζίαζδ ηςκ 

4 ααζζηχκ βεκεαθμβζηχκ ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο 

ηαζ ηνζηζηή ζογήηδζδ ηςκ ααζζηυηενςκ πνμαθδιάηςκ ημοξ. Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα 

εζζαβςβζηή πανμοζίαζδ ηςκ ιεβάθςκ πεθμπμκκδζζαηχκ πνμοπμκηζηχκ μζημβεκεζχκ, 

πνζζηζακζηχκ ηαζ ιμοζμοθιακζηχκ, αθμφ πνχηα ζπμθζαζεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά πμο 

ημοξ δζαθμνμπμζμφκ απυ πανυιμζεξ πενζπηχζεζξ ζε άθθεξ πενζμπέξ ημο μεςιακζημφ 

ηυζιμο. 

Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεζ ζηδκ πανμοζίαζδ ημο βεςβναθζημφ, 

δδιμβναθζημφ ηαζ δζμζηδηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ εθίη. 

Ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ είκαζ δ επίδναζδ ηςκ βεςβναθζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ ηδξ 

δδιμβναθζηήξ δοκαιζηήξ ηδξ πενζμκήζμο ζηδ δζαιυνθςζδ ημο πνμοπμκηζημφ 

θαζκμιέκμο. Αηυιδ, πανμοζζάγμκηαζ ιενζηά ααζζηά ημζκςκζηά, δδιμβναθζηά ηαζ 

μζημκμιζηά βκςνίζιαηα ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, εκχ δίκεηαζ έκα ζφκημιμ 

πενίβναιια ηςκ βεβμκυηςκ πμο ζδιάδερακ ηδκ πμνεία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ζημ 

δζάζηδια 1715-1770. Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ 

πνμζεββίζεςκ ακαθμνζηά ζημ παναηηήνα ηςκ Ονθςθζηχκ. 
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Σμ ζφκημιμ ηέηανημ ηεθάθαζμ εηεέηεζ γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

εθάπζζηεξ βκςζηέξ αζμβναθζηέξ θεπημιένεζεξ βζα ημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, υπςξ δ 

διενμιδκία βέκκδζήξ ημο, ημ υκμιά ημο, ζημζπεία βζα ημκ παηένα ημο ή άθθμοξ 

ζοββεκείξ ημο. Αηυιδ, ζογδηζέηαζ ημ ζπεηζηυ πνυαθδια ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημοξ 

Καθαιαηζακμφξ ηαζ ονζακμφξ Μπεκάηδδεξ. 

ημ δεφηενμ ιένμξ πενζβνάθμκηαζ μζ μζημκμιζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο Μπεκάηδ 

ιε αάζδ ημοξ 3 ηφνζμοξ άλμκεξ πθμοηζζιμφ ημο: α) ηδ βαζμηηδζία, α) ηζξ 

θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ηδ δακεζμδυηδζδ ηαζ β) ημ ειπυνζμ ηαζ ηδ αζμηεπκζηή 

δναζηδνζυηδηα. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ ανπζηά πανμοζζάγεηαζ εηηεκχξ ημ μεςιακζηυ 

βαζμηηδηζηυ ηαεεζηχξ ημο 18
μο

 αζχκα ιέζα απυ ηδ βεκεαθμβζηή ζπέζδ ημο ιε ημκ 

πνμτπάνπμκηα ηζιανζςηζζιυ ηαζ ημ εκκμζμθμβζηυ οπυααενυ ημο υπςξ μνίγεηαζ απυ 

ηδκ ηθαζζηή δζηαζζηή μεςιακζηή κμιμθμβζηή ζηέρδ. Αθμφ βίκεζ ιζα ζφκημιδ 

πανμοζίαζδ ημο ακηίζημζπμο αεκεηζημφ ζοζηήιαημξ υπςξ ηαζ ηδξ κέαξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ημο çiftlik, ζογδηείηαζ ημ πνυαθδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ πενζμοζίαξ 

ημο Μπεκάηδ, δ νδημνζηή ηςκ βαζμηηδηζηχκ εββνάθςκ ηαζ δ δζάηνζζδ μνζγυκηζαξ ηαζ 

ηάεεηδξ ζδζμηηδζίαξ. ηδ ζοκέπεζα εηηίεεκηαζ πενζζζυηενα πναηηζηά γδηήιαηα, έηζζ 

υπςξ ακαηφπημοκ ζηα ηεηιήνζα: δ μνζμεέηδζδ ηςκ πςθμφιεκςκ αβνμηειαπίςκ, μζ 

ιμκάδεξ ιέηνδζδξ, δ ηαηάηιδζδ ηςκ βαζχκ, ηα ηίκδηνα ηςκ ιεηεπυκηςκ ζηζξ 

δζηαζμπναλίεξ, δ ανπή ηδξ πνμηίιδζδξ, μζ ακηαθθαβέξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

ιεηααζααγυιεκςκ βαζχκ. ηδ ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαζ ιε ηεηιδνζαηέξ θεπημιένεζεξ 

μζ ηαηηζηέξ ζθεηενζζιμφ ηςκ ζμοθηακζηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ 

βαζμηηδηζηήξ επεηηαηζηυηδηαξ εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ ηαζ επζπεζνείηαζ, ζημ ιέηνμ 

ημο εθζηημφ, δ ακαζφζηαζδ ηδξ βαζμηηδηζηήξ πενζμοζίαξ ημο. Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα 

ζφκημιδ ζογήηδζδ πνμαθδιάηςκ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ, υπςξ δ ζφκεεζδ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ζηδ Μεζζδκία ηαζ μ παναηηήναξ ηςκ δζακειδηζηχκ ζοιθςκζχκ.  

Σμ έηημ ηεθάθαζμ ιεθεηά ηδ κέα δδιμζζμκμιζηή ιεεμδμθμβία ηδξ 

θμνμεκμζηίαζδξ πμο ηονζάνπδζε ζημκ 18
μ
 αζχκα. Ανπζηά πανμοζζάγμκηαζ μζ αζηίεξ 

εζζαβςβήξ ηδξ, μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ, ηα μθέθδ βζα ημ ηναηζηυ ηαιείμ, δ ζοιαμθή 

ηδξ ζηδκ ακάδοζδ ηδξ κέαξ πνμοπμκηζηήξ εθίη ηαζ μζ ιεηαζπδιαηζζιμί ημοξ μπμίμοξ 

πνμηάθεζε ζηζξ ζπέζεζξ ηέκηνμο-πενζθένεζαξ. ηδ ζοκέπεζα, πενζβνάθεηαζ δ 

θμνμεκμζηζαζηζηή δναζηδνζυηδηα ημο Μπεκάηδ, δ νδημνζηή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

ηεηιδνίςκ ηδξ ηαζ μζ κμιζιμπμζδηζηέξ εηθνάζεζξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ηαημίηςκ ημο 

ηαγά πνμξ ημ πνυζςπυ ημο. Γφμ θμνμθμβζηά ηαηάζηζπα ιαξ δίκμοκ ηδκ εοηαζνία κα 

ελεηάζμοιε ηδκ πνμζανιμβή ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ επζαανφκζεςκ ζημ κέμ 
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εηιζζεςηζηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ ειπθμηή ημο Μπεκάηδ ζε αοηυ. ηδ ζοκέπεζα, ιεηά 

απυ ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηςκ πνδιαηζηχκ δζαεεζζιμηήηςκ, ελεηάγεηαζ δ 

δακεζμδμηζηή δναζηδνζυηδηα ημο Μπεκάηδ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αοηή ζοκδέεηαζ 

ιε ηζξ ημζκμηζηέξ θεζημονβίεξ ςξ ιέζμ άζηδζδξ επζννμήξ. 

Σμ έαδμιμ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεζ ζηδ αζμηεπκζηή ηαζ ειπμνζηή 

δναζηδνζυηδηα ημο Μπεκάηδ. Μεηά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ηφνζςκ βκςνζζιάηςκ ηδξ 

μεςιακζηήξ αζμηεπκζηήξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζογδηείηαζ ημ πνυαθδια ημο 

παναηηήνα, ιεβέεμοξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ Μπεκάηεζαξ αζηζηήξ πενζμοζίαξ. ηδ 

ζοκέπεζα, πενζβνάθεηαζ εηηεκχξ δ ειπμνζηή δνάζδ ημο ζημ εονφηενμ πθαίζζμ ηδξ 

ακηίζημζπδξ ηζκδημπμίδζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ζ ελέηαζδ ακαπηφζζεηαζ ιε 

ενιδκεοηζηυ άλμκα ηδ ζοιιεημπή ημο ειπμνζημφ ηεθαθαίμο ζηα ιέζα ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ επζαμθήξ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ 

πενζθενεζαηήξ εθίη ζε δζαιεζμθααδηζηή εέζδ ζημκ παναβςβυ ηαζ ημοξ απμηθεζζηζηά 

αζπμθμφιεκμοξ ιε ημ ειπυνζμ. Σέθμξ, πενζβνάθεηαζ δ ζοζηδιαηζηή επζδίςλδ ημο 

Μπεκάηδ κα ελαζθαθίζεζ ημ ηαεεζηχξ ημο πνμζηαηεουιεκμο ημο αεκεηζημφ ηνάημοξ. 

Σμ ηνίημ ιένμξ επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ πμθζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ημο Μπεκάηδ, 

εζηζάγμκηαξ ζηδ ζοιιεημπή ημο ζηζξ ημζκμηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ πμο 

ακέπηολε ιε άθθμοξ ayan ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ δζηαζηζηήξ 

ελμοζίαξ. οβηεηνζιέκα, ζημ υβδμμ ηεθάθαζμ ελεηάγεηαζ ημ ημζκμηζηυ θαζκυιεκμ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ακάδοζδ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ζηνςιάηςκ. Μεηά απυ ιία ζφκημιδ 

πανμοζίαζδ ηδξ παναδμζζαηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ πενζζζυηενμ ζφβπνμκδξ 

ημζκςκζηήξ εεχνδζδξ ηδξ ημζκμηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πενζβνάθεηαζ δ πνμοπμκηζηή 

πνήζδ ηςκ ημζκμηζηχκ ζςιάηςκ ζηα πθαίζζα ηδξ πνμκμιζαηήξ πμθζηζηήξ 

ηζκδημπμίδζήξ ημοξ, ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ ημοξ απυ ηδκ μεςιακζηή ελμοζία 

ηαζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ re‟aya. Χξ ακαθοηζηυ πθαίζζμ 

ιεθέηδξ ημο ημζκμηζημφ θαζκμιέκμο πνμηείκμκηαζ δ απμοζία εεζιζηήξ ακαβκχνζζήξ 

ημο, δ οπμηαηάζηαζδ ηςκ ιμνθχκ ζοθθμβζηήξ δνάζδξ απυ ηδκ πνμζςπζηή 

εββεζμδμζία ηαζ δ διζηεθήξ έκηαλδ ηςκ πνμεζηχκ ζηδκ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα. 

Σέθμξ, ζογδηείηαζ ημ γήηδια ηδξ πνμοπμκηζηήξ κμιζιμπμζδηζηήξ ηζηθμθμνίαξ, υπςξ 

ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ. 

Σμ έκαημ ηεθάθαζμ ποηκχκεζ ζηζξ πμθζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ 

κμιζιμπμίδζδξ ημο Μπεκάηδ. Ανπζηά ελεηάγεηαζ δ δοκαηυηδηα έβηθδζδξ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ςξ ιεεμδμθμβία κμιζιμπμίδζδξ ηυζμ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ 

υζμ ηαζ ηςκ πενζθενεζαηχκ ελμοζζαζηζηχκ παναβυκηςκ. Μεθεηχκηαζ ηονίςξ ηα 
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ζδεμθμβζηά ζπήιαηα, δ βναθεζμηναηζηή νδημνζηή ηαζ δ επζπεζνδιαημθμβζηή 

ηοπμθμβία ηςκ „arzuhal ηαζ ahkâm. Αηυιδ, ημκίγεηαζ μ μζημκμιζηυξ παναηηήναξ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ακηζπαναεέζεςκ ηαζ δ ακάπηολή ημοξ ιέζα απυ πεθαηεζαηά δίηηοα. 

Μεηά απυ ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηςκ εηδδθχζεςκ ημο θδζηνζημφ ηαζ πεζναηζημφ 

θαζκμιέκμο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, πενζβνάθμκηαζ ιε θεπημιένεζεξ μζ ζοβηνμοζζαηέξ 

ζπέζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Halil beğ ηδξ Κμνίκεμο, ημκ Ahmed Hotoman ηδξ 

Γαζημφκδξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa ağa ηδξ Ακδνμφζαξ. Ζ αθήβδζδ 

ζοιπθδνχκεηαζ ιε ζημζπεία βζα ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή δνάζδ ηςκ ακηζπάθςκ ημο 

Μπεκάηδ. ηυπμξ είκαζ δ ακάδεζλδ υθςκ ηςκ ιεευδςκ ηδξ πνμοπμκηζηήξ πμθζηζηήξ 

ηζκδημπμίδζδξ ιέζα απυ ηζξ επζιένμοξ ακηζπαναεέζεζξ ημοξ.   

Σμ δέηαημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ααζίγεηαζ ζηα εθάπζζηα ηαζ έιιεζα 

ζοιπενάζιαηα πμο ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε απυ ημ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ιαξ βζα  ημ 

ζενμδζηείμ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημκ Μπεκάηδ. ογδημφκηαζ δ 

ημζκςκζηή εέζδ ηαζ νυθμξ ημο ηαδή, μ νυθμξ ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηςκ δζαδίηςκ ηαζ 

ηςκ ιανηφνςκ, δ δζηαζηζηή δζαδζηαζία ηαζ δ πνμοπμκηζηή πνήζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

πμο πνμζέθενε. Βαζζηή ακαθοηζηή ανπή είκαζ δ εεχνδζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο 

ζενμδζηείμο ζηα πθαίζζα ηδξ ημπζηήξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ ζηεκχκ 

ζπέζεςκ ηςκ ηαδήδςκ ιε ημοξ πνμφπμκηεξ. 

Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πανμφζαξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ μθείθς εενιέξ 

εοπανζζηίεξ ζημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή η. Ηςάκκδ Αθελακδνυπμοθμ, ζημκ μπμίμ 

πνςζηχ, εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ ηδξ ανπζηήξ ιφδζήξ ιμο ζηα ιοζηζηά ηαζ ημοξ 

θααφνζκεμοξ ηςκ  μεςιακζηχκ ζπμοδχκ, αηεθείςηεξ χνεξ δδιζμονβζηχκ ζογδηήζεςκ  

ηαζ οπμδείλεςκ εη ιένμοξ ημο βζα ηδκ επζζηδιμκζηή πμνεία ιμο. Γίπςξ ηδκ 

πκεοιαηζηή ζοκδνμιή ημο δ μθμηθήνςζδ ηδξ ενβαζίαξ ιμο εα ήηακ αδφκαηδ. 

Δοπανζζηχ επίζδξ βζα ηζξ ζδζαίηενα πνήζζιεξ επζζδιάκζεζξ βζα ηδκ ηεθζηή ιμνθή ηδξ 

ενβαζίαξ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ επηαιεθμφξ επζηνμπήξ, η. Κ. Πζηζάηδ, η. Η. Μμονέθμ, 

η. Η. Φανά, η. Α. θήηα-Θεμδμζίμο, η. . θέηα ηαζ η. Φ. Κμηγαβζχνβδ. Ηδζαίηενεξ 

εοπανζζηίεξ εηθνάγς ζημ επζζηδιμκζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ ημο Ηζημνζημφ 

Ανπείμο ημο Μμοζείμο Μπεκάηδ, ημ Δθθδκζηυ Ηκζηζημφημ Βογακηζκχκ ηαζ 

Μεηααογακηζκχκ Μεθεηχκ ηδξ Βεκεηίαξ βζα ηδ θζθμλεκία πμο ιμο πνυζθενε ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιμο ζηδ Βεκεηία ηαζ ημ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ ημο Başbakanlık 

Arşivi. Αηυιδ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ Αιενζηάκζηδ πμθή Κθαζζηχκ 

πμοδχκ βζα ηδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ ιένμοξ ηδξ ενεοκδηζηήξ δναζηδνζυηδηάξ ιμο. 

Σέθμξ πμθθέξ εοπανζζηίεξ ζημκ θίθμ Βαζίθδ ζαηςηυ ιε ημκ μπμίμ μζ ηαη‟ ζδίακ 
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ζογδηήζεζξ ιμφ έδςζακ ηδκ δοκαηυηδηα κα δζεονφκς ηδκ πνμαθδιαηζηή ιμο ζηα 

γδηήιαηα ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ ζζημνίαξ. 
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Πξώην κέξνο 
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Κεθάιαην πξώην 

Η Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηνλ 18
ν
 αηώλα. To θνηλσληθννηθνλνκηθό πιαίζην 

αλαθνξάο 

 

Ο 18
μξ

 αζχκαξ ζδιαημδμηεί ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ζηναηζςηζηήξ οπμπχνδζδξ 

ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ ηαζ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ιζαξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ 

πενζζζυηενμ ζηδνζγυιεκδξ ζε δζπθςιαηζηέξ ηαηηζηέξ πανά ζε ζηναηζςηζηέξ 

εθμνιήζεζξ. Χξ ζοκέπεζα, μ αζχκαξ ζηδ ιεβαθφηενδ δζάνηεζά ημο πνμζδζμνίγεηαζ απυ 

ηδκ απμθοβή ιεβάθςκ πμθειζηχκ ζοννάλεςκ, ιε ελαίνεζδ ηα δφμ αηναία πνμκζηά 

υνζά ημο. Έηζζ, δ πενίθδιδ επμπή ηδξ Σμοθίπαξ ηαζ ημ δζάζηδια 1730-1768 

απμηέθεζακ πνυκζα ακαζφκηαλδξ ηςκ δοκάιεςκ ημο ηνάημοξ, ηονίςξ ζημ επίπεδμ ηςκ 

μζημκμιζηχκ εεζιχκ ηαζ θεζημονβζχκ. Απυ ηδκ άθθδ, μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ 

παναβςβζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ημζκςκζηχκ δμιχκ ζοκεπίζηδηε ηχνα ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ εκίζποζδξ ημο θοβυηεκηνμο νυθμο ιζαξ κέαξ επανπζαηήξ εθίη. 

 Ζ οπμβναθή ηδξ ζοκεήηδξ ημο Karlowitz απυ ημκ ιεβάθμ αεγίνδ Amca zade 

Huseyn paşa Köprülü, δ πζμ ηαηαζηνμθζηή πμο ζφκδρε ημ μεςιακζηυ ηνάημξ ιέπνζ 

ηυηε ηαζ δ πνχηδ απυ ιζα ζεζνά ακάθμβςκ ζοκεδηχκ ακάιεζα ζημοξ Οεςιακμφξ ηαζ 

ζε ζοκαζπζζιυ πνζζηζακζηχκ ηναηχκ, ζδιαημδυηδζε ηδκ έκανλδ ιζαξ κέαξ επμπήξ 

ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ Οεςιακχκ ιε ηζξ δοηζηέξ δοκάιεζξ. ημ ελήξ, δ ελςηενζηή πμθζηζηή 

ηδξ αοημηναημνίαξ μνβακχεδηε ζε αιοκηζημφξ άλμκεξ ηαζ μζ δζμζηδηζηέξ ζεφκμοζεξ 

ηάλεζξ ιε ηθμκζζιέκμ ημ δεζηυ έζηνερακ ηδκ πνμζμπή ημοξ βζα πνχηδ θμνά πνμξ ηδ 

πνζζηζακζηή Γφζδ, χζηε κα βκςνίζμοκ ηα ζημζπεία πμο εα εεςνμφζακ πνήζζια βζα 

εκζςιάηςζδ ζημ μεςιακζηυ ζφζηδια. 

Ζ οπμβναθή ηδξ ζοκεήηδξ εζνήκδξ ημο Passarowitz, δ μπμία επζζθνάβζζε ηδ 

ζηναηζςηζηή ήηηα ζημκ πυθειμ ημο 1715-1718 ιε παναπςνήζεζξ εδαθχκ, μζ μπμίεξ, 

ακ ηαζ δεκ ήηακ ηυζμ ζδιακηζηέξ, είπακ ζδιαίκμοζεξ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ζημ 

δεζηυ ηςκ Οεςιακχκ, ημοξ ηαηέζηδζε ζημ ελήξ πμθφ πνμζεηηζημφξ ζηδκ ειπθμηή 

ηδξ αοημηναημνίαξ ζε εονςπασηυ πυθειμ. Έηζζ, ακ δ ζοκεήηδ ημο Karlowitz 

αδνακμπμίδζε ηδκ οπενμπή ηςκ Οεςιακχκ ζε ζηναηζςηζηυ επίπεδμ ηαζ ενοιιάηζζε 

ημ ιφεμ ημο αήηηδημο μεςιακζημφ ζηναημφ, δ ζοκεήηδ ημο Passarowitz ημοξ αφεζζε 

ζε ακαζημπαζιυ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηςκ δζεεκχκ 

ζηναηδβζηχκ ημοξ. Σμ πενζαάθθμκ ημο ζμοθηάκμο ηαζ δ δζμζηδηζηή εθίη 

ακηζθήθεδηακ ηδ κέα δζεεκή πναβιαηζηυηδηα, ζηδκ μπμία δ Οεςιακζηή 

Αοημηναημνία δεκ απμηεθμφζε ηδ δεζπυγμοζα δφκαιδ ζηδ Νμηζμακαημθζηή Δονχπδ 
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ηαζ οζμεέηδζακ ηδ δζπθςιαηία ςξ ημ ηφνζμ ιέζμ οπενάζπζζδξ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηδξ 

αοημηναημνίαξ. Ζ ακαεεχνδζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ απμιυκςζδξ απμηέθεζε ζδιακηζηή 

νήλδ ζηδ ζπέζδ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ ιε ημ πανεθευκ ημο, ηαεχξ πνζκ ημ 

Κarlowitz μζ ελςηενζηέξ ζπέζεζξ ημο ηαεμνίγμκηακ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ 

πενζθνυκδζδ πνμξ ηα πνζζηζακζηά ηνάηδ ηαζ ηδκ απαλίςζδ απμζημθήξ δζπθςιαηζηχκ 

ακηζπνμζχπςκ ημο ζηζξ εονςπασηέξ πνςηεφμοζεξ. Σχνα, μζ κέεξ πνμηεναζυηδηεξ ζημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηαηέζηδζακ ακαβηαία ηδκ μνβάκςζδ ιυκζιδξ 

δζπθςιαηίαξ,
1
 εκχ δ ιεεμδμθμβία επζαίςζδξ ημο ηνάημοξ ζοκμρζγυηακ ζηδκ 

ακεφνεζδ ζοιιάπμο ακάιεζα ζηζξ ακηαβςκζγυιεκεξ εονςπασηέξ δοκάιεζξ ηαζ ημκ 

ελακαβηαζιυ ημο ακηζπάθμο κα εβηαηαθείρεζ ηζξ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ελαζηίαξ 

ακηζπενζζπαζιχκ ηαζ εζςηενζηχκ πνμαθδιάηςκ ημο.
 

Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ζζπφμξ ιε ηδ δζπθςιαηζηή δελζυηδηα 

απμηεθεί έκδεζλδ ιζαξ αηεθμφξ αθθά εοέθζηηδξ πνμζανιμβήξ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

απυδεζλδ ηδξ δοκαηυηδηαξ επζαίςζδξ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ιε υνμοξ πμο ημκ 

λεπενκμφζακ ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα βίκμοκ εφημθα ηαηακμδημί. Ζ ακαεεςνδιέκδ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζεεκχκ ζπέζεςκ απέδεζλε ηδκ αλία ηδξ, υηακ μζ Οεςιακμί ιε ηδ 

δζπθςιαηζηή αμήεεζα ηδξ Γαθθίαξ απέηνερακ ζημκ πυθειμ ημο 1736 ημ ιοζηζηυ 

ζπέδζμ δζαιεθζζιμφ ηδξ αοημηναημνίαξ ημοξ, ημ μπμίμ είπακ ζοκηάλεζ ηαζ 

ζοκοπμβνάρεζ μζ Αοζηνζαημί ηαζ μζ Ρχζμζ. Ζ βαθθζηή πμθζηζηή ιε ιεβάθδ 

δζμναηζηυηδηα ακηζθήθεδηε υηζ υζμ αδφκαιδ ηαζ ακ ήηακ δ αοημηναημνία, δ 

δζαηήνδζή ηδξ ήηακ ακαβηαία βζα ηδκ εονςπασηή ζζμννμπία, ηδκ απμηνμπή ημο 

δζαιεθζζιμφ ηδξ απυ ηδ Ρςζία ηαζ ηδκ Αοζηνία ηαζ ηδκ ηάεμδμ ηδξ πνχηδξ ζηδ 

Μεζυβεζμ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δ Γαθθία επέααθε ηδ δζπθςιαηζηή πανμοζία ηδξ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ. ε ακηάθθαβια ηςκ δζπθςιαηζηχκ 

οπδνεζζχκ ηδξ πνμξ ηδκ Πφθδ ηαζ ιε ηδκ οπμβναθή κέςκ δζμιμθμβήζεςκ ημ 1740 

εδναίςζε ηδκ ηονζανπία ηδξ ζηα ειπμνζηά δίηηοα ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο ηαζ ηδκ 

οπαβςβή ηδξ Πφθδξ ζηδ δζπθςιαηζηή επζννμή ηδξ. 

Ζ πενίμδμξ εζνδκζηήξ ακαζφκηαλδξ δοκάιεςκ ηαζ εκαζπυθδζδξ ιε εζςηενζηά 

πνμαθήιαηα ζοκεπίζηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ηςκ Mahmud I (1730-

1754), Osman III (1754-1757) ηαζ Mustafa III (1757-1774) ιε ηδ δζαηήνδζδ ηαθχκ 

ζπέζεςκ ιε ηδκ Αοζηνία ηαζ ηδ Ρςζία ηαζ ηδ ζφζθζλδ ηςκ δεζιχκ ιε ηδκ Αββθία ηαζ 

                                                 
1
 Ο ιεβάθμξ αεγίνδξ Nevcehirli Damad Ibrahim paşa (1718-1730) ήηακ μ πνχημξ πμο ακηζθήθεδηε υηζ 

δ βκχζδ ηςκ εονςπασηχκ ελεθίλεςκ ήηακ ζδιακηζηή. Ήνεε ζε επαθή ιε Δονςπαίμοξ πνέζαεζξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ μνβάκςζε ηδκ πνχηδ απμζημθή Οεςιακχκ πνέζαεςκ ζημ Πανίζζ (1720-

1721), ηδ Βζέκκδ (1729, 1730), ηδ Μυζπα (1722-1723) ηαζ ηδ Βανζμαία (1730). 
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ηδ Γαθθία. Ζ ελάνηδζδ απυ ηδ βαθθζηή δζπθςιαηζηή ζηήνζλδ δεκ ήηακ απυθοηδ, 

ηαεχξ ζε αοηυ ημ δζάζηδια μζ Οεςιακμί ανκήεδηακ κα οπμηφρμοκ ζηζξ βαθθζηέξ 

πζέζεζξ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε εονςπασηυ πυθειμ.
2
 Ζ εζνδκζηή πενίμδμξ έθδλε ιε 

ηδκ άκμδμ ημο θζθμπυθειμο Mahir Hamza paşa ζημ αλίςια ημο ιεβάθμο αεγίνδ ηαζ 

ηδκ απμηοπδιέκδ ειπθμηή ηςκ Οεςιακχκ ζημκ πυθειμ βζα ημ δζαιεθζζιυ ηδξ 

Πμθςκίαξ (Οηηχανζμξ 1768).
3
 

Η δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε 

Ζ εζηυκα ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ζε ηνίζδ ακηακαηθάηαζ ηονίςξ (ηαζ βζα 

αοηυκ ημ θυβμ απμηέθεζε πνμκμιζαηυ πεδίμ πμθζηζημφ ζημπαζιμφ βζα ημοξ 

Οεςιακμφξ θυβζμοξ ημο 18
μο

 αζχκα) ζηδ ζηναηζςηζηή αδοκαιία ημο ηνάημοξ, ηαεχξ 

δ ακηζπανάεεζδ ιε ηδ Γφζδ έεεζε οπυ αιθζζαήηδζδ ηδκ πμθειζηή αλία ηαζ 

μνβάκςζδ ηδξ αοημηναημνίαξ.
4
 Ζ ζδιακηζηυηενδ δζμζηδηζηή ζοκέπεζα ηςκ κέςκ 

ιμνθχκ πμθέιμο ήηακ δ ακαπυθεοηηδ απνδζηία ζηδκ μπμία πενζέπεζε ημ 

ηζιανζςηζηυ ζφζηδια ηαζ μζ εηπνυζςπμί ημο, μζ sipahi. Απυ ηδκ άθθδ, ημ ζχια ηςκ 

βεκζηζάνςκ ιεηααθήεδηε ζε εεζιζηά ακελέθεβηημ ζχια πναζημνζακχκ, ημ μπμίμ ζηα 

πθαίζζα ηςκ πμθζηζηχκ πνςημαμοθζχκ ημο επέααθε ηζξ επζθμβέξ ημο, ζοπκά ιε 

πναλζημπδιαηζηυ ηνυπμ, ζηδκ ηναηζηή ιδπακή. 

Δπζπθέμκ ήδδ απυ ηα ηέθδ ημο 16
μο

 αζχκα μ δζμζηδηζηυξ νυθμξ ημο ζμοθηάκμο 

ελαζεέκδζε ηαζ δ δοκαιζηή ημο ιμκανπζημφ εεζιμφ έβζκε οπυθμνδ εκυξ δζανηχξ 

ιεηαααθθυιεκμο δζηηφμο ελςεεζιζηχκ παναβυκηςκ, υπςξ ηα άημια ημο πνμζςπζημφ 

πενζαάθθμκημξ ημο ζμοθηάκμο, ηαζ ζζπονχκ εεζιζηχκ πνμζςπζημηήηςκ, μζ μπμίεξ, ακ 

                                                 
2
 Ζ δζαηήνδζδ ιζαξ αοηυκμιδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ήηακ ιεβαθφηενδ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ αοημηναημνίαξ 

ιε ηδκ Πενζία, μζ μπμίεξ  ζημ δζάζηδια 1723-1746 δζαηανάπεδηακ απυ έκα ζοκεπή πυθειμ 

εκαθθαζζυιεκςκ εηζηναηεζχκ ιε ααέααζα απμηεθέζιαηα ηαζ βζα ηα δφμ ιένδ. Πένα απυ ηδκ άζημπδ 

ζπαηάθδ μζημκμιζηχκ ηαζ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ, μ πυθειμξ αοηυξ απέδεζλε ηδκ ζηναηζςηζηή 

αδοκαιία ηδξ αοημηναημνίαξ, αθθά ηαζ ηδκ ελάνηδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ απυ ηδκ επανπζαηή εθίη 

ηςκ ayan υζμκ αθμνά ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακαβηαίςκ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ. Υαναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια απμηεθεί δ ηνίηδ ηαζ πενζζζυηενμ αζιαηδνή μεςιακζηή εηζηναηεία ημ 1743, υηακ μζ ayan 

ηδξ Ακαημθίαξ ειπυδζζακ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο ζμοθηακζημφ ζηναημφ. 
3
 Γζα ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ πμθζηζηχκ, ζηναηζςηζηχκ ηαζ δζπθςιαηζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ πενζυδμο 

1700-1770 αθ. Kinross, The Ottoman, 355-405, Mc Gowan, The Age of the Ayans, 642-644, Mantran, 

Histoire, 267-281, Shaw, History, 223-250 ηαζ Sugar, Ζ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 168-179. 
4
 Ζ πνςημπμνία ημο μεςιακζημφ ζηναημφ ηςκ αζχκςκ ηδξ ελάπθςζδξ ημο ηνάημοξ, δδθαδή ημ αανφ 

πονμαμθζηυ, ημ πεζεανπδιέκμ πεγζηυ ηςκ βεκζηζάνςκ ηαζ ημ εθαθνφ ζππζηυ ηςκ ηζιανζςηχκ, θάκδηε 

αδφκαιδ κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ δοηζημφξ ζηναηζςηζημφξ κεςηενζζιμφξ. Σμκ 18
μ
 αζχκα, μ μεςιακζηυξ 

ζηναηυξ δζαηδνμφζε ημκ ανπασηυ παναηηήνα ημο ηαζ ημκ πεπαθαζςιέκμ ελμπθζζιυ ημο, πςνίξ 

επαββεθιαηζηή επζιεθδηεία ηαζ μζημκμιζηή δζμίηδζδ. Ζ αλία ηςκ κέςκ ζηναηζςηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ημο δοηζημφ ηνυπμο ζηναηζςηζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ηαηηζηήξ δεκ ακαβκςνίζεδηακ ή δε ιπμνμφζακ κα 

εθανιμζημφκ. Δπίζδξ, μζ Οεςιακμί δεκ ακηζθήθεδηακ υηζ μζ κέμο ηφπμο ζηναηζςηζηέξ δοκάιεζξ δε 

ιπμνμφζακ κα ηνμθμδμημφκηαζ απυ ηδ θεδθαζία αθθά πνμτπμεέηακε ηαθά μνβακςιέκδ μζημκμιία, 

ζηακυηδηα πμο ακηακαηθάηαζ, ηονίςξ, ζηδκ πθδνςιή ηςκ ιζζεμθυνςκ ηαζ ηδξ αβμνάξ ή ηαηαζηεοήξ 

ηςκ κέςκ ελεθζβιέκςκ υπθςκ. Έηζζ, ακ απυ ηδκ επμπή ημο Süleyman μζ ηαηαηηήζεζξ ήηακ αηνζαέξ, ημκ 

18
μ
 αζχκα έβζκακ ζπεδυκ αδφκαηεξ. 
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ηαζ εκενβμφζακ ζηα πθαίζζα ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ, ζηυπεοακ ζηδκ 

ζηακμπμίδζδ πνμζςπζηχκ ζοιθενυκηςκ. Έηζζ, δ πμθζηζηή δνάζδ πφηκςζε βφνς απυ 

ηδ ζοβηνυηδζδ πεθαηεζαηχκ δζηηφςκ. Ο απνυαθεπημξ παναηηήναξ αοημφ ημο είδμοξ 

πμθζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηζκδημπμζμφζε ημοξ εκδζαθενμιέκμοξ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ βνήβμνδξ ζοβηέκηνςζδξ πενζμοζζχκ, ζε έκα πθαίζζμ δζανηχκ 

εηηεθέζεςκ, δδιεφζεςκ ηαζ ιεηααμθήξ ηςκ ζζμννμπζχκ ζζπφμξ. Αηυιδ ηαζ δ 

ακάθδρδ δζμζηδηζηχκ εέζεςκ ηαεμνζγυηακ απυ ημ πεθαηεζαηυ ζφζηδια, ιε ακαβηαία 

ζημζπεία επζηοπίαξ ηδκ πνμζςπζηή πίζηδ, ηδκ αιμζααία οπμπνέςζδ ηαζ ηδ βκχζδ ηδξ 

αζηάεεζαξ ηδξ πμθζηζηήξ ζηδκήξ. 

Δπζπθέμκ, πνμαθήιαηα δζμζηδηζημφ εθέβπμο δδιζμονβμφζακ μζ ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ ακάιεζα ζηζξ δζμζηδηζηέξ εκυηδηεξ ηαζ μ μνεζκυξ παναηηήναξ μνζζιέκςκ 

επανπζχκ. Οζ δζμζηδηέξ αοηχκ ηςκ επανπζχκ απμθάιαακακ ζδιακηζηυ ααειυ 

αοημκμιίαξ ηαζ εοπένεζαξ ημπζηχκ δζαηακμκζζιχκ, εκχ πανάθθδθα δζάθμνεξ έκμπθεξ 

μιάδεξ ζοκηδνμφκηακ ζε ηαηάζηαζδ ιυκζιδξ ελέβενζδξ. Ζ αδοκαιία άιεζδξ 

δζμίηδζδξ απμιαηνοζιέκςκ πενζμπχκ, μζ δοζπενείξ ζοβημζκςκίεξ, δ ιείςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο μεςιακζημφ ζηναημφ ηαζ δ δοζημθία ακάπηολήξ ημο ζε 

απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ εοκυδζακ ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ελεβένζεςκ πνμξ 

ηάθορδ ημο ηεκμφ ελμοζίαξ ηαζ έθεβπμ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ δζαδζηαζζχκ. 

Ζ ειθάκζζδ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ βαζμηηδηζηήξ εθίη απμηέθεζε ημ 

ααζζηυηενμ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο μεςιακζημφ ημζκςκζημφ ζχιαημξ, μ μπμίμξ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ έβζκε εθζηηυξ πάνδ ζηδ ζοζζχνεοζδ πθμφημο εη ιένμοξ ηςκ κέςκ 

ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ απυ ηα malikâne. Ζ ακάδοζδ ηδξ κέαξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ ayan, derebey ηαζ ημηγαιπάζδδςκ επέζπεοζε ηαζ 

κμδιαημδυηδζε ηζξ θοβυηεκηνεξ δζαδζηαζίεξ, ζδζαίηενα απυ ηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα, 

ηαεχξ δ ζδέα εκυξ εκζαίμο αοημηναημνζημφ ηνάημοξ ηέεδηε οπυ αιθζζαήηδζδ ζε 

ζηζβιέξ ελςηενζηχκ πνμηθήζεςκ. 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζιήςεηο 

Σμ παναδμζζαηυ ιεηαννοειζζηζηυ νεφια, ημο μπμίμο δ πνμκμθμβζηή 

αθεηδνία εκημπίγεηαζ ζηδκ επμπή ηδξ Σμοθίπαξ ηαζ ημ μπμίμ ηαευνζζε ημοξ ηφνζμοξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηςκ ηοαενκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ βζα ακαζημθή αοημφ πμο βζκυηακ 

ακηζθδπηυ ςξ ιεζμκεηηζηή εέζδ ηδξ μεςιακζηήξ ηάλδξ πναβιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εονςπασηή δοκαιζηή ήηακ έκα ιείβια παθζχκ ηαζ κέςκ πνμζθήρεςκ. ηα πθαίζζα 

ηςκ παναδμζζαηχκ μεςιακζηχκ πνμζθήρεςκ, υπμο πναβιαηζηή πδβή ελμοζίαξ ηαζ 

ααζζηή ενιδκεοηζηή πανάιεηνμξ ημο ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζημφ βίβκεζεαζ πανέιεκακ 
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ηα πνυζςπα ηαζ μζ εεζιμί, δ ηνίζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ηάλδξ πναβιάηςκ απμδυεδηε 

ζημκ ηθμκζζιυ ηςκ αοζηδνχκ ζενανπήζεςκ ημο ζηναηζςηζημφ μζημδμιήιαημξ ηαζ ζηδ 

δδιμζζμκμιζηή δζαζάθεοζδ. Ζ εκενβμπμίδζδ ηδξ μεςιακζηήξ ηεκηνζηήξ εθίη
5
 έβζκε 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιεηαννοειζζηζηχκ ιέηνςκ, ηα μπμία θεζημονβμφζακ ζηα πθαίζζα 

εκυξ ακηζθαηζημφ δοσζιμφ ακάιεζα απυ ηδ ιζα ζηδκ επακαεκενβμπμίδζδ ημο 

ηζιανζςηζημφ πανεθευκημξ, δδθαδή ζηδκ ακάηαιρδ ζημ ζδεμθμβζηυ ηεθάθαζμ ημο 

μεςιακζημφ ηναηζημφ ζπδιαηζζιμφ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ ακαζοβηνυηδζδ 

ζηναηζςηζηχκ εεζιχκ ιε ηδκ απμδμπή ηαζκμθακχκ δοηζηχκ ακηζθήρεςκ. 

Πανάθθδθα, ιένμξ ημο ιεηαννοειζζηζημφ πκεφιαημξ απμηέθεζε δ απυπεζνα 

ζδεμθμβζηήξ ακάηαιρδξ ημο ηνάημοξ ςξ πνμζηάηδ ηδξ μζημκμιζηήξ δοκαιζηήξ ηςκ 

οπδηυςκ ημο, εκχ εκηαηζημπμζήεδηε δ πνμζπάεεζα ακαζημθήξ ηδξ θοβυηεκηνδξ 

δνάζδξ ηςκ ayan ηαζ ηδξ αοεαίνεηδξ ααημοθμπμίδζδξ ηςκ βαζχκ.  

Ζ έκηαζδ ηδξ ιεηαννοειζζηζηήξ αβςκίαξ πφηκςζε ζηδ αεθηίςζδ ηαζ υπζ ζημ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ημο μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ, δδθαδή ααζζηή ζημπμεεζία ηςκ 

ακαιμνθςηζηχκ ζπεδζαζιχκ απμηεθμφζε δ δζμζηδηζηή ελοβίακζδ ηαζ δ ειπέδςζδ 

ηςκ ελμοζζαζηζηχκ δμιχκ ηαζ ηδξ δζηαζζηήξ ηάλδξ. Ζ ζηναηζςηζηή αδοκαιία ημο 

ηνάημοξ ηαζ δ ημζκςκζημμζημκμιζηή ακαζηάηςζδ ενιδκεφμκηακ ςξ ηαζκμθακή 

θαζκυιεκα μθεζθυιεκα ζηδκ εηηνμπή απυ ηδκ μεςιακζηή δζηαζζηή ηάλδ ζδζςηχκ πμο 

δνμφζακ απμηθεζζηζηά πνμξ ελοπδνέηδζδ πνμζςπζηχκ ζοιθενυκηςκ ημοξ. Σμ 

πνμκμζαηυ raison d‟ être ημο ηνάημοξ
6
 εεςνήεδηε ζδεμθμβζηά εδναζςιέκμ ηαζ ελ 

μνζζιμφ αιεηάαθδημ ηαζ ημ αάνμξ ηδξ εοεφκδξ ιεηαημπίζηδηε απμηθεζζηζηά ζηα 

ζζημνζηά οπμηείιεκα. Σα εκκμζμθμβζηά ηαζ ακηζθδπηζηά υνζα ηδξ μεςιακζηήξ 

ηναηζηζζηζηήξ πανάδμζδξ, δ απμοζία βκςζηζημφ οπυααενμο βζα ηζξ εονςπασηέξ 

ελεθίλεζξ ηαζ δ αδοκαιία πνυζθδρδξ ημο πναβιαηζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ ανβχκ 

μζημκμιζηχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ πμο θάιαακακ πχνα ζηδ Γφζδ πενζυνζγακ ηδ 

                                                 
5
 Οζ πενζζζυηενμ βκςζημί απυ αοημφξ ήηακ μζ μ ιεβάθμξ αεγίνδξ Amca zade Huseyin paşa Köprülü 

ζηδκ αοβή ημο 18
μο

 αζχκα, μ Nevcehirli Damad Ibrahim paşa (1718-1730) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επμπήξ 

ηδξ Σμοθίπαξ ηαζ μ Mehmed Ragip paşa ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο Mustafa IΗΗ. 
6
 Σμ ηνάημξ ήηακ εηπθήνςζδ ηδξ εείαξ αμφθδζδξ ζηδ βδ, μ δε ζμοθηάκαξ επυπηδξ ηδξ μνεήξ 

πναβιάηςζδξ ηδξ απμζημθήξ ημο. Απυ ηδκ άθθδ, δ εέζδ, ηα δζηαζχιαηα ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ημο ηάεε 

οπδηυμο ήηακ ηαεμνζζιέκα ηαζ αιεηάαθδηα ηαζ ελανηδιέκα απυ ηδ ενδζηεία ηαζ ημ επάββεθιά ημο. 

Πναβιάηςζδ ημο ζδεμθμβζημφ νυθμο ηαζ ιδπακζζιυξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ ςξ ημκ 

17
μ
 αζχκα απμηέθεζακ ηα adaletname, αοημηναημνζηά δζαηάβιαηα πμο επέααθακ ηδκ απμηαηάζηαζδ 

ηδξ δζηαζζηήξ ηάλδξ, υηακ αοηή ηθμκζγυηακ. Βθ. Inalcik, The Ottoman Decline, 341-346. ημκ 18
μ
 

αζχκα, ηα ahkâm έπαζγακ αοηυ ημ νυθμ, υπςξ εα ηαηαδεζπεεί ζημ ακηίζημζπμ ηεθάθαζμ. 



 24 

ζημπμεεζία ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα “εφνοειδ” θεζημονβία ημο ηνάημοξ ηαζ δεκ 

επέηνεπακ ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ ακηίθδρδξ βζα ημ μεςιακζηυ ηνάημξ.
7
  

Η νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

Ζ εέζδ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ζηδκ μζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα ημο 18
μο

 

αζχκα εββνάθεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηίεεζδξ ακάιεζα ζηδκ ειπμνζηή ηαζ 

ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ζηδ δοηζηή Δονχπδ, 

ηαζ ηζξ παβζςιέκεξ μζημκμιζηέξ δμιέξ, ηαζ ηδκ ειπμνζηή, αζμηεπκζηή ηαζ αβνμηζηή 

ζηαζζιυηδηα ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ. Ζ ζζπονή εονςπασηή πίεζδ πμο 

αζηήεδηε ζηδκ μεςιακζηή μζημκμιία ηαζ δ έθθεζρδ δμιζηχκ δοκαημηήηςκ 

ακηίδναζδξ εη ιένμοξ ηδξ ακέζηεζθακ ηδκ ελέθζλδ ηςκ παναβςβζηχκ δοκάιεςκ ηαζ 

ηδκ ακάπηολδ ιζαξ εηπνδιαηζζιέκδξ μζημκμιίαξ ααζζζιέκδξ ζηδκ ειπμνεοιαηζηή 

βεςνβία. 

Ζ μζημκμιία πανέιεκε ζε ιεβάθμ ααειυ αοηάνηδξ ηαζ ελανηδιέκδ απυ ηδκ 

αβνμηζηή παναβςβή. Ζ δζαηήνδζδ ηςκ ανπασηχκ αβνμηζηχκ δμιχκ απμηεθεί ημ πθέμκ 

εοδζάηνζημ ζδιείμ ακαθμνάξ, εκχ πανά ημοξ αολδιέκμοξ νοειμφξ εζζνμήξ 

εονςπασηχκ πνμσυκηςκ, ηα ηεθεοηαία πενζμνίγμκηακ ζε είδδ πμθοηεθείαξ ηα μπμία 

αδοκαημφζακ κα εηημπίζμοκ ηδκ ημπζηή παναβςβή ή κα ηνμπμπμζήζμοκ ηζξ 

αοημηαηακαθςηζηέξ ζοκήεεζεξ ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ. Καεχξ δ βεςβναθία ηαζ μζ 

θζηέξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ ελαζθάθζγακ ηδκ αοηάνηεζα, δ παναβςβή ηαζ δ 

ηαηακάθςζδ εββνάθμκηακ ζε έκα ηφηθμ ημπζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ μζημκμιζχκ. 

Έηζζ, ηα πνμσυκηα ημο ελςηενζημφ ειπμνίμο έιεκακ ζηα θζιάκζα ηαζ ηαηακαθχκμκηακ 

απυ ημοξ μθζβάνζειμοξ αζηζημφξ πθδεοζιμφξ  πςνίξ κα θηάκμοκ ζηδκ εκδμπχνα. Με 

αοηυ ημκ ηνυπμ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακοπανλία ηεπκμθμβίαξ ηαζ επεκδοηζηήξ 

πμθζηζηήξ δ παναβςβή έιεκε ζηαεενή ζηα επίπεδα ηςκ πνμδβμφιεκςκ αζχκςκ. 

Απυ ηδκ άθθδ, μζ δοηζηέξ ειπμνζηέξ εηαζνείεξ έηακακ πνήζδ ηςκ 

δζμιμθμβήζεςκ ηαζ ηςκ πνμλεκζηχκ ακηζπνμζχπςκ ηςκ πςνχκ ημοξ. Γεκ πνέπεζ κα 

οπενηζιμφιε ηδκ εονςπασηή δζείζδοζδ, ηαεχξ ημ δζελαβυιεκμ απυ Δονςπαίμοξ 

ειπυνζμ πενζμνζγυηακ ζηζξ πανάθζεξ γχκεξ, μ έθεβπμξ ημο δζαιεηαημιζζηζημφ 

ειπμνίμο ηςκ ηανααακζχκ δζαηδνμφκηακ απυ ημοξ Οεςιακμφξ ηαζ, υπςξ 

επζζδιάκεδηε, δ δοκαιζηή ηδξ ηαηακαθςηζηήξ αοηάνηεζαξ ηςκ αβνμηζηχκ 

πθδεοζιχκ πενζυνζγε ηδκ αλία ηςκ ειπμνεοιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Οζ μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο απαζπμθμφζακ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ εκενβχκ μζημκμιζηχκ 

                                                 
7
 Γζα ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ αοηήξ ηδξ εεχνδζδξ αθ. Sugar, Ζ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 154-159. 



 25 

οπμηεζιέκςκ έιεζκακ ακεπδνέαζηεξ απυ ηδκ εονςπασηή επέιααζδ. Αηυιδ, πανά ηδκ 

φπανλδ ηςκ δζμιμθμβήζεςκ, δ αοημηναημνία δεκ απχθεζε ημκ έθεβπμ ημο δζεεκμφξ 

ειπμνίμο ζηδκ Ακαημθζηή Μεζυβεζμ, πανά ιυκμ ακαβηάζηδηε κα ιμζναζηεί ηα ηένδδ 

ημο ιε δοηζηέξ ειπμνζηέξ εηαζνείεξ.
8
  

Ζ ζοκηεπκίεξ έιεζκακ πνμζημθθδιέκεξ ζημκ παναδμζζαηυ νυθμ ημοξ, δδθαδή 

ζηδ δζαθφθαλδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεθχκ ημοξ, ημο δεζημφ επζπέδμο ηςκ 

παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ παναβςβήξ, πςνίξ κα ηαηακμμφκ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα βζα ηαζκμημιίεξ ζημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ. Βέααζα, δ ειιμκή ημοξ ζε 

παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ ηαζ αοζηδνμφξ ηακυκεξ ηαζ δ απμοζία κεςηενζζηζηχκ 

πνςημαμοθζχκ δεκ απεζθήεδηακ ζημκ 18
μ
 αζχκα απυ ηα εονςπασηά αζμιδπακζηά 

πνμσυκηα. 

Βαζζηυ εκδδιζηυ πνυαθδια ηδξ μεςιακζηήξ μζημκμιίαξ απυ ημκ 17
μ
 αζχκα 

ηαζ ελήξ ήηακ μ ηαθπάγςκ πθδεςνζζιυξ ελαζηίαξ ηδξ εζζνμήξ αζδιζμφ απυ ηδκ 

Αιενζηή ηαζ ηα δδιμζζμκμιζηά εθθείιιαηα ελαζηίαξ ηδξ αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ 

ααημοθζηχκ ηηδιάηςκ ηαζ ηςκ ιεβεεχκ ηςκ ζηναηζςηζηχκ δαπακχκ. Ζ κυεεοζδ ημο 

κμιίζιαημξ, δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ ηςκ ηναηζηχκ οπδνεζζχκ, δ 

ιεηαηνμπή ηςκ „avariz ζε ηαηηζημφξ θυνμοξ ηαζ μ ζηαδζαηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο 

ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ζε θμνμεκμζηζαζηζηυ απμηέθεζακ ηδ ζηαεενή ηναηζηή 

απυηνζζδ. 

 Ζ ακεφνεζδ εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ ακηίδναζδξ ζηζξ εκδδιζηέξ 

δδιμζζμκμιζηέξ δοζπένεζεξ ήηακ ζπεδυκ αδφκαηδ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ κμμηνμπίεξ ηδξ 

επμπήξ. Οζ πνμηαπζηαθζζηζηέξ μζημκμιζηέξ δμιέξ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο δεκ 

επέηνεπακ ηδκ ελέθζλδ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ζημ πνυηοπμ ηςκ ακεπηοβιέκςκ 

μζημκμιζηά ημζκςκζχκ ηδξ δοηζηήξ Δονχπδξ, ηαεχξ απμοζίαγακ μζ εεζιζηέξ ηαζ 

οθζηέξ οπμδμιέξ, εκχ μζ ηεθαθαζμηναηζηέξ ζηναηδβζηέξ απέαθεπακ ζηδ ζοιαμθζηή 

επζαμθή ηαζ ηδκ απμεδζαφνζζδ ηαζ υπζ ζηδκ παναβςβζηή επέκδοζδ.
9
 Παν‟ υθα αοηά, 

ςξ ηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ πνζκ ηδκ ιαγζηή εζζαμθή δοηζηχκ αζμιδπακζηχκ 

πνμσυκηςκ, δ μεςιακζηή μζημκμιία πανμοζίαγε αλζμζδιείςηδ ζηαεενυηδηα. 

                                                 
8
 Χξ ημ 1774 δ Μαφνδ Θάθαζζα ήηακ απαβμνεοιέκδ βζα ημοξ Γοηζημφξ. Δπζπθέμκ, ημκ 18

μ
 αζχκα ζε 

ζπέζδ ιε ημκ 17
μ
 αζχκα οπήνπακ πενζζζυηενα μεςιακζηά πθμία ζημ Αζβαίμ, εκχ ηαζ δ Δνοενά 

Θάθαζζα δζαηδνμφζε ημ εκδζαθένμκ ηδξ βζα ημοξ Οεςιακμφξ. Βθ. Mantran, Histoire, 281-283. 
9
 Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ απμοζία εηηεηαιέκςκ εζςηενζηχκ αβμνχκ, ζζπονήξ ηαζ πνμζηαηεουιεκδξ 

απυ ημ ηνάημξ αζμιδπακίαξ ηαζ ζοβημζκςκζαηχκ δζηηφςκ, ζζπονχκ ειπμνζηχκ ηαζ πμθειζηχκ ζηυθςκ, 

ηεπκμθμβίαξ, εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηεπκμηναηχκ ηαζ πνδιάηςκ βζα ηδκ 

εζςηενζηή ακάπηολδ. Γζα ηδ δμιζηή αδοκαιία ηδξ μεςιακζηήξ μζημκμιίαξ κα παναημθμοεήζεζ ηζξ 

ελεθίλεζξ ζηδκ εονςπασηή Γφζδ αθ. Mc Garthy, An Introductory, 153-158. 
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 Αοηέξ ηζξ ιεηααμθέξ ζημ επίπεδμ ηδξ μζημκμιίαξ εηιεηαθθεφεδηακ ηονίςξ μζ 

αοεεκηίεξ ημο ημζκςκζημφ πχνμο. Συζμ μζ ηεκηνζηέξ υζμ ηαζ μζ πενζθενεζαηέξ 

δζεοεοκηζηέξ ηάλεζξ πνμζανιυζηδηακ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ζημοξ κέμοξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηδξ μζημκμιίαξ ζοβηεκηνχκμκηαξ ηεθάθαζμ απυ ηζξ 

θμνμεκμζηζάζεζξ, ηδ βαζμηηδζία ηαζ ημ ειπυνζμ. 
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Κεθάιαην δεύηεξν 

Σν πξόβιεκα ηεο αλάδπζεο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο ειίη ησλ ayan θαη 

θνηδακπάζεδσλ: ζεσξίεο θαη πξνβιεκαηηθή 

 

Ζ ακάδεζλδ ηδξ πενζθενεζαηήξ εθίη ηςκ πνζζηζακχκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ 

ιμοζμοθιάκςκ ayan απμηεθεί ημ πθέμκ ακαβκςνίζζιμ παναηηδνζζηζηυ ημο 

μεςιακζημφ 18
μο

 αζχκα. Ζ ειθάκζζδ ημο κέμο ζοθθμβζημφ ζζημνζημφ οπμηεζιέκμο 

απμηέθεζε εββεκή ηαζ δμιζηυ πανάβμκηα ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ θαζκυιεκμ είκαζ πμθοζφκεεημ ζηδκ ζζημνζηή ακάπηολή ημο 

ηαζ δφζθδπημ ζηδκ εκκμζμθμβζηή πενζβναθή ημο, δ ιεθέηδ ημο απμηεθεί ακαβηαίμ υνμ 

βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο μεςιακζημφ 18
μο

 αζχκα. 

Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ιεθέηδξ ηςκ εθίη βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζζημνζηχκ 

αθθαβχκ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ εθίη έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ακηζζηέημκηαζ ζηζξ 

ιεβάθεξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ, αθθά, ηαοηυπνμκα, ιπμνμφκ κα 

απμδεζπεμφκ μζ ηφνζεξ δοκάιεζξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ. Φοζζηά, είκαζ αοημκυδημ υηζ μζ 

εθίη δζαθμνμπμζμφκηακ ζφιθςκα ιε ηζξ ζδζαίηενεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ 

ηαζ ζενανπίεξ ζηζξ μπμίεξ εκηάζζμκηακ, ημοξ βεςβναθζημφξ ηαζ πνμκζημφξ 

πενζμνζζιμφξ υπςξ ηαζ ηα ζοιπενζθμνζηά πνυηοπα ηαζ ακηζθδπηζηά ζπήιαηα πμο 

ημοξ οπενηαευνζγακ. 

Σμ εκκμζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ημο υνμο “εθίη” είκαζ αζαθέξ, ηαεχξ δ εθίη 

ηαοηίγεηαζ ααίαζηα ιε ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ ζδίςξ ηδκ ζεφκμοζα ή ελίζμο 

εζθαθιέκα ιε ηδκ ανζζημηναηία. Ακ ηαζ μ αηνζαήξ ζδιαζζμθμβζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 

ημο υνμο “εθίη” λεθεφβεζ απυ ηα υνζα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, 

δεπυιαζηε ςξ ενεοκδηζηή ανπή υηζ μ υνμξ πενζβνάθεζ ηάεε δζαηνζηή ηαζ δεζπυγμοζα 

μιάδα ζημ πθαίζζμ ιζαξ εονφηενδξ ζοθθμβζηήξ μκηυηδηαξ. Έηζζ, εκηάζζμοιε ζημκ 

μνζζιυ ιαξ ηζξ δβεηζηέξ μιάδεξ ηάεε ημζκςκζηήξ ηάλδξ, μζ μπμίεξ δζαεέημοκ 

μζημκμιζηή εοιάνεζα, ημζκςκζηή ζζπφ ηαζ ζδεμθμβζηυ ηφνμξ ζηα πθαίζζα ημο 

ζοκμθζημφ ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ.
10

 Βαζζηυ βκχνζζια ιζαξ εθίη απμηεθεί δ 

εζςηενίηεοζδ ηςκ ζδζαίηενςκ βκςνζζιάηςκ ηαζ γςηζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ ηα μπμία 

ηδ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ηάλδξ απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ. Αοηή 

δ επίβκςζδ ηδξ πνμκμιζαηήξ πνυζααζδξ ζε εέζεζξ ηαζ αβαεά παίνκεζ ηδ ιμνθή 

                                                 
10

 Γζα ιζα εηηεκή ηαζ ειπενζζηαηςιέκδ ζογήηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο υνμο αθ. Anastasopoulos, 

Introduction, ΥΗ-ΥΥΗΗ, Dewald, The European  Nobility, 1-52 ηαζ Nierop, The Nobility, 1-30. 
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κμιζιμπμζδηζηχκ ζδεμθμβδιάηςκ, ηα μπμία εκίμηε έπαζνκακ κμιζηή οπυζηαζδ (υπςξ 

ζηδ ιεζαζςκζηή δοηζηή Δονχπδ). Σέθμξ, μζ εθίη απμηεθμφκ έκα ιζηνυ ιένμξ ημο 

πθδεοζιμφ, ακ ηαζ ηανπχκμκηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ημζκςκζημφ πθμφημο, 

πμθζηζηήξ ζζπφμξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ επζαμθήξ. 

 Οζ ζδζυηδηεξ εκυξ ιέθμοξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ζοπκά απμδίδμκηαζ εζθαθιέκα 

ιεεμδμθμβζηά, θμβζηά ηαζ ειπεζνζηά ζημ ζφκμθμ ηδξ μιάδαξ ή ζε ηάεε ιέθμξ ηδξ 

πςνζζηά. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεθέηδξ εκυξ ημζκςκζημφ ζχιαημξ, υπςξ αοημφ ηςκ 

μεςιακζηχκ εθίη, ειπεζνζηά ηεηιδνζςιέκα παναηηδνζζηζηά μνζζιέκςκ ιεθχκ ημο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εεςνδηζηχκ ζπδιάηςκ ηα μπμία ηαθφπημοκ ημ 

ζφκμθμ ηςκ ιεθχκ αοηήξ ηδξ μιάδαξ, αηυιδ ηαζ υηακ ημ οπυ ιεθέηδ ανπεζαηυ οθζηυ 

είκαζ πενζμνζζιέκμ ζε έηηαζδ ή ηεηιδνζαηή αλία.
11

 Μζα ηέημζα πνμζέββζζδ αδοκαηεί 

κα απμδχζεζ ημκ πμθοζφκεεημ παναηηήνα ηςκ ημζκςκζηχκ ιδπακζζιχκ ηδξ επμπήξ, 

ηζξ αλίεξ ηαζ ηα ζδεμθμβζηά ζπήιαηά ηδξ, ηζξ ακηζθάζεζξ ηδξ ηαζ ημ πθέβια ηςκ 

αθθδθμζοβηνμουιεκςκ ζοιθενυκηςκ πμο ηαεμνίγμοκ ζηδκ πμθοζδιία ημοξ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ. Αηυιδ, εηηυξ απυ ηδκ αλζςιαηζηή πνήζδ 

ζζημνζμβναθζηχκ ανπχκ, δ ένεοκα ακαθμνζηά ζηζξ μεςιακζηέξ εθίη παναηηδνίγεηαζ 

απυ ηδ πνήζδ αζαθχκ εκκμζμθμβζηχκ ενβαθείςκ. νμζ υπςξ “ημζκςκζηή ηάλδ”, 

“παναηιή”, “ηαηαπίεζδ” ή “ζοκενβαζία ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ 

ηάλδξ” παναηηδνίγμκηαζ απυ ζδιαζζμθμβζηή αηαεμνζζηία, έπμοκ αλζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκμ ηαζ πνμτπμεέημοκ ζδεμθμβζηέξ πνμηείιεκεξ. 

Απμδεπυιεκμζ ημκ πνμακαθενεέκηα μνζζιυ ηδξ εθίη ηαζ ακαγδηχκηαξ ηα 

ζοθθμβζηά οπμηείιεκα πμο αζημφζακ ημζκςκζημπμθζηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ έθεβπμ ζηα 

οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ημοξ, ηαηαβνάθμοιε έκα ζφκμθμ εηενυηθδηςκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Θα ηζκδεμφιε ηαηά ιήημξ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ βναιιήξ ακάιεζα 

ζηζξ ημπζηέξ δβειμκζηέξ μιάδεξ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ πενζθενεζαηέξ δζμζηδηζηέξ εθίη, 

ηαεχξ αοηή δ δζάηνζζδ είκαζ ζδιακηζηυηενδ απυ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ εθίη ιε 

ενδζηεοηζηά ηνζηήνζα. Πανά ηζξ μιμζυηδηεξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ 

ημπζηχκ εθίη απυ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία (υπςξ δ δήιεοζδ ςξ ιδπακζζιυξ εθέβπμο ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ δφκαιήξ ημοξ), δζαθένμοκ μζ ζοκεήηεξ ακάδεζλήξ 

ημοξ, μ ζδεμθμβζηυξ νυθμξ ημοξ ζηα πθαίζζα ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ, μ παναηηήναξ 

ηδξ ημπζηήξ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ημοξ ηαζ θοζζηά μζ θζθμδμλίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

                                                 
11

 Παναδεζβιαηζηά ακαθένμκηαζ απυρεζξ υπςξ υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ πνμεζηχκ ηαηαδοκάζηεοε ημοξ 

πςνζημφξ ή απμηέθεζε πανάβμκηα δζαηήνδζδξ ηδξ εεκζηήξ ζδέαξ ή επζδείηκοε πνμηαπζηαθζζηζηέξ 

μζημκμιζηέξ ζοιπενζθμνέξ, αηυιδ ηαζ υηακ ηα ακάθμβα θαζκυιεκα παναηδνήεδηακ ιυκμ ζε έκακ οπυ 

ιεθέηδ πνμεζηυ. 
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ιεθχκ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ενδζηεοηζηή δζάηνζζδ δεκ έπεζ ιεβάθδ ακαθοηζηή αλία, 

επεζδή, υπςξ εα ηαηαδεζπεεί ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ πμθοενδζηεοηζηή, πμθφβθςζζδ ηαζ 

πμθοπμθζηζζιζηή μεςιακζηή ημζκςκία ηα ιέθδ υθςκ ηςκ δβεηζηχκ μιάδςκ 

ακελάνηδηα ενδζηεοηζηήξ έκηαλδξ επζδίςηακ ιε πανυιμζμοξ ηνυπμοξ ηδ ιέβζζηδ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ εδναίςζδ ηαζ 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ εέζδξ ημοξ.  

Ζ δζμζηδηζηή εθίη απμηεθμφκηακ απυ ημοξ άιεζμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ 

ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ, δδθαδή ημοξ ορδθυααειμοξ αλζςιαημφπμοξ ιε ηδκ αημθμοεία 

ημοξ, ηζξ βεκζηζανζηέξ θνμονέξ, ημοξ εκαπμιείκακηεξ ηζιανζχηεξ ηαζ ημοξ εκζαφζζαξ 

εδηείαξ ηαδήδεξ. Ζ ημπζηή εθίη ιεζμθααμφζε ακάιεζα ζημκ ηναηζηυ ιδπακζζιυ ηαζ 

ημοξ κηυπζμοξ πθδεοζιμφξ ηαζ ζοβηνμημφκηακ απυ ημοξ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ημοξ 

ayan, ημοξ usta, ημοξ ειπυνμοξ, ημοξ ζενείξ, ιμκαπμφξ ηαζ δεναίζδδεξ, ημοξ ulema ηαζ 

ημοξ επανπζαημφξ θυβζμοξ. Κάπμζμζ εκηάζζμκηακ ζε παναπάκς απυ ιζα απυ ηζξ 

πνμακαθενεείζεξ μιάδεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ βεκίηζανμζ, μζ μπμίμζ αζημφζακ 

πανάθθδθα ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ή μζ πνζζηζακμί έιπμνμζ πμο ήηακ ηαοηυπνμκα 

ηαζ θυβζμζ. Απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ζογδηήζζιμ ακ ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο δεκ 

πθδνμφζακ υθμοξ ημοξ ακαβηαίμοξ υνμοξ, ηονίςξ ηδκ φπανλδ μζημκμιζηήξ εοιάνεζαξ 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ εθίη. Σέημζμ πανάδεζβια ήηακ μζ ιμκαπμί ηαζ μζ δεναίζδδεξ μζ 

μπμίμζ υιςξ είπακ ειααεφκεζ πενζζζυηενμ απυ άθθεξ δβειμκζηέξ μιάδεξ ζημκ 

ζδεμθμβζηυ νυθμ ημοξ. Γεκζηά, είκαζ δφζημθμ ιζα εθίη κα ηαοηζζηεί ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

μιάδεξ πςνίξ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ πμθοδζάζηαημζ ημπζημί ηαεμνζζιμί, μζ μπμίμζ 

έδζκακ δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ ζηζξ επζιένμοξ εηδμπέξ ημο ίδζμο ημζκςκζημφ 

θαζκμιέκμο. Γδθαδή, πνέπεζ κα ιζθμφιε βζα πανάθθδθεξ αθθά ηαζ εθαπηυιεκεξ 

ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ, άνα ηαζ βζα εθίη ζημκ πθδεοκηζηυ.   

Οζ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ μζ ayan, ιεβάθμζ βαζμηηήιμκεξ ηαζ θμνμεκμζηζαζηέξ, 

ειθακίζηδηακ ζηζξ επανπίεξ ζηαδζαηά απυ ηα ηέθδ ημο 17
μο

 αζχκα ηαζ ηονζάνπδζακ 

ζηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ ημο επυιεκμο αζχκα. Ζ άιεζδ επαθή πμο είπακ 

ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ ελμοζίαξ ημοξ 

δζαθμνμπμζμφζε απυ ηζξ άθθεξ πενζθενεζαηέξ δβειμκζηέξ μιάδεξ, μζ μπμίεξ δεκ είπακ 

εεζιζηυ νυθμ ηαζ δ δνάζδ ημοξ πενζμνζγυηακ ζημ μζημκμιζηυ ή ζοιαμθζηυ πεδίμ. 

Δπίζδξ, είκαζ εέια πνμξ ζογήηδζδ ακ μζ δφμ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ εκζαία εθίη. οκδέμκηακ ιε ημζκά 

μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ηαζ αημθμοεμφζακ ίδζεξ ηαηηζηέξ ηαζ εθζβιμφξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ δνάζδξ ημοξ, εκχ μζ κμιζιμπμζδηζημί ιδπακζζιμί πμο 
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εηιεηαθθεφμκηακ, δ επζζθαθήξ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία, δ εκδζάιεζδ 

εέζδ ημοξ ακάιεζα ζημ ηνάημξ ηαζ ημοξ αβνμηζημφξ πθδεοζιμφξ, ηα ημζκά 

ηαεήημκηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ημοξ, αθθά αηυιδ ηαζ ηα ηαεδιενζκά πνυηοπα 

ζοιπενζθμνάξ, ηα ζφιαμθα ηφνμοξ ημο οθζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ ημ ζδεμθμβζηυ 

ηεθάθαζυ ημοξ ημοξ ηαεζζημφζακ ιέθδ ιζαξ ζπεηζηά μιμζμβεκμφξ ηαζ εονείαξ εθίη. 

Απυ ηδκ άθθδ, δ εεζιζηή εέζδ ηςκ ayan ήηακ πενζζζυηενμ δεζπυγμοζα, ηαεχξ 

ιπμνμφζακ κα ηανπχκμκηαζ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ  (ζοκήεςξ αοηέξ ημο voyvoda ή ημο 

mütesellim), μζ μπμίεξ de jure ήηακ απμηθεζζιέκεξ βζα ημοξ πνζζηζακμφξ ακελάνηδηα 

απυ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζή ημοξ. Χξ απμηέθεζια, μζ 

θμνμεκμζηζάζεζξ ιεβάθςκ mukata‟a ήηακ πνμζαάζζιεξ ηονίςξ ζημοξ ayan.
12

 

Δκημφημζξ, υπςξ εα ηαηαδεζπεεί ηαζ παναηάης, μζ ημπζημί ζοζπεηζζιμί ηαζ 

ζζμννμπίεξ δοκάιεςκ έπαζγακ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηαζ ζοπκά ακαζνμφζακ εεζιζηέξ 

ημζκςκζηέξ ζενανπίεξ. Γζα πανάδεζβια, ζε πενζμπέξ υπμο μζ δδιμβναθζηέξ ή άθθεξ 

πανάιεηνμζ ημ επέηνερακ, δ εέζδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ήηακ ελίζμο, ακ υπζ 

πενζζζυηενμ, ζζπονή ιε αοηή ηςκ ayan. 

Συζμ μζ ημηγαιπάζδδεξ υζμ ηαζ μζ ayan πνδζζιμπμζμφζακ ιεβάθεξ 

αημθμοείεξ οπδνεηχκ ηαζ πνμζςπζηχκ αλζςιαημφπςκ ςξ ιέζμ ημζκςκζηήξ επζαμθήξ, 

ζδεμθμβζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηαζ έκηαλδξ ζηζξ δμιέξ ηδξ ηναηζηήξ ιδπακήξ. Παν‟ υθμ 

πμο μζ πενζζζυηενμζ οπάθθδθμζ, υπςξ μζ επζζηάηεξ ηςκ ηηδιάηςκ ή μζ voyvoda ςξ 

οπεφεοκμζ ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ θυνςκ, πθδνμφζακ πναηηζημφξ ζημπμφξ, μζ ιεβάθεξ 

μζημβέκεζεξ ηςκ ayan ζοβηνμημφζακ ιζηνμβναθίεξ ηδξ ζμοθηακζηήξ αοθήξ ηαζ 

δζμίηδζδξ ζηα υνζα ηδξ εδαθζηήξ ηονζανπίαξ ημοξ, ιζιμφιεκμζ ημκ ζμοθηάκμ ηαζ ημοξ 

ορδθμφξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ επζπεζνχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ 

πθήνδ εκζςιάηςζή ημοξ ζημ μεςιακζηυ ζφζηδια. Έηζζ, μζ ayan πμο 

ζζπονμπμζήεδηακ ιέπνζ πθήνμοξ αοημκμιίαξ είπακ δζημφξ ημοξ serdar, kahya ηαζ 

bölükbaşı.
13

 Οζ ημηγαιπάζδδεξ, βζα ημοξ μπμίμοξ ήηακ αιθίαμθμ ακ ιπμνμφζακ ή 

επζεοιμφζακ κα ανεμφκ ζε ηυζμ ορδθυ επίπεδμ δδιμηναηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ 

ακελάνηδηα απυ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζζπφ πμο απμθάιαακακ, ζοκηδνμφζακ 

επίζδξ ζηναηζςηζηά ζχιαηα ιε νυθμ ζςιαημθοθαηήξ, μζημδμιμφζακ ιεβαθμπνεπείξ 

ηαζ μπονέξ μζηίεξ ηαζ είπακ πθήεμξ επζζηαηχκ ηαζ οπαθθήθςκ. 

ηα ημζκά βκςνίζιαηα ηςκ δφμ αοηχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πενζθαιαάκμκηαζ 

ηαζ μζ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ, υπςξ ελεζδζηεφμκηακ ζηδ ιεβάθδ 

                                                 
12

 Βθ. Anastasopoulos, The Mixed, 266-267. 
13

 Γζα ηζξ ανιμδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ αλζςιαημφπςκ, αθ. Mutafçieva, L‟ institution, 242-243.  



 31 

βαζμηηδζία, ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ, ηδκ ειπμνζηή ηαζ δακεζμδμηζηή δναζηδνζμπμίδζδ. 

Αηυιδ, ημζκέξ ήηακ μζ ιέεμδμζ πμθζηζηήξ ειπθμηήξ, υπςξ μζ δςνμδμηίεξ, μζ 

ζοκςιμζίεξ, δ ζοβηνυηδζδ πεθαηεζαηχκ δζηηφςκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ ζοιιαπζχκ, δ 

μνβάκςζδ ιζηνχκ ζδζςηζηχκ ζηναηχκ ηαζ μζ έκμπθεξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ημοξ. πςξ 

εα ζογδηδεεί εηηεκχξ ζημ ακηίζημζπμ ηεθάθαζμ, μζ δφμ μιάδεξ ζοιιεηείπακ ιε ημκ 

ίδζμ ηνυπμ ζημοξ κμιζιμπμζδηζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο ηνάημοξ ηαηαθεφβμκηαξ ζε 

ημζκυ ζδεμθμβζηυ ηεθάθαζμ. Σέθμξ, δ απμοζία ακαβκςνζζιέκδξ ηθδνμκμιζηήξ 

ανζζημηναηίαξ ζημ μεςιακζηυ δζηακζηυ ζφζηδια ηαζ μζ δδιεφζεζξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ 

πενζμοζζχκ δεκ απέηνερακ ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ελμοζζαζηζηήξ πανμοζίαξ ιεβάθςκ 

ιμοζμοθιακζηχκ ηαζ πνζζηζακζηχκ πνμοπμκηζηχκ μίηςκ.  

Οζ βεςβναθζηά δζαθμνμπμζδιέκεξ εηδδθχζεζξ ηδξ ακάδεζλδξ ηαζ ηονζανπίαξ 

ηδξ κέαξ εθίη ακηακαηθχκηαζ ζηζξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ημο θαζκμιέκμο απυ ημοξ 

ιεθεηδηέξ. Ζ Mutafçieva ηνίκμκηαξ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ ελεζδζηεφζεζξ ηδξ κέαξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ήηακ εκζαίεξ ζηδ Ρμφιεθδ, δζαηνίκεζ ημοξ ayan ηςκ 

εονςπασηχκ επανπζχκ απυ αοημφξ ηςκ αζζαηζηχκ.
14

 Καηά ηδ βκχιδ ιαξ αοηή δ 

δζάηνζζδ πνμέηορε πενζζζυηενμ απυ ημ δζαεέζζιμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ηδξ 

ενεοκήηνζαξ, πανά απυ ηάπμζα ακαθοηζηή εεχνδζδ. Σμοκακηίμκ, μζ δζαθμνεηζηέξ 

εηθάκζεζξ ημο θαζκμιέκμο ζηζξ εονςπασηέξ επανπίεξ (Βμζκία, Πεθμπυκκδζμξ, 

Μαηεδμκία, κυηζα Βμοθβανία) πενζμνίγμοκ ηδκ ακαθοηζηή αλία ηέημζςκ βεκζηεφζεςκ.  

 Ο Nagata ιεθεηχκηαξ ηδκ εθίη ηδξ Βμζκίαξ αημθμοεεί μζημκμιζηά ηνζηήνζα 

ηαζ δζαηνίκεζ ηα ιέθδ ηδξ ζε αοημφξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αζηζηή μζημκμιία 

(έιπμνμζ ηαζ δακεζζηέξ, ηονίςξ ιδ-ιμοζμοθιάκμζ), ζε αοημφξ ηςκ μπμίςκ αάζδ 

πθμοηζζιμφ απμηεθμφζε δ αβνμηζηή μζημκμιία ηαζ ζε αοημφξ μζ μπμίμζ αζημφζακ ηαζ 

ηα δφμ είδδ παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (δδθαδή ήηακ ακαιειεζβιέκμζ ηαοηυπνμκα 

ζε αζηζηέξ, ειπμνζηέξ, πνδιαημμζημκμιζηέξ, αβνμηζηέξ ηαζ ηηδκμηνμθζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, εκχ είπακ μζηίεξ ηυζμ ζε αζηζηά ηέκηνα υζμ ηαζ ζηδκ φπαζενμ).
15

 

Αοηή δ δζάηνζζδ έπεζ ιεβαθφηενδ ενιδκεοηζηή πνδζηζηυηδηα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

πενζζζυηενμζ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδεξ ακήημοκ ζηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ ηαηδβμνία.  

Μζα άθθδ ηοπμθμβία, ααζζζιέκδ ζημ είδμξ ηδξ αζημφιεκδξ πμθζηζηήξ 

ελμοζίαξ, δζαηνίκεζ ημοξ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδεξ ζε αοημφξ πμο είπακ ζζπονά ημπζηά 

ενείζιαηα ηαζ αδζαθζθμκίηδηδ έκηαλδ ζημ μεςιακζηυ ζφζηδια ιεηαααθθυιεκμζ ζε 

ιμπθυ ηδξ δζμζηδηζηήξ ιδπακήξ (υπςξ μζ ayan ηδξ Βμζκίαξ), ζε αοημφξ πμο 

                                                 
14

 Βθ. Mutafçieva, L‟ institution, 235. 
15

 Βθ. Nagata, Materials, 8-9. 
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εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ αδοκαιία ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ μζημδυιδζακ δίηηοα 

δζαζπαζιέκςκ, πενζμνζζιέκςκ αθθά ιαηνμπνυκζα εδναζςιέκςκ ηέκηνςκ ελμοζίαξ 

(ηθαζζηυ πανάδεζβια, μζ ζζπονέξ μζημβέκεζεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο) ηαζ ζημοξ 

ζδζμηηήηεξ επανπζχκ, ιε δοκαζηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ αοημκμιζζηζηέξ ηάζεζξ 

(υπςξ μζ βκςζημί „Ali paşa, δ μζημβέκεζα Boşatı, μ Pasvanoğlu ηαζ μ Mehmed „Ali ηδξ 

Αζβφπημο).
16

 ιςξ, δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ πνχηεξ ηαηδβμνίεξ δε 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζαθήκεζα μφηε απυ ακαθοηζηή ζημπζιυηδηα, εκχ δ έκηαλδ ζε 

αοηυ ημ ζπήια ηςκ ayan ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ είκαζ πνμαθδιαηζηή, ηαεχξ μζ ηεθεοηαίμζ 

εα ιπμνμφζακ κα πενζβναθμφκ ηαζ ιε ημοξ 3 πνμακαθενεέκηεξ ηνυπμοξ. 

οιπεναζιαηζηά, εεςνμφιε υηζ υθεξ μζ ηοπμθμβίεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε έκα 

απμηθεζζηζηυ ηνζηήνζμ αοημπενζμνίγμκηαζ ενιδκεοηζηά, ηαεχξ μζ ημζκςκζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ είκαζ πμθοζφκεεηεξ ηαζ εηηείκμκηαζ ζημ μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ, 

ημπζηυ, πμθζηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ πεδίμ. Γζα αοηυκ ημ θυβμ δ πνμζέββζζή ιαξ 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ ημζκυηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ πμθζηζημσδεμθμβζηχκ 

ζοιπενζθμνχκ ακάιεζα ζημοξ πνζζηζακμφξ ηαζ ιμοζμοθιάκμοξ πνμφπμκηεξ. Πανά 

ημκ δζαθμνεηζηυ ααειυ ζοιιεημπήξ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ, μζ δφμ μιάδεξ 

ηζκδημπμζμφκηακ μζημκμιζηά ααζζγυιεκεξ ζηδ ιεβάθδ βαζμηηδζία, ζηδ 

θμνμεκμζηίαζδ, ζε πνδιαημμζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ζηδ αζμηεπκζηή ιεηαπμίδζδ 

ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ζημ ειπυνζμ. Σέθμξ, παναηηδνζζηζηή είκαζ δ ακάπηολδ 

ημζκχκ ιεευδςκ πμθζηζηήξ ειπθμηήξ, ημζκςκζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ 

εδναίςζδξ ηδξ ελμοζίαξ απυ ηζξ δφμ πνμεζηζηέξ μιάδεξ. 

Η γελεαινγία θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Ζ ιεθέηδ ηςκ αζηζαηχκ παναιέηνςκ ακάδοζδξ ηδξ κέαξ εθίη είκαζ ακαβηαία, 

ηαεχξ μ παναηηήναξ ηδξ ήηακ άννδηηα ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ ηαηαβςβή ηδξ. 

Πενζθενεζαηέξ εθίη οπήνπακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα φπανλδξ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ, 

ιε δζαθμνεηζηά ηάεε θμνά δμιζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά. ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εεςνμφιεκδξ ηθαζζηήξ πενζυδμο (πενίπμο απυ ημκ 15
μ
 αζχκα ςξ ηα ηέθδ ημο 16

μο
) 

ζηδκ φπαζενμ ηονζάνπδζε δ ηάλδ ηςκ ηζιανζςηχκ, ιε ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ οπαβςβήξ 

ηδξ ζηδ ζμοθηακζηή ελμοζία, ηζξ εζςηενζηέξ ζενανπίεξ ηδξ, ηδκ ελάνηδζή ηδξ απυ ηδ 

βδ ηαζ ημοξ ζηεκμφξ δεζιμφξ ηδξ ιε ημοξ re‟aya ζε έκακ εκζαίμ αβνμηζηυ ηυζιμ. 

                                                 
16

 Βθ. Sugar, Ζ Ν.Α Δπξψπε, 233-241. 
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Άθθεξ δβειμκζηέξ μιάδεξ ήηακ μζ δζαηεηνζιέκμζ ηάημζημζ ηςκ πυθεςκ ηαζ πςνζχκ
17

 

ηαζ μζ δζμζηδηζημί αλζςιαημφπμζ ιε ηέκηνμ ακαθμνάξ ημοξ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
18

  

Ζ ιεθέηδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάδοζδξ ηδξ κέαξ εθίη απυ ηδ ζφβπνμκδ ένεοκα 

είκαζ ζδζαίηενα πθμοναθζζηζηή ηαζ μζ ακηίζημζπεξ εεςνίεξ θζθμδμλμφκ κα απμηεθέζμοκ 

ιζα ηαεμθζηή ενιδκεία ημο μεςιακζημφ 18
μο

 αζχκα πςνίξ κα ελακηθμφκηαζ ζε 

επζιένμοξ θαζκυιεκα. Έηζζ, δ ακάδεζλδ ηδξ κέαξ πνμοπμκηζηήξ ηάλδξ, μζ ιδπακζζιμί 

ζοβηνυηδζδξ ηςκ çiftlik ηαζ μ δμιζηυξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ηνάημοξ δδιμζζμκμιζηυξ 

εεζιυξ ημο iltizam απμηεθμφκ εζδζηέξ εθανιμβέξ αοηχκ ηςκ εονφηενςκ εεςνδηζηχκ 

ζοθθήρεςκ. ε ιεβάθμ ααειυ αοηέξ μζ πνμζεββίζεζξ έπμοκ εεςνδηζηυ παναηηήνα 

ζοπκά ιε εθθζπή ηεηιδνίςζδ ή δ ενιδκεοηζηή πνήζδ ηςκ πενζμνζζιέκςκ πδβχκ 

ακηακαηθά άιεζα ηζξ αλζςιαηζηέξ εεςνδηζηέξ πνμζθήρεζξ. Δκημφημζξ, μζ πθέμκ 

ζφβπνμκεξ ένεοκεξ ηαηααάθθμοκ πνμζπάεεζα βζα  επανηέζηενδ ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ, 

ιεβαθφηενδ εεςνδηζηή δζαφβεζα ηαζ θζβυηενδ πνμβναιιαηζηή πνήζδ εκκμζχκ. 

Θεςνμφιε ακαβηαία ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηαζ ζπμθζαζιυ ηςκ ηονζυηενςκ 

πνμζεββίζεςκ ακαθμνζηά ζημ γήηδια ηδξ πενζθενεζαηήξ εθίη ημο 18
μο

 αζχκα.
19

 

 Δεκζηή ζζημνζμβναθία: ηδκ εθθδκζηή ζζημνζμβναθία ημ πνμοπμκηζηυ 

θαζκυιεκμ ιεθεηάηαζ πςνίξ κα εκηάζζεηαζ ζηδ δοκαιζηή ημο ημζκςκζημμζημκμιζημφ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ, αθθά ακαβυιεκμ ζημ πνυαθδια ηδξ βέκεζδξ ηςκ ημζκμηήηςκ 

εεςνείηαζ ακηακάηθαζδ ηδξ πνμσμφζαξ ελαζεέκδζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ζοβηνυηδζδξ ηεκηνυθοβςκ μιάδςκ ιε αθέρεζξ εεκζηήξ αοημηέθεζαξ. Ζ 

έκηαλδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ, ςξ εηπνμζχπςκ ηςκ re‟aya ηαζ εηθναζηχκ ημο 

ημζκμηζημφ θαζκμιέκμο, ζημοξ μεςιακζημφξ δζμζηδηζημφξ ηαζ δδιμζζμκμιζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ήηακ διζηεθήξ, ηαεχξ πανά ηζξ ζπέζεζξ επζαμθήξ, ίζςξ ηαζ 

εηιεηάθθεοζδξ, ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ, δ αδοκαιία οπένααζδξ ηςκ μνίςκ 

ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ακυδμο, πμο επέααθακ μζ ενδζηεοηζηέξ δζαηνίζεζξ, ημοξ 

ακάβηαζακ κα δζαηδνήζμοκ ημ “εεκζηυ θνυκδιά ημοξ” ηαζ κα πνςημζηαηήζμοκ ζε 

“εεκζηέξ” ελεβένζεζξ. Έηζζ, μζ πνμφπμκηεξ δεκ ακέπηολακ ηάπμζα ιμνθή 

αοημακηίθδρδξ δζαηνζηήξ απυ αοηήκ ηςκ οπυθμζπςκ re‟aya ηαζ ιε ελαίνεζδ ηδκ 

επζδίςλδ ημο πνμζςπζημφ ηένδμοξ δε ζφκαρακ πμθζηζηέξ ζοιιαπίεξ ηαζ δίηηοα ιε 

                                                 
17

 Βθ. Pierce, Entrepreneurial, 115-118, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ πενζπηχζεζξ ayan ςξ ιανηφνςκ ζηα 

δζηαζηήνζα ηαζ οπεναζπζζηχκ ηςκ ημπζηχκ ζοιθενυκηςκ. 
18

 Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ εθίη ζηδ Βένμζα πνζκ ημκ 18μ αζχκα αθ. Gara, Moneylenders, 

136-147. 
19

 Ζ πανμοζίαζδ ηςκ πνμζεββίζεςκ πμο αημθμοεεί βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ακηίζημζπμ ζπήια ημο 

Veinstein, δζμνεςιέκμ ηαζ ειπθμοηζζιέκμ ζηα ζδιεία υπμο ηνίκμοιε ακαβηαίμ. Βθ. Veinstein, Çiftlik 

Debate, 25-26. 
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ιμοζμοθιάκμοξ μιμθυβμοξ ημοξ.
20

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζζημνζμβναθζηή πνυζθδρδ δεκ 

ακηέπεζ εφημθα ζηδκ ηνζηζηή ηαεχξ ηάκεζ ποηκή ηαζ ακαπνμκζζηζηή πνήζδ εκκμζχκ 

ημο 19
μο

 αζχκα, υπςξ μζ υνμζ “έεκμξ” ηαζ “εεκζηή επακάζηαζδ”, αβκμχκηαξ ημκ 

ημζκςκζημμζημκμιζηυ παναηηήνα ηςκ ζοθθμβζηχκ ηαζ αημιζηχκ ζοιπενζθμνχκ. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ δ παναιμνθςηζηή πενζβναθή ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ηαζ δ 

αδοκαιία ενιδκείαξ ηςκ ιεηααμθχκ ημο 18
μο

 αζχκα. 

Μανλζζηζηή εεςνία: Ζ παναδμζζαηή ιανλζζηζηή ζζημνζμβναθζηή πνμζέββζζδ 

ελεηάγεζ ηδκ ακάδοζδ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ 

θεμοδαθζζιυ ζημκ ηαπζηαθζζιυ ςξ ηδκ μεςιακζηή εηδμπή ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ 

ιεζαζςκζηχκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ζε αοηέξ ημο αζηζημφ ηαπζηαθζζιμφ. Οζ ayan ηαζ 

μζ ημηγαιπάζδδεξ απμηεθμφζακ ηδ κέα θεμοδαθζηή εθίη ημο 18
μο

 αζχκα, ηδξ μπμίαξ δ 

κεςηενζηυηδηα εκημπζγυηακ ζηδκ απμοζία εθέβπμο ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ απυ ηδκ 

ηεκηνζηή ελμοζία. Αθεηδνζαηή έκκμζα απμηεθεί δ ακςνζιυηδηα ηδξ μεςιακζηήξ 

θεμοδαθζηήξ ηάλδξ ηαζ δ ακηίζημζπδ ζζπονή πανμοζία ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ πνζκ 

ημκ 17
μ
 αζχκα ςξ απυδεζλδ ημο πνςηυβμκμο ηαζ ακαπνμκζζηζημφ παναηηήνα ηδξ 

μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ πενζζζυηενμ ελεθζβιέκμ ζηάδζμ ζζημνζηήξ 

φπανλδξ ηςκ εονςπασηχκ ζοθθμβζηχκ οπμηεζιέκςκ. Καεχξ ζηυπμξ ημο 

πνμθεμοδαθζημφ modus mentalis ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ήηακ δ ιείςζδ ημο 

θεμοδαθζημφ εθέβπμο επί ηδξ βδξ, ημ ηζιάνζμ απμηέθεζε ημκ βκήζζμ εεζιζηυ 

εηθναζηή ηςκ μεςιακζηχκ ζζημνζηχκ επζδζχλεςκ ηαζ ηδκ εκανβέζηενδ έηθναζδ ηδξ 

ακαημθζηήξ ζηναηζςηζηήξ θεμοδανπζηήξ βαζμηηδζίαξ. Ζ ζζημνζηή ελέθζλδ 

πενζβνάθεηαζ ςξ πάθδ ακάιεζα ζηδ ιζηνή ηαζ ηδ ιεβάθδ αβνμηζηή ανζζημηναηία βζα 

ηδκ ηονζανπία ζημοξ ηναηζημφξ ιδπακζζιμφξ, δ μπμία  ζημκ 18
μ
 αζχκα ηαηέθδλε ζηδ 

ιεηαηνμπή ημο ηνάημοξ ζε ιδπακζζιυ ζδζμπμίδζδξ ηςκ παναβςβζηχκ ιέζςκ απυ ηδκ 

ακχηενδ θεμοδανπζηή ηάλδ. Ζ κίηδ ηςκ ιεβαθμβαζμηηδιυκςκ επί ηδξ ηαηχηενδξ 

θεμοδαθζηήξ ηάλδξ ηςκ sipahi επέζπεοζε ηδκ παναηιή ημο ηζιανίμο ηαζ, παν‟ υθμ 

πμο ημ ηνάημξ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ ημο ιε ιειμκςιέκμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ 

ιεβαθμβαζμηηδηζηήξ ηάλδξ οπεναζπζγυηακ ηα ζοιθένμκηα ημο ζοκυθμο ηδξ 

θεμοδανπίαξ, ζηδκ πνάλδ ήηακ αζπιάθςημ ζηα πένζα ηςκ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδςκ.
21

 

                                                 
20

 Γζα πνμζεββίζεζξ αοηήξ ηδξ ζζημνζμβναθζηήξ ζπμθήξ αθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 134-139 

ηαζ Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 89-92.  
21

 Γζα ηδκ ηθαζζηή έηεεζδ ηδξ ιανλζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ βέκεζδξ ηςκ ayan αθ. Mutafçieva L‟ 

institution, 243-244. Δπίζδξ αθ. Μμοηαθηζίεαα, Αγξνηηθέο ζρέζεηο, 17-107, υπμο ακ ηαζ δ ένεοκα 

αθμνά ζηα ηζιάνζα ημο 15-16
μο

 αζχκα, ηα πμνίζιαηά ηδξ, ζοβηαθοιιέκα ή άιεζα, ηαθφπημοκ ηαζ ηδκ 

φζηενδ πενίμδμ.  



 35 

Γε εα επζιείκμοιε ζηδκ ακαπνμκζζηζηή πνήζδ υνςκ ηδξ δοηζηήξ 

ζζημνζμβναθίαξ ηαζ ηδκ ακεθαζηζηή εθανιμβή ημοξ ζε ημζκςκζημμζημκμιζηέξ 

ζοκεήηεξ δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ εονςπασηέξ,
22

 ηαεχξ δ ζφβπνμκδ ιανλζζηζηή ζζημνζηή 

ζηέρδ έπεζ εηθεπηφκεζ ηα ενιδκεοηζηά ηαζ ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ηδξ. Αοηή δ 

ενιδκεία απμηεθεί ιζα αηεθή πνμζπάεεζα έκηαλδξ ηδξ μεςιακζηήξ πμθοπθμηυηδηαξ 

ζημ μνευδμλμ ιανλζζηζηυ ηεθεμθμβζηυ ζπήια ηςκ 3 ιεηαααηζηχκ ζηαδίςκ ηδξ 

ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ηάεε ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ. Δπζπθέμκ, δ εκκμζμθμβζηή αιθζζδιία 

ημο υνμο “θέμοδμ”, μ μπμίμξ ηαθφπηεζ ηυζμ ημ ηζιάνζμ ηαζ υζμ ηαζ ημ çiftlik ςξ 

ιμνθέξ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, υπςξ ηαζ ημο υνμο “θεμοδάνπδξ”, μ μπμίμξ 

ακαθένεηαζ ηαοηυπνμκα ζημοξ ηζιανζχηεξ, ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ 

ελμοζίαξ ηαζ ζηζξ μιάδεξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan, αδοκαηεί κα ακαζοκεέζεζ ιε 

πενζβναθζηή ηαεανυηδηα ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζζημνζηήξ αθθαβήξ, ιε απμηέθεζια ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ ζπήια κα πθέεζ ζε ενιδκεοηζηυ ηεκυ. Σέθμξ, είκαζ 

ηεηιδνζςιέκμ υηζ μ δοηζημεονςπασηυξ θεμοδαθζζιυξ ζηδνίπεδηε ζημ 

απμηεκηνςιέκμ ιεζαζςκζηυ ηνάημξ ηαζ ζηζξ δμοθμπανμζηζαηέξ παναβςβζηέξ ζπέζεζξ, 

εκχ δ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ ζζπονή ηεκηνζηή ελμοζία, 

ηδκ απμοζία ηδξ ηθδνμκμιζηήξ ανζζημηναηίαξ ηαζ ηα πενζμνζζιέκα ηαζ ιε αηνίαεζα 

ηαεμνζζιέκα δζηαζχιαηα ηςκ ηζιανζςηχκ επί ηςκ πςνζηχκ.
23

 

Ζ εεςνία ηδξ παναηιήξ: Ζ πθέμκ επζδναζηζηή εεςνία ζηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία δζαηοπχεδηε απυ ημκ Inalcik. Αθεηδνζαηή έκκμζα απμηεθεί δ 

“παναηιή” ιε ημ εζδζηυ πενζεπυιεκμ ιζαξ ηναηζημεεζιζηήξ πνυζθδρδξ, δδθαδή ηδξ 

έηπηςζδξ απυ έκα πθέβια ζδεαηχκ εεζιζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ζε ιζα ηαηάζηαζδ υπμο 

μζ ημζκςκζηέξ μκηυηδηεξ έπμοκ απμθέζεζ ηα θεζημονβζηά ημοξ πενζεπυιεκα. Σα αίηζα 

δζαιυνθςζδξ ηδξ κέαξ εθίη ακζπκεφμκηαζ ζηζξ ααεζέξ αθθαβέξ πμο έθααακ πχνα ηαζ 

άθθαλακ ηζξ πμθζηζημημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζηα ηέθδ 

ημο 16
μο

 αζχκα, δδθαδή ζηδκ ηαηάννεοζδ ημο μεςιακζημφ κμιζζιαηζημφ 

ζοζηήιαημξ, ζηζξ ελεβένζεζξ δζεοεοκηζηχκ μιάδςκ, υπςξ μζ βεκίηζανμζ, ελαζηίαξ 

ιζζεμθμβζηχκ ακηζλμμηήηςκ, ζηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ πναηηζηήξ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ 

                                                 
22

 Υαναηηδνζζηζηά δ Μμοηαθηζίεαα οπμζηδνίγεζ υηζ μ ειθφθζμξ ημο 1402-1413 ήηακ αβχκαξ ακάιεζα 

ζημοξ εθεφεενμοξ πςνζημφξ ηαζ ημοξ θεμοδάνπεξ, πςνίξ κα απμζαθδκίγεζ ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ δφμ 

ακηζπάθςκ ηάλεςκ. Βθ. Μμοηαθηζίεαα, Αγξνηηθέο ζρέζεηο, 39-40. 
23

 Γζα ιζα ηνζηζηή επακενιδκεία ηδξ ηθαζζηήξ ιανλζζηζηήξ εεχνδζδξ αθ. Faroqhi, Ottoman Peasants, 

176-178. φιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα, δ μεςιακζηή ημζκςκία ιπμνεί κα εεςνδεεί θεμοδαθζηή ιε ιζα 

παθανή ζδιαζία ημο υνμο, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, εκχ μζ πςνζημί δζαηδνμφζακ ημκ έθεβπμ ζηα ιέζα 

παναβςβήξ ηαζ ηδ δζηαζζηή αοημκμιία ημοξ, ημ ηνάημξ απμζπμφζε ημ οπενπνμσυκ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ιε 

ελςμζημκμιζηέξ ιεευδμοξ. 
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ηαηαζηζπχζεςκ, ζηδ δδιμβναθζηή πίεζδ, ζηδκ εζζαβςβή ηςκ πονμαυθςκ υπθςκ ιε 

υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ζοκέπεζέξ ηδξ, ζηδ ιεηαηνμπή ηςκ έηηαηηςκ 

εζζθμνχκ ζε ηαηηζημφξ θυνμοξ ηαζ ζηδκ απμοζία ηζκήηνςκ βζα επέκδοζδ ηεθαθαίςκ. 

Πανάθθδθα, ζηαδζαηά ιμνθμπμζήεδηακ επανπζαηέξ εθίη απυ βεκίηζανμοξ 

ειπθεηυιεκμοξ ζε παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηαηαπζεζηζηέξ ζπέζεζξ πνμξ ημοξ 

πςνζημφξ.
24

 Ζ πνμαθδιαηζηή ζπέζδ ημο ηέκηνμο ιε ηδκ πενζθένεζα ακηακαηθάηαζ 

ζηδκ ακάεεζδ αζηοκμιζηχκ ηαεδηυκηςκ, υπςξ δ ελμοδεηένςζδ ηδξ θδζηνζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηςκ άκενβςκ sekban,
25

 ή δ μνβάκςζδ ηςκ nefer-i „am,
26

 ζε ζζπονμφξ 

ημπζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ μζ ayan-i vilayet ή μζ πνχδκ kapikulu, kethuda ή ağa ηδξ 

οπδνεζίαξ ημο mütesellim. 

 Ζ πνμζέββζζδ ημο Inalcik έεεζε ημ ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ βζα 

πμθθμφξ ιεθεηδηέξ ηδξ πενζυδμο, μζ μπμίμζ ακήβαβακ ηδκ εδναίςζδ ηςκ κέςκ 

επανπζαηχκ εθίη ζηδκ οπένααζδ ηςκ ηαεμνζζιέκςκ μνίςκ ημζκςκζηήξ δνάζδξ ηςκ 

ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ ηαζ ζηδκ αοεαίνεηδ κμδιαημδυηδζδ ηςκ πμθζηζημημζκςκζηχκ 

νυθςκ ηαζ αλζςιάηςκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ εκδζαθενμιέκμοξ ηαηά πανάααζδ ηδξ 

ζδεαηήξ μεςιακζηήξ ηάλδξ.
27

  

 Δζδζηυηενα, μ Özkaya ακζπκεφεζ ηδ βεκεαθμβία ηςκ ayan ζηδ ιεηααμθή ημο 

παναηηήνα ημο εεζιμφ ηςκ ayan-i vilayet ζηδ Μζηνά Αζία. Οζ ηεθεοηαίμζ, ςξ 

ημζκμηζημί άνπμκηεξ ιε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζμίηδζδ ηςκ πυθεςκ, απυ ημκ 18
μ
 αζχκα 

αεθηίςζακ ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ημοξ ιέζς ηδξ ακάθδρδξ iltizam ηαζ ελαζθάθζζακ 

ηδκ έκηαλή ημοξ ζημκ ζζηυ ηδξ επανπζαηήξ ελμοζίαξ ιε ημ δζμνζζιυ ημοξ ζε ηναηζηά 

αλζχιαηα υπςξ ημο voyvoda, ημο mütesellim (ακηζηαηαζηάηδξ ηςκ beylerbeğ ή 

sancakbeğ ζηδκ επανπζαηή δζμίηδζδ) ηαζ ημο mütevelli.
28

 Οζ ayan εηιεηαθθεουιεκμζ 

ηδκ ακέπεζα ηςκ πςνζηχκ, ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαζθάθεζαξ ζηδκ φπαζενμ ελαζηίαξ ηδξ 

θδζηείαξ ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή ηαζ δδιμζζμκμιζηή αδοκαιία ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ 

ηαζ ακαθαιαάκμκηαξ δδιμζζμκμιζηά, αζηοκμιζηά ηαζ ζηναηζςηζηά ηαεήημκηα 

                                                 
24

 Βθ. Inalcik Military, 285-288 ηαζ 304-311, ημο ζδίμο, Land Problems, 224, ημο ζδίμο, The Ottoman 

Decline, 347-349. 
25

 Ο Inalcik ακαθένεηαζ εηηεκχξ ζηδκ πενίμδμ ηςκ ελεβένζεςκ ηςκ ημπζηχκ ηοαενκδηχκ ζηδκ 

Ακαημθία ζημ δζάζηδια 1623-1658, υηακ δ δζάθοζδ ηςκ εθήιενα ζπδιαηζζιέκςκ ζηναηχκ απυ sekban 

μδδβμφζε ημοξ ηεθεοηαίμοξ κα πνμζθένμοκ ηζξ έκμπθεξ οπδνεζίεξ ημοξ ζημοξ ημπζημφξ αλζςιαημφπμοξ 

ή ημοξ έζηνεθε ζηδ θδζηνζηή δναζηδνζυηδηα. Βθ. Inalcik, Military, 289-291 ηαζ 292-303. 
26

 Πνυηεζηαζ βζα ηζξ μνβακςιέκεξ απυ ηδκ Πφθδ ιαγζηέξ επζζηναηεφζεζξ οπδηυςκ ζηζξ επανπίεξ βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ημο θδζηνζημφ θαζκμιέκμο ή ηδκ ελμοδεηένςζδ επανπζαηχκ αλζςιαημφπςκ πμο 

ηδνφζζμκηακ πανάκμιμζ. Παν‟ υθα αοηά, μζ πςνζημί ημο nefer είπακ ηδκ ηάζδ ηαηαθοβήξ ζε έηκμιεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, βζα αοηυ ηαζ δ ηεκηνζηή ελμοζία πάκημηε επζεοιμφζε ηδ δζάθοζή ημοξ. 
27

 Γζα πανάδεζβια αθ. Sugar, Ζ ΝΑ Δπξψπε, 185-188.  
28

 Βθ. Özkaya, Osmanlı, 7-22, 59-98.  
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ηαηέζηδζακ ημοξ εαοημφξ ημοξ απαναίηδημοξ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο 

μζημκμιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ αίμο ηαζ ααειζαία εκηάπεδηακ ζηδκ μεςιακζηή 

κμιζιυηδηα. Έηζζ, ημ 1726 μ εεζιυξ ημο ayanlık εκζςιαηχεδηε επίζδια ζημκ 

δζμζηδηζηυ ζζηυ ςξ επζημονζηυξ ανςβυξ ημο ηνάημοξ ζε ζοκεήηεξ πμθέιμο (μζ ayan 

ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ πνδζζιμπμζήεδηακ ανπζηά ζημοξ πμθέιμοξ ηαηά ηδξ Πενζίαξ) ηαζ 

πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ κα εθέβλεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζζπφμξ ηςκ 

ayan, μζ ηαηαπνήζεζξ ημοξ ζε αάνμξ ηςκ πςνζηχκ έιεκακ ζοπκά αηζιχνδηεξ.
29

 

Πανυθμ πμο δ πνμζέββζζδ ημο Özkaya ζηδνίγεηαζ ζε εηηεηαιέκμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ 

ηαζ πνμζθένεζ ηδκ ειπεζνζηή αάζδ πμο θείπεζ ζηδ εεςνία ηδξ παναηιήξ, ημ 

ενιδκεοηζηυ εφνμξ ηδξ πενζμνίγεηαζ απυ ηδκ απμηθεζζηζηή επζηέκηνςζδ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ ηςκ ιεβάθςκ ayan ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ελεζδίηεοζδ 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ ακάδοζδξ ηδξ εθίη ημο 18μο αζχκα, αβκμχκηαξ ηζξ μζημβέκεζεξ 

ιζηνυηενδξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ υπςξ ηαζ ημοξ πνζζηζακμφξ 

μιμθυβμοξ ημοξ. 

Ζ εεςνία ηδξ παναηιήξ, ζηδνζγυιεκδ ζε πνμζθήρεζξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

ηαζ παναδμπέξ ηςκ Οεςιακχκ ζζημνζμβνάθςκ ημο 17
μο

 ηαζ 18
μο

 αζχκα, έβζκε 

ακηζηείιεκμ μλφηαηδξ ηνζηζηήξ.
30

 Ζ ζδιακηζηυηενδ αδοκαιία ηδξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ 

ενιδκεοηζηή ακεπάνηεζα ηδξ έκκμζαξ ηδξ “παναηιήξ” δ μπμία έπεζ αλζμθμβζηυ ηαζ υπζ 

ακαθοηζηυ ή πενζβναθζηυ πενζεπυιεκμ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ μεςιακζηήξ παναηιήξ 

ςξ ανβήξ δζμζηδηζηήξ απμζάενςζδξ πανααθέπεζ ηζξ κέεξ ημζκςκζηέξ δοκαιζηέξ, ηζξ 

ακαηαηακμιέξ ημο πθμφημο ηαζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ πκεοιαηζηχκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ 

νεοιάηςκ. Έηζζ, ελεθίλεζξ πμο απμηεθμφζακ ηδκ μεςιακζηή ακηίδναζδ ζηζξ κέεξ 

μζημκμιζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηςκ μπμίςκ θοζζηά 

δεκ ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ηαηακμδηά ζηδκ επμπή ημοξ, ηνίκμκηαζ απυ ημοξ ζζημνζημφξ 

αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ εονςπαζμηεκηνζηά ηαζ ad hoc ςξ ειιμκή ζηδ δμιζηή 

ζηαζζιυηδηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ αζχκςκ ηαζ μπζζεμδνμιζηυηδηα. Αοηή δ 

ηναηζηζζηζηή πνμμπηζηή αβκμεί ηδκ ημζκςκία ηαζ ημκ ηνυπμ πμο δ ηεθεοηαία 

ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία. Σέθμξ, δ 

δζάνηεζα ιζαξ ηαηάζηαζδξ “παναηιήξ”, υπςξ αοηήξ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ, βζα 

έκα δζάζηδια πμθθχκ αζχκςκ αηονχκεζ ηδκ ενιδκεοηζηή ειαέθεζα ημο υνμο. 

                                                 
29

 Ο Özkaya βζα κα απμδείλεζ ημκ ακαζηαθηζηυ νυθμ ηςκ ayan ζηδκ μιαθή μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ακάπηολδ ηδξ οπαίενμο πνδζζιμπμζεί ιεβάθμ ανζειυ εββνάθςκ παναπυκςκ (şikayet) ηαζ ακηίζημζπςκ 

ferman πμο δζαηάγμοκ ημκ έθεβπμ ηςκ ηαηαββεθζχκ. Βθ. Özkaya, Osmanlı, 111-125. 
30

 Δκδεζηηζηά αθ. Islamoğlu & Keyder Agenda, 42-46, Islamoğlu Oriental Despotism, 1-5 ηαζ Mc 

Garthy, An Introductory, 147-148. 
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 Ζ εεςνία ημο εηζοβπνμκζζιμφ: Μζα πενζζζυηενμ ζφβπνμκδ πνμζέββζζδ ηδξ 

μεςιακζηήξ ζζημνίαξ ακηθεί ηζξ αλζςιαηζηέξ πνμηείιεκεξ απυ ηδ εεςνία ημο 

Wallerstein βζα ηδκ ηαπζηαθζζηζηή ημζιμμζημκμιία, ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδκ 

διζηεθή εκζςιάηςζδ ηδξ πενζθένεζαξ ζηδ κέα παβηυζιζα μζημκμιία, υπςξ 

δζαιμνθχεδηε ανβά ηαζ επίπμκα ζηδκ αοβή ηδξ κεςηενζηυηδηαξ. Ακ ηαζ δ εηδμπή ηδξ 

εεςνίαξ ακαθμνζηά ζημκ μεςιακζηυ ηυζιμ δεκ είκαζ πθήνςξ ακεπηοβιέκδ ηαζ 

απαζηεί ζζπονυηενδ ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ, δ εεςνία θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ έκα 

μθμηθδνςιέκμ ιεεμδμθμβζηυ ηαζ εκκμζμθμβζηυ ενιδκεοηζηυ ζπήια βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Διείξ εα πενζμνζζημφιε ζηδ ζφκδεζδ ημο ααζζημφ 

πονήκα ηδξ πνμζέββζζδξ ιε ηδκ ακάδοζδ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη, 

πανααθέπμκηαξ ημκ πενίπθμημ ηαζ ζθαζνζηυ παναηηήνα ηδξ ημζκςκζηήξ ενιδκεοηζηήξ 

ηδξ εεςνίαξ ηαζ ακααάθθμκηαξ ηδ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ιεηαζπδιαηζζιμφξ, υπςξ δ 

θμνμεκμζηίαζδ ή δ κέμο ηφπμο βαζμηηδζία, βζα ηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα.
31

 

Ζ ααζζηή πνμηείιεκδ ηδξ εεςνίαξ ημο Wallerstein, δ άκζζδ ακάπηολδ ημο 

ηαπζηαθζζιμφ, ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μεςιακζηήξ επζηνάηεζαξ ζηδκ 

εκζςιάηςζή ηδξ ζηδ ζηαδζαηά δζαιμνθμφιεκδ γχκδ ηδξ πενζθένεζαξ, δ μπμία 

παναηηδνζγυηακ απυ δζακειδηζηέξ παναβςβζηέξ ζπέζεζξ, αφλδζδ ημο ημζκςκζημφ 

ηαηακαβηαζιμφ ηδξ ενβαζίαξ, ελαζεεκδιέκεξ ηναηζηέξ δμιέξ, ηναηζηή 

πανειααηζηυηδηα ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ δζαννμή ημο πθεμκάζιαημξ απυ 

ηδκ πενζθένεζα πνμξ ημκ πονήκα ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ. Κφνζμ βκχνζζια ημο 

μεςιακζημφ 18
μο

 αζχκα δεκ ήηακ δ παναηιή ζε ζπέζδ ιε ηδ δοκαιζηά 

ακαπηοζζυιεκδ Δονχπδ ή ηάπμζα ζδεαηή ακζζημνζηή εεζιζηή ιμνθή ηδξ ηναηζηήξ 

μνβάκςζδξ αθθά μζ ημζκςκζημμζημκμιζημί δμιζημί ιεηαζπδιαηζζιμί οπυ ηδκ πίεζδ 

ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ. Γδθαδή δ μεςιακζηή ημζκςκία δεκ απχθεζε ηδκ 

εζςηενζηή δοκαιζηή ηδξ, απθά ακαπανήβαβε ηδκ οπακάπηολδ ηδξ. 

Πενίπμο ςξ ημκ 18
μ
 αζχκα δ Οεςιακζηή αοημηναημνία παναηηδνζγυηακ απυ 

μζημκμιζηή αοημκμιία ιε ηδκ πμθζηζηή θεζημονβία κα επζαάθεζ μζημκμιζηέξ, 

δδιμζζμκμιζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ πναηηζηέξ βζα ηδκ απυζπαζδ ημο πθεμκάζιαημξ ηαζ 

ηδ δζηαζζηή κμιζιμπμίδζή ηδξ. Σμ ηνάημξ ήηακ ηάεεημξ ιδπακζζιυξ ιε δζακειδηζηυ 

ηαζ παηενκαθζζηζηυ νυθμ, ημο μπμίμο μζ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ αδνακμπμζμφζακ ηαζ 

απμννμθμφζακ ηδκ μζημκμιία ςξ αοηυκμιδ θεζημονβία. Έηζζ, μ δζμζηδηζηυξ 

ιδπακζζιυξ έθεβπε ημ αβνμηζηυ πθευκαζια ιε ημ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια, εκχ μζ sipahi 

                                                 
31

 Γζα ιζα εοζφκμπηδ πανμοζίαζδ ηδξ εεςνίαξ αθ. Skocpol, Ηζηνξηθή Κνηλσληνινγία, 357-402. 
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ηαζ μζ ηαδήδεξ ακαπανήβακ ηζξ ζδεμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο ηνάημοξ ζε ημπζηυ 

επίπεδμ. Ο ηναηζηυξ έθεβπμξ επί ηδξ παναβςβήξ ηαζ δ ηάνπςζδ ημο αζμηεπκζημφ 

πθεμκάζιαημξ πανειπυδζγακ ηδ ζοβηέκηνςζδ αζμηεπκζημφ ηεθαθαίμο, ημ εζςηενζηυ 

ειπυνζμ μνβακςκυηακ απυ ημ ίδζμ ημ ηνάημξ ζε δίηηοα πενζθενεζαηχκ αβμνχκ, εκχ 

ημ ελςηενζηυ ειπυνζμ εθεβπυηακ ιέζς ηςκ δαζιχκ ηαζ ηςκ δζμιμθμβήζεςκ. 

Ζ πνμσμφζα επίδναζδ ηςκ επεηηεζκυιεκςκ ηαζ επεηηαηζηχκ εονςπασηχκ 

ειπμνζηχκ δζηηφςκ έζηνερε ημ μεςιακζηυ ειπμνζηυ ηεθάθαζμ ζηδκ εκζςιάηςζή ημο 

ζηδ δζεεκή ηαηακμιή ενβαζίαξ, ζηδκ εβηαηάθεζρδ ημο εζςηενζημφ ειπμνίμο ηαζ ζηδκ 

επαηυθμοεδ απμδέζιεοζή ημο απυ ημκ ηναηζηυ έθεβπμ. ιςξ, πενζθενεζμπμίδζδ 

ζήιαζκε ιζα πενζζζυηενμ εονεία ιεηααμθή ηςκ ειπμνζηχκ δμιχκ, ηαεχξ δ 

μεςιακζηή μζημκμιία εκηάπεδηε ζημ παβηυζιζμ ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια ςξ 

πνμιδεεοηήξ πνχηςκ οθχκ ηαζ εζζαβςβέαξ αζμηεπκζηχκ ηαζ αζμιδπακζηχκ 

πνμσυκηςκ. Απυ ηδκ άθθδ, μ ηναηζηυξ ιδπακζζιυξ ηαζ μζ ηεκηνζηέξ εθίη δέπμκηακ 

ζζπονέξ μζημκμιζηέξ πζέζεζξ, ιε απμηέθεζια ηδ δζεφνοκζδ ηδξ εεζιμπμζδιέκδξ 

θμνμεκμζηίαζδξ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηαεζζημφζε ακαβηαία ηδκ ημπζηή 

ακηζπνμζχπεοζδ, ηυζμ βζα θεζημονβζημφξ υζμ ηαζ βζα κμιζιμπμζδηζημφξ ζημπμφξ.
32

 

Ζ ακάδοζδ ηςκ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδςκ ζηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ζηδκή ενιδκεφηδηε ιε δφμ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, ιεηαημπίγμκηαξ ακηίζημζπα ηδκ 

έιθαζδ ζε δζαθμνεηζηά ηεηιήνζα ηαζ παναδμπέξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ εεςνίαξ. Ζ 

παθζυηενδ ακηίθδρδ απέδςζε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ κέαξ επανπζαηήξ εθίη ζηδκ εδναίςζδ 

ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ ηαζ ζηδκ ηονζανπία ηςκ δζακειδηζηχκ παναβςβζηχκ 

ζπέζεςκ ςξ ζοκέπεζα ηδξ απμηεθιάηςζδξ ηαζ εζςηενζηήξ απμζηζμπμίδζδξ ηδξ 

αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ηςκ ακελάνηδηςκ παναβςβχκ ζηα πθαίζζα ηςκ κέςκ δζεεκχκ 

ειπμνζηχκ δμιχκ. Έηζζ, μζ ayan ηαζ μζ ημηγαιπάζδδεξ ειθακίζηδηακ ηονίςξ ςξ 

ιεβάθμζ βαζμηηήιμκεξ πμο εηιεηαθθεφμκηακ ανπζηά ηζξ δζεεκείξ ζοβηονίεξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδκ ελαζεέκδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ζε ακαγήηδζδ πενζζζυηενςκ 

ειπμνζηχκ εοηαζνζχκ. Οζ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηδξ Δονχπδξ βζα βεςνβζηά πνμσυκηα 

ακάβηαζακ ημοξ Οεςιακμφξ βαζμηηήιμκεξ κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηα ηένδδ ημοξ ηαζ κα 

απαθθαβμφκ απυ ηζξ παθζέξ ιμνθέξ επζηανπίαξ ηδξ βδξ ηαζ αβνμηζηήξ ενβαζίαξ οπέν 

ιζαξ πζμ εκηαηζηήξ ηαζ πνμζακαημθζζιέκδξ ζηδκ αβμνά παναβςβήξ. Πανυθμ πμο δ 

έκηαλδ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ζηδκ ηαπζηαθζζηζηή παβηυζιζα μζημκμιία ήηακ 

διζηεθήξ ηαζ ακαπανήβε ζπέζεζξ εηιεηάθθεοζδξ, δ βαζμηηδζία ζηδκ ηφνζα ιμνθή 

                                                 
32

 Γζα ηδκ πανμοζίαζδ ημο εεςνδηζημφ ιμκηέθμο αθ. Islamoğlu, Keyder, Agenda, 42 η.ε., Islamoğlu-

Inan, Oriental Despotism, 1 η.ε. ηαζ Wallerstein, Decdeli, Kasaba, The Incorporation, 88 η.ε. 
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ηδξ, δδθαδή ζημ çiftlik, ζηδνίπεδηε ζηδκ μνεμθμβζηή μνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ, 

πνμζακαημθίζηδηε ζηδ δζεεκή αβμνά, εζζήβαβε κέεξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ αφλδζε ηα 

ιεβέεδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ. Έηζζ, δ κέα εθίη ζοκδέεδηε ιε ημ ελςηενζηυ ειπυνζμ, 

μνβακχεδηε βφνς απυ ηδ ιεβάθδ ζδζμηηδζία ηαζ ήηακ απμηέθεζια ελςηενζηχκ 

μζημκμιζηχκ πζέζεςκ. 

 ηδ κεμεθθδκζηή ζζημνζμβναθία δ ένεοκα ζηδνίπεδηε ζε επζιένμοξ ημπζηέξ 

ιεθέηεξ (case studies), μζ μπμίεξ θαζκμιεκζηά ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ ειπεζνζηή μνευηδηα 

ημο ενιδκεοηζημφ ιμκηέθμο επζηεκηνχκμκηαξ ζημ αζμιδπακζηυ παναηηήνα ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ημο 18
μ
 αζχκα, ςξ ακαδζανενχζεζξ πμο πνμηθήεδηακ απυ ηδκ 

ελςηενζηή γήηδζδ ή ηα ηαηακαθςηζηά ηέκηνα,
33

 ζημ ειπυνζμ ιεβάθςκ απμζηάζεςκ 

ηαζ ζηδ καοηζθία ςξ ιδπακζζιμφξ νήλδξ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ημζκςκζηέξ ηαζ 

μζημκμιζηέξ ζζμννμπίεξ.
34

 Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια αοηχκ ηςκ ιεθεηχκ είκαζ δ 

ηεηιδνζαηή ιμκμιένεζά ημοξ, ηαεχξ ζηδνζγυιεκεξ απμηθεζζηζηά ζε δοηζηέξ ηαζ 

ειπμνζηέξ ιανηονίεξ, πανααθέπμοκ ζδιακηζηέξ υρεζξ ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο, 

υπςξ μζ θμνμεκμζηζάζεζξ. Πανάθθδθα, βίκεηαζ αλζςιαηζηά δεηηή δ αιθζθεβυιεκδ 

εεςνία ηςκ πανάθθδθςκ ημζκςκζχκ πνζζηζακχκ ηαζ ιμοζμοθιάκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία μζ πνχημζ μνβάκςζακ ηα εεζιζηά ηαζ μζημκμιζηά ιμνθχιαηά ημοξ ακελάνηδηα 

απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηναηζηέξ επζαμθέξ. 

Ζ δεφηενδ πνμζέββζζδ ποηκχκεζ ηδκ πνμζμπή ηδξ ζηδκ ενιδκεοηζηή 

πνμηεναζυηδηα ηςκ δμιζηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ εεζιμπμζδιέκδ 

θμνμεκμζηίαζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ, απμηέθεζια 

ημο αολδιέκμο πθμφημο ηαζ ημο ακαααειζζιέκμο νυθμο ηςκ πνμοπυκηςκ ζηδκ 

δζμζηδηζηή ιδπακή. Ακαθοηζηυ ενβαθείμ δεκ είκαζ πθέμκ δ ηαημπή ηδξ βδξ αθθά 

αθθαβέξ δζαθμνεηζηήξ ηάλδξ, ηονίςξ ζημοξ ηνυπμοξ απυζπαζδξ ημο πθεμκάζιαημξ, 

ζημοξ ηφηθμοξ παναβςβήξ ηαζ ζηδ νφειζζδ ηδξ ενβαζίαξ.
35

 Σμκίγεηαζ υηζ μζ ακάδμπμζ 

ηςκ iltizam οπμηαεζζηχκηαξ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ζηζξ επανπίεξ 

ηαζ επζηεθχκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ απμηέθεζακ ημκ πονήκα 

ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ δβειμκζηήξ μιάδαξ, δ μπμία, αηυιδ ηαζ υηακ ανέεδηε 

ακηζιέηςπδ ιε ειπμνζηέξ πνμηθήζεζξ, δζαηήνδζε ρδθυηενα ζηδκ πνμηίιδζή ηδξ 

άθθεξ εζζμδδιαηζηέξ πδβέξ, υπςξ ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ημοξ δακεζζιμφξ.  
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 Δκδεζηηζηά αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή Οηθνλνκία, 4-5. 
34

 Οζ ιεθέηεξ ημο Κνειιοδά απμηεθμφκ ηα βκςζηυηενα παναδείβιαηα. 
35

 Βθ. Tabak, Agrarian Relations, 135-136. 
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Ζ ειθάκζζδ ηδξ βαζμηηδζίαξ ήηακ οπυθμνδ αζηζαηήξ ζπέζδξ ιε ηζξ δζεεκείξ 

μζημκμιζηέξ δμιέξ ημο 18μο αζχκα ηαζ απμηέθεζε απυδεζλδ ηδξ δζμθίζεδζδξ απυ έκα 

ζφζηδια πςνίξ ακαθμνά ζημκ ελςηενζηυ ηυζιμ ζηδκ επζημζκςκία ιε αοηυκ.
36

 ιςξ, 

ημκίγεηαζ υηζ ημ ελςηενζηυ ειπυνζμ δεκ απμηέθεζε ζδιακηζηυ ηθάδμ ηδξ μεςιακζηήξ 

μζημκμιίαξ πνζκ ημκ 19
μ
 αζχκα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ εζςηενζηέξ αβμνέξ ηαζ ημκ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ ηςκ πυθεςκ.
37

 Έηζζ, μ ηαεμνζζιυξ ημο πνμοπμκηζημφ 

θαζκμιέκμο απυ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ ελεζδζηεφεηαζ ζε μνζζιέκεξ πεδζκέξ 

πενζθένεζεξ (Μαηεδμκία, Θεζζαθία, Γοηζηή Μζηνά Αζία, Βμζκία), ζηζξ μπμίεξ 

πφηκςζακ μζ ζπέζεζξ ιε Γοηζημφξ ειπυνμοξ ηαζ δ αβνμηζηή παναβςβή πήνε απυ 

κςνίξ πενζζζυηενμ εκηαηζηυ παναηηήνα, εκχ αθθμφ δ δζαδζηαζία ακάδεζλδξ ηςκ κέςκ 

αοηχκ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ δε ζοκδέεηαζ, ίζςξ μφηε έιιεζα, ιε ηδ ζοιιεημπή 

ημοξ ζημ κέμ παβηυζιζμ μζημκμιζηυ ζφζηδια.
38

 

Νευηενεξ ανπεζαηέξ ιεθέηεξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ 

βαζμηηδζίαξ έπεζ οπενηζιδεεί, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα çiftlik ζηα Βαθηάκζα ήηακ 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ,
39

 εκχ κυηζα ηδξ Θεζζαθίαξ δεκ οπήνπακ εηηεηαιέκεξ 

ιμκμηαθθζένβεζεξ μφηε ειπυνζμ, πανά ιυκμ ιεζυβεζα ιζηνά πςνζά ιε μζημβεκεζαηέξ 

αβνμηζηέξ ιενίδεξ, ηονζανπία ηδξ μζημκμιίαξ αοημζοκηήνδζδξ ηαζ πενζμνζζιέκεξ 

πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ.
40

 Ο παναηηήναξ ηδξ βαζμηηδζίαξ ςξ ααζζηυ ιέζμ 

ειπέδςζδξ ηαζ δζεφνοκζδξ ηδξ θμνμθμβζηήξ αάζδξ, πςνίξ ειπμνεοιαηζηέξ 

θζθμδμλίεξ, ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ηδκ φπανλδ  ιεβάθςκ εηηάζεςκ αηαθθζένβδηςκ 

βαζχκ ζηα çiftlik, ηδκ ηονζανπία ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ εζςηενζηήξ ηαηακάθςζδξ 

ηαζ ηδκ εκαζπυθδζδ πμθθχκ voyvoda ή mültezim ιε ημ εζςηενζηυ ειπυνζμ. 

Σαοηυπνμκα, ζδιακηζηέξ ήηακ μζ ζδεμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ πνμοπμκηζηχκ 

αλζςιάηςκ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζημοξ κμιζιμπμζδηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηαζ 

ηδκ ηονζυηδηα ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ, ηαεχξ δ εηηεηαιέκδ βαζμηηδζία ζηυπεοε ηαζ 

ζηδ ζοκηήνδζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ αημθμοείαξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ πμθζηζηήξ εέζδξ 

                                                 
36

 Βθ. Mc Gowen, Economic Life, 45-46. 
37

 Ήδδ απυ ημκ 16
μ
 αζχκα οπήνπακ ιεβάθα αβνμηειάπζα ηαζ ηηδκμηνμθζηέξ ιμκάδεξ ιε απμηθεζζηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ζηζξ εζςηενζηέξ αβμνέξ. Βθ. Keyder, Large Scale, 8. 
38

 Απυ ηδκ άθθδ, δ ακάπηολδ ημο ελςηενζημφ ειπμνίμο ήηακ εθζηηή αηυιδ ηαζ ζηα πθαίζζα ημο 

παναδμζζαημφ βαζμηηδηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ ηζιανίςκ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ ελαβςβχκ 

ημο 1584-1664. Βθ. Veinstein, Çiftlik Debate, 51. 
39

 ηδ κυηζα Μαηεδμκία ήηακ 25-50 εηηάνζα (Mc Gowen), ζηδ Βμοθβανία 30-500 εηηάνζα (Gandev), 

ζηδ δοηζηή Ακαημθία 700-13.000 εηηάνζα (Nagata). 
40

 Βθ. Mc Grew, Land and Revolution, 30, 34. 
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ημο ηαηυπμο ηδξ, χζηε δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ πυνςκ κα βίκεηαζ ιε 

ηαθφηενμοξ υνμοξ.
41

 

Οζ ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ, ααζζζιέκεξ ζε ιεβάθμ υβημ μεςιακζημφ 

ηεηιδνζαημφ οθζημφ, ζοβηνμημφκ ενιδκεοηζηά ιμκηέθα πμο ζοκεηηζιμφκ υθεξ ηζξ 

υρεζξ ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ έκηαλήξ ηδξ ζηζξ παβηυζιζεξ 

ηαπζηαθζζηζηέξ δμιέξ. Γζα πανάδεζβια, μ Kunt ακαπηφζζεζ ιζα πνμζέββζζδ πμο 

επζηεκηνχκεηαζ ζημοξ δζμζηδηζημφξ ηαζ δδιμζζμκμιζημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζημκ 17
μ
 

αζχκα. Ζ αδνακμπμίδζδ ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ζδιαημδυηδζε ηδ ιεηααμθή 

ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ πενζθενεζαηήξ εθίη, ηαεχξ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ηδξ επανπζαηήξ 

δζμίηδζδξ ιεηαημπίζηδηε απυ ημ sancak ζημ beylerbeylik. Ζ δζμζηδηζηή επάκδνςζδ 

ημο ηεθεοηαίμο μδήβδζε ζηδκ εδναίςζδ ιζαξ κέαξ επανπζαηήξ εθίη ιε αολδιέκεξ 

πνμζυδμοξ, ζπεηζηή δδιμζζμκμιζηή αοημκμιία, ιζηνμφξ ζδζςηζημφξ ζηναημφξ ηαζ 

πεθαηεζαηά δίηηοα, πμο ζζπονμπμίδζακ ηδκ ημπζηή αάζδ ημοξ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε 

απυ ηα ιέζα ημο 17
μο

 αζχκα αιθζζαήηδζακ έκμπθα ηδ ζμοθηακζηή έκκμιδ ηάλδ. Αοηή 

δ ιεηααμθή ήηακ απμηέθεζια πμθζηζημφ ζπεδζαζιμφ ελμνεμθμβζζιμφ ηαζ 

πνμζανιμβήξ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ ζε ιζα πναβιαηζηυηδηα, υπμο μζ 

ηζιανζςηζηέξ δμιέξ είπακ απμθζεςεεί. Ζ κέα δζμζηδηζηή εθίη είπε ακάβηδ υθμοξ ημοξ 

ημπζημφξ πανάβμκηεξ πμο ιεζμθααμφζακ ακάιεζα ζε αοηήκ ηαζ ημκ πθδεοζιυ, 

ηονίςξ ημοξ ημζκμηζημφξ εηπνμζχπμοξ μζ μπμίμζ ακαθάιαακακ ηδ δδιμζζμκμιζηή 

θεζημονβία ηαζ εοεφκδ ζημ ιζηνμ-επίπεδμ ημο πςνζμφ ή ημο mahalle. Έηζζ, δ ακάδεζλδ 

εκυξ κέμο ηφπμο δζμζηδηή δζεοηυθοκε ηδκ ζζπονμπμίδζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ 

εέζδξ ηςκ ημπζηχκ εθίη.
 42

 

Δκηέθεζ, ηαεχξ δ βέκεζδ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη μθείθεηαζ ζηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ελςηενζηχκ ηαηακαβηαζιχκ ηαζ εζςηενζηχκ δοκαιζηχκ, ιζα 

πενζζζυηενμ μθμηθδνςιέκδ ενιδκεία ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο πμο εα 

ακαδεζηκφεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδζαίηενςκ παναιέηνςκ ημο πνέπεζ κα ανενςεεί 

ζηδνζγυιεκδ ζε επζιένμοξ ημπζηέξ ιεθέηεξ (case studies). Θεςνμφιε υηζ δ ακάδοζδ 

ηδξ πνμοπμκηζηήξ εθίη πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζε έκα πθέβια αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ 

δδιμζζμκμιζηχκ ιεευδςκ ηδξ θμνμεκμζηίαζδξ ηαζ ηδξ ηαη‟ απμημπή απυδμζδξ ημο 

θυνμο ιε ηδ ζηαδζαηή ζοβηνυηδζδ ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ ηαζ ηδκ ηαηά πενίπηςζδ 

επέκδοζδ ηεθαθαίμο ζε ειπμνζηέξ ηαζ αζμηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ πνμηεναζυηδηα 

                                                 
41

 Βθ. Faroqhi, Exporting Grains, 296. 
42

 Γζα ιζα εηηεκή πανμοζίαζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ελεθίλεςκ ημο 17μο αζχκα αθ. Kunt, Οη ππεξέηεο, 200-

225. 
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ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ βεκεζζμονβχκ αζηίςκ εα πνέπεζ κα ζοκδοαζηεί ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ 

ημπζηχκ ηαζ ζοβηονζαηχκ παναβυκηςκ πμο έδςζακ ζημ πνμοπμκηζηυ θαζκυιεκμ ημκ 

ζδζαίηενμ παναηηήνα ημο ζε ηάεε επζιένμοξ εηδήθςζή ημο. 

Η Πεινπνλλεζηαθή ηδηαηηεξόηεηα 

Ο δδιυζζμξ αίμξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ηδκ δεφηενδ πενίμδμ ηδξ 

μεςιακζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έκημκδ ελμοζζαζηζηή 

πανμοζία ιζαξ δοκαιζηήξ πνζζηζακζηήξ ηαζ ιμοζμοθιακζηήξ πνμοπμκηζηήξ εθίη ιε 

ελαζνεηζηή πμθζηζηή, ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ ζοιαμθζηή ζζπφ. Πεδίμ άζηδζδξ 

αοηήξ ηδξ δοκαιζηήξ ήηακ ηα υνζα ηδξ επανπίαξ, ακ ηαζ ζοπκά πδβή επίννςζδξ ηαζ 

κμιζιμπμίδζδξ ημο νυθμο ημοξ ήηακ δ αοημηναημνζηή πνςηεφμοζα. οβηνυηδζακ 

μζημβέκεζεξ ιε ζπεηζηά ιεβάθμ ανζειυ εκενβχκ ηαζ δναζηήνζςκ ιεθχκ, πςνίξ υιςξ 

κα πνμζεββίγμοκ ηα μζημκμιζηά ηαζ βαζμηηδηζηά ιεβέεδ ηαζ ηδ αανφηδηα πμθζηζηήξ 

πανμοζίαξ ηςκ ιεβάθςκ ayan, μζ μπμίμζ αιθζζαδηχκηαξ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία 

επζδίςλακ ηδκ αοημκμιία ημοξ (υπςξ μ „Ali paşa Tepelenlı, μζ Boşatlı, μζ Paşvanoğlu) 

ή, πανά ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πίζηδξ ημοξ ζηδκ Πφθδ, ζοβηνυηδζακ ιεβάθεξ 

μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ ηαζ εοιεβέεδ ζδζςηζηά ζηναηζςηζηά ζχιαηα ηαζ έπαζλακ 

ζδιαίκμκηα νυθμ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ ζπέζεςκ ηέκηνμο ηαζ πενζθένεζαξ. Βαζζηά 

μζημκμιζηά βκςνίζιαηα ηδξ πνμοπμκηζηήξ ελμοζίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ ημ 

ζπεηζηά ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ βαζμηηδζίαξ, δ πανμοζία εκηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ ζε 

πενζμνζζιέκεξ γχκεξ ηδξ πενζμκήζμο, δ ζοννζηκςιέκδ ιεηαπμζδηζηή ηαζ ειπμνζηή 

ηζκδημπμίδζδ ηςκ πνμοπυκηςκ. Ζ πμθζηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ 

πνμοπμκηζηήξ εθίη ζηδνίπεδηε ζηδκ εββφηδηα ηςκ ζπέζεχκ ηδξ ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ 

ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηδξ ιε εηείκα ηδξ 

μεςιακζηήξ δζμίηδζδξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ δζεονοιέκδ ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ 

μεςιακζηή κμιζιυηδηα ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ γοιχζεζξ ςξ ακαβηαίμξ υνμξ 

ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ακέθζλδξ βζα ηάεε θζθυδμλδ μζημβέκεζα. Ηδζαίηενα δ πενίμδμξ 

ιεηά ημ 1779 παναηηδνίζηδηε απυ ηδ γςδνή πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ ηςκ ζζημνζηχκ 

οπμηεζιέκςκ, βκχνζζια ιμκαδζηυ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ ηαζ έηηαζή ημο ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ηδξ μεςιακζηήξ Βαθηακζηήξ. Βαζζηυ βκχνζζια ηςκ 

ζοζπεηζζιχκ δοκάιεςκ, υπςξ εα ακαθοεμφκ ζημ ηνίημ ιένμξ, ήηακ δ οπένααζδ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ εονφηενςκ 

δζαενδζηεοηζηχκ πμθζηζηχκ ζοιιαπζχκ ηαζ ακηζπαθμηήηςκ, εηηεζκυιεκςκ ιέπνζ ημ 

επίπεδμ ηδξ ηχιδξ. 
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Ο ηνυπμξ ηαζ μ πνυκμξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ πνμεζηζηήξ εθίη 

ηαζ δ ζοιαμθή ηςκ ημπζηχκ ζοκεδηχκ ζηδ βέκεζή ηδξ είκαζ δφζημθμ κα εηηζιδεμφκ 

ηαζ απμηεθμφκ γήηδια πενζζζυηενμ δοζεπίθοημ απυ ιζα βεκζηή βεκεαθμβία ημο 

πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο ζημ ζφκμθυ ημο. Ζ πνμέθεοζδ ηςκ ayan απυ ηζιανζχηεξ 

ηδξ πνχηδξ μεςιακζηήξ πενζυδμο απμηεθεί εφθμβδ οπυεεζδ ενβαζίαξ, αθθά δ ιεθέηδ 

ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ απαζηεί εκδεθεπή ηαζ ελαημιζηεοιέκδ βζα ηάεε 

μζημβέκεζα ένεοκα ζηζξ νίγεξ ηδξ ηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ πμο ζοκέααθακ ζηδ 

δδιζμονβία ηδξ, ζηδκ επζαίςζή ηδξ ζε πενζυδμοξ ηνίζδξ ηαζ ζηδκ ακάδοζή ηδξ ζηα 

δβειμκζηά ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηδξ επανπίαξ.  ιςξ ημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο αθμνά 

ζε αοηέξ ηζξ μζημβέκεζεξ πνζκ ημ 1770 είκαζ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκμ ηαζ δ ςξ ηχνα 

βκςζηή ζζημνία ημοξ πενζμνίζηδηε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζε επζζθαθείξ ζδεμθμβζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ημο πανεθευκημξ ημοξ ηαζ ζε αηεηιδνίςηα βεκεαθμβζηά δέκηνα 

επζιεθδιέκα απυ απμβυκμοξ ηςκ μζημβεκεζχκ ή ημπζημφξ ζζημνζμδίθεξ. Παν‟ υθα 

αοηά, εεςνμφιε υηζ δ εηδήθςζδ ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

δε δζαθμνμπμζήεδηε πναβιαηζηά απυ ηζξ βεκζηέξ ιμνθέξ ημο ζημ ζφκμθμ ημο 

μεςιακζημφ ηυζιμο. Έηζζ, ηαεμνζζηζηυ νυθμ πνέπεζ κα έπαζλακ δ εδναίςζδ ηδξ κέαξ 

δδιμζζμκμιζηήξ ηάλδξ ηςκ θμνμεκμζηζάζεςκ, δ εβηαηάθεζρδ ημο ηζιανζςηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ημο βεβμκυημξ απυ ηζξ ημπζηέξ μζημβέκεζεξ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ιζαξ de facto ακαεεχνδζδξ ημο βαζμηηδηζημφ ηαεεζηχημξ.  

Σμπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ απμηέθεζακ δ ιεβάθδ πνμκζηή ζοκέπεζα μνζζιέκςκ 

μζημβεκεζχκ, δ πανάδμζδ ηςκ εεζιμπμζδιέκςκ αεκεηζηχκ ημζκμηήηςκ, πμο ζοκέααθε 

ζηδκ εδναίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ επζαμθήξ αοηχκ ηςκ μζημβεκεζχκ, δ απμοζία ζζπονχκ 

ακηίπαθςκ πυθςκ ελμοζίαξ, υπςξ μζ ανιαημθζηέξ μζημβέκεζεξ, ηαζ δ απμοζία 

ζοκεζζθμνάξ ηςκ παναζηναηζςηζηχκ ζςιάηςκ ηδξ πενζμκήζμο ζηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

ζφκεεζδ ηδξ κέαξ εθίη. Αοηά ηα ζδζάγμκηα βκςνίζιαηα ημο πνμοπμκηζημφ θαζκμιέκμο 

εα ελεηαζεμφκ ζηα μζηεία ηεθάθαζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

 Ακ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ πνμοπμκηζηέξ μζημβέκεζεξ ακέπηολακ δνάζδ ιεηά ημ 

1779, είπακ ανπίζεζ κα εδναζχκμοκ ηδκ πανμοζία ημοξ απυ πμθφ κςνίηενα. Ήδδ απυ 

ηα ιέζα ημο 18
μο

 αζχκα λεπχνζζακ μζ Εαΐιδδεξ ζηα Καθάανοηα,
43

 μζ Κακαηάνδδεξ 

ζηδκ Πάηνα,
44

 μζ Λμκηαίμζ ζηδ Βμζηίηζα
45

 ηαζ δ μζημβέκεζα ημο φκηοπμο ζηδκ 

                                                 
43

 Γεκ οπάνπεζ ηαιία ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Βθ. Γνμφθζα, Ζ νηθνγέλεηα, 61-76.  
44

 Γζα ιενζηέξ ζημζπεζχδεζξ αζμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα αοημφξ αθ. Θςιυπμοθμξ, Ηζηνξία, 533-537. 
45

 Ζ μζημβέκεζα οπήνπε ήδδ απυ ηα ιέζα ημο 17μο αζχκα ηαζ ζοκενβάζηδηε ηυζμ ιε ημοξ Οεςιακμφξ 

υζμ ηαζ ιε ημοξ Βεκεημφξ. ηδκ πενίμδμ 1715-1770 δβεηζηή θοζζμβκςιία ήηακ μ Γημθθίκμξ. Μένμξ 

ημο μεςιακζημφ ανπείμο ηδξ μζημβέκεζαξ θοθάζζεηαζ ζημ ανπείμ Μπεκάηδ, ακ ηαζ ιεηά απυ ζφκημιδ 
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Κανφηαζκα.
46

 Άθθεξ ζδιακηζηέξ μζημβέκεζεξ ιε πμθζηζηή ή μζημκμιζηή δνάζδ πμο 

οπενέααζκε ηα υνζα ημο ηαγά ημοξ ήηακ μζ Νμηανάδεξ απυ ηδκ Κμνζκεία,
47

 μζ 

Πενμοηαίμζ απυ ημ Άνβμξ, μζ μζημβέκεζεξ Κμοβζά ηαζ Βάναμβθδ απυ ηδκ Σνζπμθζηζά, 

μ ηαπεηάκ Θακάζδξ Κμοθάξ απυ ηδκ Κανφηαζκα, μζ ζζίκδδεξ απυ ηδκ Ζθεία,
48

 μζ 

Κνεαααηάδεξ, μζ Λεχπμοθμζ
49

 ηαζ δ μζημβέκεζα Κμπακίηζα
50

 απυ ημκ Μζζηνά.  

Απυ ημοξ ayan ηδξ πενζμκήζμο λεπχνζζακ μζ „Abd-i Beyyan ζηδκ Κμνζκεία, 

μζ Hotoman ζηδκ Ζθεία, μζ Arnavutoğlu ζηδκ Σνζπμθζηζά, μ Mehmed beğ ζηδκ 

Κμνχκδ, μ Nuri ağa ζημκ Μζζηνά ηαζ μ „Abd ağa ζηδ Μμκειααζζά.
51

 Φοζζηά, έκαξ 

πθήνδξ ηαηάθμβμξ εα πενζθάιαακε ηαζ άθθμοξ δ πανμοζία ηςκ μπμίςκ δεκ ήηακ 

ζηαεενή ή δζανηήξ ςξ ζοκέπεζα ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ επμπήξ,
52

 ε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

μζημβέκεζεξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ, μζ μπμίεξ απμθάιαακακ ιζα ζοκεπή πανμοζία ήδδ 

απυ ηα ιέζα ημο 17
μο

 αζχκα, ακηέπμκηαξ ημοξ ηναδαζιμφξ δφμ αθθαβχκ πμθζηζηήξ 

ηονζανπίαξ, μζ ακηίζημζπεξ ιμοζμοθιακζηέξ έθεζκακ πμθφ εοημθυηενα. Ζ ιυκδ 

μζημβέκεζα ιε ζοκεπή δνάζδ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα ήηακ μζ Κμνίκεζμζ 

                                                                                                                                            
ιεθέηδ ημο απυ ημκ βνάθμκηα δζαπζζηχεδηε υηζ αθμνά απμηθεζζηζηά ζηα πνχηα έηδ ημο 19μο αζχκα. 

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ εθθδκζηυ ανπείμ ημο. Ο Γημθθίκμξ απμηεθεί ελαζνεηζηά εκδζαθένμοζα 

πενίπηςζδ ακαδουιεκμο ημηγαιπάζδ, δεδμιέκμο υηζ δ πενζμοζία ηδξ μζημβέκεζαξ δδιεφηδηε ημ 1715. 

Οζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ πμο επέηνερακ ηδκ άκμδυ ημο ηαζ δ μζημκμιζηή δνάζδ ημο δεκ έπμοκ 

ιεθεηδεεί. Ζ πθδνμθμνία ημο ηαονυπμοθμο υηζ επζδυεδηε ζηδ βαζμηηδηζηή πνμζαφλδζδ ηαζ ημ 

ειπυνζμ ζηαθίδαξ είκαζ ενεοκδηζηά αηεηιδνίςηδ ηαζ ςξ πνμξ ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ιάθθμκ 

ακαπνμκζζηζηή. Βθ. ηαονυπμοθμξ, Ηζηνξία, 312. 
46

 Ζ μζημβέκεζα ημο φκηοπμο απμηεθμφζε ημκ έκα ηθάδμ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Γεθδβζακκαίςκ ιε 

ζδιακηζηυηενμοξ εηπνμζχπμοξ αοηή ηδκ επμπή ημκ Πέηνμ Γεθδβζάκκδ, μ μπμίμξ εηηεθέζηδηε ημ 1764, 

ηαζ ημκ Ακακία, ιδηνμπμθίηδ Λαηεδαίιμκμξ. Ζ μζημβέκεζα πανήηιαζε ελαζηίαξ ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ 

ζηα Ονθςθζηά ηαζ ηδξ δήιεοζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ, εκχ έκα ιέθμξ ηδξ, μ Ηςάκκδξ, εηηεθέζηδηε. Ο 

άθθμξ ηθάδμξ ηδξ μζημβέκεζαξ, απυ ημκ μπμίμ πνμέηορακ ηαζ ηα πθέμκ βκςζηά ιέθδ ηδξ ιε έδνα ηα 

Λαβηάδζα, ακαδείπεδηε ανβυηενα. Γζα ηδκ μζημβέκεζα αθ. Νζημθάμο, La famille, 109-118. διακηζηυ 

ηεηιδνζαηυ οθζηυ βζα ηδ δνάζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζημκ 19
μ
 αζχκα οπάνπεζ ζημ εηδμεέκ ανπείμ ηδξ, ημ 

μπμίμ υιςξ εηηυξ απυ δφμ έββναθα δεκ πενζέπεζ ιανηονίεξ απυ ημκ 18μ αζχκα. Βθ. Αξρείνλ, 17-18. Σμ 

μεςιακζηυ ανπείμ ηδξ μζημβέκεζαξ πνέπεζ κα ηαηαζηνάθδηε, εκχ δ απμικδιμκεοιαηζηή αθήβδζδ ημο 

Κακέθθμο Γεθδβζάκκδ, πανά ημκ απμθμβδηζηυ ηαζ εκίμηε πμθειζηυ παναηηήνα ηδξ, ιαξ έδςζε ηδ 

γςδνυηενδ εζηυκα ημο μεςιακζημφ 18μο αζχκα ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. 
47

 Ζ μζημβέκεζα πνμένπεηαζ απυ ηδκ πνχηδ μεςιακζηή πενίμδμ ηαζ ανβυηενα ηα ιέθδ ηδξ πςνίζηδηακ 

ζε θζθμαεκεημφξ ηαζ θζθμμεςιακμφξ. Καηά ηδκ αεκεηζηή πενίμδμ μζ Νμηανάδεξ ςξ οπεφεοκμζ βζα ηδκ 

ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ, εηιζζεςηέξ ηδξ δεηάηδξ, έιπμνμζ, βαζμηηήιμκεξ ηαζ ημηζζηέξ ειπέδςζακ ηδ εέζδ 

ημοξ. Φοζζηά ιεηά ημ 1715 επζηνάηδζακ μζ θζθμμεςιακμί ιε επζηεθαθήξ ημκ Γεςνβακηά, μ μπμίμξ 

ακέπηολε ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ημκ ayan ηδξ πενζμπήξ Halil beğ. Βθ. Κμοηίααξ, Οη Ννηαξάδεο, 173-210.  
48

 Σμ ανπείμ ηδξ μζημβέκεζαξ ακαθένεηαζ ζηα επακαζηαηζηά πνυκζα. Βθ. Παπαβεςνβίμο, Σν αξρείν, 

207-234. 
49

 Γζα ηάπμζεξ ιανηονίεξ βζα ηδκ μζημβέκεζα αθ. Λάιπνμξ , Έγγξαθα, 272-291. 
50

 Γζα αζμβναθζηά ηαζ βεκεαθμβζηά ζημζπεία βζα ηδκ μζημβέκεζα πνζκ ηα Ονθςθζηά αθ. Κμπακίηζαξ, 

Έλαο πξνεζηφο, 42-51. 
51

 Αοημφξ απανζειεί μ αηεθθανίμο ααζζγυιεκμξ ζημκ Φνακηγή. Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο,  

47-48. 
52

 Γζα ιζα μθμηθδνςιέκδ ηαηαβναθή ημο ανζειμφ ηςκ ηζιανζςηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

ζπαπήδςκ πνέπεζ κα ιεθεηδεμφκ ηα timar-i defteri ημο Başbakanlık Arşivi.   
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„Abd-i Beyyan, εκχ μζ οπυθμζπεξ δεκ πανμοζίαζακ ηδκ ίδζα ακημπή ζηδκ ελςηενζηή 

μζημκμιζηή ή πμθζηζηή πίεζδ. 

Ακαθμνζηά ζημοξ πνμεζημφξ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, μζημβέκεζεξ ιε 

πανάδμζδ απυ ηδκ επμπή ηδξ πνχηδξ μεςιακζηήξ πενζυδμο ηαζ ιε ιέθδ 

ειθακζγυιεκα επακεζθδιιέκα ζηα ανπεία πμο ιεθεηήεδηακ ήηακ μζ Σγάκδδεξ, μζ 

Κονζαημί, μζ Νημβακηγήδεξ, μζ Φάθηδδεξ ηαζ μζ Δθέζζμζ. Ανπεζαηυ οθζηυ ηςκ 

πνμακαθενεεζζχκ μζημβεκεζχκ δε ζχγεηαζ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ εφημθδ δ 

ακαζοβηνυηδζδ ημο πνμοπμκηζημφ ζζημφ ημο ηαγά.
53

 Γεκ είκαζ βκςζηέξ μζ πδβέξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ζζπφμξ ηαζ ηδξ ζοιαμθζηήξ επζαμθήξ ημοξ. Φαίκεηαζ υηζ, ακ ηαζ δ 

βαζμηηδηζηή πανμοζία ημοξ δεκ ήηακ αιεθδηέα, δ μζημκμιζηή επζαμθή ημο Μπεκάηδ 

δεκ άθδκε ιεβάθα πενζεχνζα βζα αοηυκμιδ δνάζδ. 

                                                 
53

 Ζ ιμκαδζηή ιμκμβναθία ιεζζδκζαηήξ μζημβέκεζαξ είκαζ αοηή ημο Καθακηγή βζα ημοξ Κονζαημφξ. 

Βθ. Καθακηγήξ, Κπξηαθνί, 13, υπμο ακαθένεζ αηεηιδνίςηα υηζ μζ Κονζαημί ήηακ ηφνζμζ ιεβάθδξ 

βαζμηηδζίαξ ηαζ δναζηήνζμζ έιπμνμζ ημκ 18
μ
 αζχκα. 
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Κεθάιαην ηξίην 

Η Πεινπόλλεζνο ζηνλ 18
ν
 αηώλα 

 

Οη γεσγξαθηθνί θαζνξηζκνί 

 Ζ Πεθμπυκκδζμξ απμηεθεί πενζυκδζμ ιε μνεζκυ ακάβθοθμ υπμο ιυκμ ζηδκ 

πενζθένεζα ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Απαΐαξ, Ζθείαξ ηαζ Μεζζδκίαξ 

ακαπηφζζμκηαζ εφθμνα πνμζπςζζβεκή ααεφπεδα πμο επζηνέπμοκ αλζυθμβδ βεςνβζηή 

ακάπηολδ. Ζ πενζμπή εββνάθεζ έκακ μνεζκυ ηφηθμ μ μπμίμξ δζαηνέπεζ υθδ ηδ 

πενζυκδζμ, δζαημπηυιεκμξ ζε ζδιεία απυ ζπεηζηά ιζηνέξ εφθμνεξ ημζθάδεξ πμο 

ζπδιαηίγμοκ μζ πμηαιμί Αθθεζυξ ηαζ Δονχηαξ ή ααεζέξ θεηάκεξ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ, 

υπςξ αοηή ημο Φεκεμφ ιεηαλφ Υεθιμφ ηαζ Κοθθήκδξ. Ο ηφηθμξ αοηυξ ακαπηφζζεηαζ 

ζηα αμνεζμδοηζηά ιε ημ Πακαπασηυ υνμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πάηναξ, ημκ Δνφιακεμ ή 

Χθμκυ ζηα ζφκμνα Απαΐαξ ηαζ Ζθείαξ, ηα αμοκά Μίκεδ, Λφηαζμ ηαζ Σεηνάγζμ δοηζηά 

ηδξ Μεβαθυπμθδξ, ηα υνδ ηδξ Κοπανζζζίαξ ζημ κμηζμδοηζηυ άηνμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, ημ υνμξ Λοηυδδιμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πφθμο ηαζ δοηζηά ημο Πάιζζμο 

πμηαιμφ, εκχ δ παιδθή αθθά απυηνδικδ Ηεχιδ ηθείκεζ αμνεζμδοηζηά ηδκ πεδζάδα 

ηδξ Μεζζήκδξ. Ο μνεζκυξ ηφηθμξ ζηδ αυνεζα Πεθμπυκκδζμ πενζθαιαάκεζ αμοκά πμο 

εηηείκμκηαζ ςξ ηδ εάθαζζα, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηδκ πεδζκή έηηαζδ ζε ιζα ζηεκή γχκδ. 

Αοηή δ γχκδ ζηαδζαηά δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζε θμθχδεζξ πενζμπέξ ηαζ μνμπέδζα πμο ζηδ 

ζοκέπεζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε πμθφ ρδθά υνδ, υπςξ μ Υεθιυξ ζηδ δοηζηή Απαΐα ηαζ δ 

Κοθθήκδ ή Εήνζα πενζζζυηενμ ακαημθζηά. Ζ ηεθεοηαία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοκδέεηαζ ιε 

ηα υνδ Οθίβονημξ, Σναπφ ηαζ Ανηειίζζμ, ηα μπμία απθχκμκηαζ ιε βεκζηή ηαηεφεοκζδ 

απυ αμννά πνμξ κυημ ηαζ πςνίγμοκ ηδκ ακαημθζηή Ανηαδία απυ ηδκ Ανβμθίδα. 

Γοηζηά ηα Ανμάκζα ζοκδέμκηαζ ιε ημ επίιδηεξ Μαίκαθμ πμο ιαγί ιε ηα υνδ ηδξ 

Γδιδηζάκαξ δζαιμνθχκμοκ ημ μνμπέδζμ ηδξ Σνίπμθδξ. Σμ μνμπέδζμ αοηυ, δ ηανδζά 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο, απμηεθείηαζ απυ γχκεξ, μζ μπμίεξ πςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ απυ 

ρδθμφξ ή παιδθμφξ θυθμοξ. Νυηζα ηδξ Γδιδηζάκαξ εηηείκεηαζ δ θεηάκδ ηδξ 

Μεβαθυπμθδξ, εκχ δοηζηά ημ Μαίκαθμ ζοκδέεηαζ ιε ημκ επζιήηδ ηαζ παιδθυ 

Πάνκςκα, μ μπμίμξ απμηεθεί ημ υνζμ ακάιεζα ζηδ Λαηςκία ηαζ ζηδκ Ανηαδία. ηδ 

δοηζηή πθεονά ηδξ Λαηςκίαξ, ζηα υνζα ιε ηδ Μεζζδκία, ορχκεηαζ μ επίζδξ ιεβάθμο 

ιήημοξ Σαΰβεημξ, ημ ρδθυηενμ υνμξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο πμο ανπίγεζ ζηα κυηζα ημο 

μνμπεδίμο ηδξ Μεβαθυπμθδξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ. Ο Σαΰβεημξ, 

ηαηεααίκμκηαξ απυημια πνμξ ηδκ ακαημθή ηαζ πενζζζυηενμ μιαθά ηαζ ααειζαία ζηδ 
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ιεζζδκζαηή πεδζάδα θεζημονβεί ςξ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ επζημζκςκία 

ιεηαλφ Λαηςκίαξ ηαζ Μεζζδκίαξ. Σέθμξ, ζηδκ ακαημθζηή άηνδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

ιεηαλφ Κμνζκείαξ ηαζ Ανβμθίδαξ, ορχκεηαζ απμιμκςιέκμ ημ Αναπκαίμ υνμξ.  

Αοηυ ημ δίηηομ ζοιπαβχκ μνεζκχκ υβηςκ ηαηαηενιαηίγεζ ημ πχνμ ζε ιζηνέξ 

βεςβναθζηέξ, δδιμβναθζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ εκυηδηεξ πμο μνβακχκμκηαζ ιε πονήκα 

ηάπμζα απυ ηζξ ζπεηζηά ιζηνμφ ιεβέεμοξ πεδζάδεξ, υπςξ ηδξ Μεζζδκίαξ, ημο Άνβμοξ, 

ηδξ Ζθείαξ, ηδξ Απαΐαξ, ηδξ Σνζθοθίαξ ή ηδξ Κμνίκεμο. Απυ ηδκ άθθδ, ημ ζπεηζηά 

ιέηνζμ ορυιεηνμ ηςκ αμοκχκ επέηνεπε ηδ ζοβηνυηδζδ ζζηχκ μνεζκχκ μζηζζηζηχκ 

ιμκάδςκ εκζςιαηςιέκςκ ζημκ ηαεδιενζκυ αβνμηζηυ αίμ ηαζ πνμζαάζζιςκ ιέζς 

ιμκμπαηζχκ. Ζ ακάπηολδ ημο ζοβημζκςκζαημφ δζηηφμο αημθμφεδζε ηδ ζοκήεδ 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ ιεβάθμοξ μδζημφξ άλμκεξ, ημοξ δεοηενεφμκηεξ 

πενζθενεζαημφξ δνυιμοξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδ εάθαζζα ηαζ ηα ιμκμπάηζα πμο 

ελοπδνεημφκ ημοξ μζηζζιμφξ πμο ανίζημκηαζ έλς απυ ηδκ αηηίκα ηςκ ιεβάθςκ 

μδχκ.
54

 Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ ιμκμπαηζχκ ηαεμνζγυηακ απυ ημ παναηηήνα ημο θοζζημφ 

πχνμο πμο δζέζπζγακ ηαζ ηα μζηζζηζηά πθέβιαηα ηα μπμία ηαθμφκηακ κα ζοκδέζμοκ, 

μζ δε ιεβάθμζ μδζημί άλμκεξ ηαζ ηα πενζθενεζαηά ζοβημζκςκζαηά ζοζηήιαηα 

αθθδθμδζαπθέημκηακ ηαζ έηεικακ ηάεεηα ηαζ μνζγυκηζα ηδ πενζυκδζμ, ζοκδέμκηαξ 

υθεξ ηζξ αζηζηέξ ηαζ διζαζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ.
55

  

 Οζ βεςβναθζηέξ δοκάιεζξ ηδξ πενζμκήζμο ςξ αδνάκεζεξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ 

ηαευνζζακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηζξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ ηςκ παναβςβζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ζηδκ πνμαζμιδπακζηή μεςιακζηή μζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα. Ο 

μνεζκυξ υβημξ ζημ ηέκηνμ ηδξ πενζμκήζμο ζοκέααθε ζηδ δζπμηυιδζδ ημο 

Πεθμπμκκδζζαημφ πχνμο ζηα ζπεηζηά ακεπηοβιέκα, υζμκ αθμνά ζηζξ αζηζηέξ 

θεζημονβίεξ, πανάθζα ηαζ ζηδκ ηαεανά αβνμηζηή εκδμπχνα. Χξ απμηέθεζια, ιζα γχκδ 

ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ακηζδζαζηέθθεηαζ ζηδκ μιμζμιμνθία ηςκ αβνμηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ οπαίενμο. Απυ ηδκ άθθδ, ημ πενζμνζζιέκμ ιέβεεμξ ηςκ 

δζαεέζζιςκ εφθμνςκ πεδζάδςκ πενζυνζγε ηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ιεβάθδξ 

έηηαζδξ ηαθθζενβεζχκ, δμιζηυ ζημζπείμ ημο κέμο παβηυζιζμο μζημκμιζημφ 

ζοζηήιαημξ ημο 18
μο

 αζχκα, ζημ μπμίμ μ μεςιακζηυξ ηυζιμξ ζηαδζαηά εκηαζζυηακ. 

Σμ βεβμκυξ υηζ δ κέα ιμνθή παναβςβζηχκ ζπέζεςκ πμο ακαδφεδηε ζημκ 18
μ
 αζχκα 

                                                 
54

 Γζα αοηή ηδ δζάηνζζδ αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 113-118. 
55

 Γζα πάνηεξ ηςκ μδζηχκ αλυκςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ημκ 18μ αζχκα αθ. Ακςβζάηδξ-Πεθέ, 

Γξφκνη, 22-49. πςξ μ ίδζμξ ζοββναθέαξ αεααζχκεζ μζ πυθεζξ ηαζ μζ δνυιμζ ακαπηφζζμκηακ 

πανάθθδθα, εκχ μζ μζηζζηζηέξ ιμκάδεξ ιεβέεμοξ πςνζμφ δδιζμονβμφζακ ζπέζεζξ ιε ημκ ηεκηνζηυ μδζηυ 

άλμκα ιυκμ ακ ςθεθμφκηακ απυ αοηυ. Βθ. Ακςβζάηδξ-Πεθέ, ρέζεηο δξφκνπ, 414-419. 
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ήηακ πμθοδζάζηαηδ ηαζ ηαεμνίζηδηε ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηζξ βεςβναθζηέξ δμιέξ 

απμηεθεί ααζζηή ενεοκδηζηή οπυεεζή ιαξ. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ ιεβάθεξ εηηάζεζξ 

εκηαηζηχκ ιμκμηαθθζενβεζχκ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ζηδ Μζηνά Αζία δ ιεβάθδ 

βαζμηηδζία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ακαζηάθεδηε απυ βεςβναθζημφξ ηαεμνζζιμφξ ηαζ 

ηαηά ακάβηδ πήνε δζαθμνεηζηά βκςνίζιαηα, πενζμνζγυιεκδ ζηζξ ιζηνέξ πεδζάδεξ ηςκ 

παναθίςκ ηαζ ζηα εζςηενζηά μνμπέδζα. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ ηονζανπία ημο 

Μπεκάηδ ζηδ Μεζζδκζαηή πεδζάδα, ηςκ Hotoman ζηδκ Ζθεία, ημο Halil beğ ζηδκ 

εφθμνδ Κμνζκεία, ημο Musa ağa ζηδ αυνεζα Μεζζδκζαηή πεδζάδα, ημο φκηοπμο ηαζ 

ηςκ Arnavutoğlu ζημ Ανηαδζηυ μνμπέδζμ. Ζ οπένααζδ ηςκ βεςβναθζηχκ 

ηαεμνζζιχκ ηαεζζημφζε ακαβηαία ηδκ άνενςζδ ζοιιαπζχκ ηαζ πεθαηεζαηχκ 

δζηηφςκ, εζζάβμκηαξ ημζκςκζηά βκςνίζιαηα ζημοξ θοζζημφξ παναηηήνεξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ζοβηνμηήζεςκ. 

Η δεκνγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή δπλακηθή ηεο Πεινπνλλήζνπ 

 Ζ ιεθέηδ ηδξ μεςιακζηήξ δδιμβναθζηήξ ζοβηονίαξ ζοκήεςξ αημθμοεεί ηζξ 

μεςιακζηέξ απμβναθέξ, ηζξ παναηδνήζεζξ ηςκ πενζδβδηχκ ηαζ ηζξ πμζηίθεξ ιζηνμ-

απμβναθέξ, ζοπκά εηηθδζζαζηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ζημπμεεζίαξ. Αοηή δ ηεηιδνζαηή 

ηαηάζηαζδ δζαθμνμπμζείηαζ πνμκζηά ηαζ ημπζηά ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ. Θεςνμφιε υηζ ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ 

δδιμβναθζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ζημκ 18
μ
 αζχκα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ πνυζθδρδ ηςκ 

ζοκεδηχκ ακάδεζλδξ ηδξ ημπζηήξ εθίη. 

Ακ ηαζ δ πνμηαπζηαθζζηζηή μζηζζηζηή μνβάκςζδ ημο πχνμο ηαεμνζγυηακ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ απυ δοκάιεζξ ιαηνάξ ηαζ ιέζδξ δζάνηεζαξ, υπςξ μζ βεςβναθζηέξ 

δμιέξ, μζ θζιμί, μζ επζδδιίεξ ηαζ μζ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, δ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ζοβηονία επδνέαγε ελίζμο ηδκ εβηαημίηδζδ ημο πχνμο. Οζ ελμοζζαζηζηέξ δμιέξ, μ 

ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηαζ άζηδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ μζ θοβυηεκηνεξ 

πενζθενεζαηέξ δοκάιεζξ ζηδκ ακηζπανάεεζή ημοξ ιε ηδ ζοβηεκηνςηζηή μεςιακζηή 

ελμοζία ηαευνζζακ ζδιακηζηά ηδκ μζηζζηζηή ζοβηνυηδζδ. Γζα πανάδεζβια, ηα çiftlik 

απμηέθεζακ κέμ ηνυπμ πθδεοζιζαηήξ ζοβηέκηνςζδξ, ακηαπμηνζκυιεκμ ζημκ 

ηαζκμφνβζμ ηφπμ μζημκμιζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ μεςιακζηχκ επανπζχκ. Αηυιδ, δ 

ακάδεζλδ κέςκ ιμνθχκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, αάζδ ηςκ πνμεεηζημηήηςκ ηδξ κέαξ 

πενζθενεζαηήξ εθίη, ζοκεζζέθενε  ελίζμο ζηδκ μζηζζηζηή πναβιαηζηυηδηα. Έηζζ, εηηυξ 

απυ ηα çiftlik, δ πνμσμφζα ακάπηολδ πενζζζυηενμ ζοβηνμηδιέκςκ ιμνθχκ αζηζημφ 

αίμο ηαζ δ πθδεοζιζαηή αφλδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοβηεκηνχζεςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ 
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μεςιακζηήξ επζηνάηεζαξ απμηέθεζακ ζοκέπεζεξ ημο αολακυιεκμο εκδζαθένμκημξ βζα 

ειπμνζηέξ ηαζ αζμηεπκζηέξ επεκδφζεζξ. Ακ ηαζ πθδεοζιζαημί πανάιεηνμζ υπςξ μ 

ιέζμξ υνμξ γςήξ, δ πμζμζηζαία ζπέζδ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ δθζηζχκ 

ζπεηίγμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδ δδιμβναθζηή δοκαιζηή, ημ ιέβεεμξ ηςκ μζηζζηζηχκ 

ζοβηεκηνχζεςκ, δ δζαζπμνά ημοξ ζημ πχνμ ηαζ δ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα 

ελανηχκηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ παναβςβζηέξ ηαζ πμθζηζημημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. 

 Ακαθμνζηά ζηα ηεηιήνζα, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ μζ παναηδνήζεζξ ηςκ 

πενζδβδηχκ απμηεθμφκ ιανηονίεξ ζιπνεζζζμκζζηζημφ παναηηήνα, ζοπκά πςνίξ 

πμζμηζηέξ εββναθέξ, ιε πμκδνζηέξ ηάλεζξ ιεβεεχκ, ακαηνίαεζεξ ηαζ ιεβάθεξ 

απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ μεςιακζηέξ απμβναθέξ, δεκ 

ηαηαβνάθμοκ ηάζεζξ πθδεοζιζαηήξ αολμιείςζδξ ηαζ ιεηααμθήξ ηαζ είκαζ ζδεμθμβζηά 

ηαεμνζζιέκεξ απυ δοηζηέξ πνμζθήρεζξ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο.
56

 Απυ ηδκ άθθδ, 

είκαζ βκςζηυ υηζ μζ μεςιακζηέξ απμβναθέξ, πανά ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο πνμηφπημοκ 

απυ ηδκ οπμηαβή ημοξ ζηδ θμβζηή ηδξ θμνμθμβζηήξ ηαηαβναθήξ, απμηεθμφκ ιμκαδζηή 

πδβή ζζημνζημδδιμβναθζηήξ ένεοκαξ. Ακαθμνζηά ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, δ απμβναθή 

πμο ζοκυδεοε ηδκ έηδμζδ ημο kanunname ημο 1715 απμηέθεζε ηδ ιυκδ ηαηαβναθζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ απυ ημ 1715 έςξ ημ 1821.
57

 Καεχξ δ 

απμβναθή παναιέκεζ αδδιμζίεοηδ ηαζ δοζπνυζζηδ ζημ Başbakanlık Arşivi ζηδκ 

Άβηονα, ημ ιυκμ ζηένεμ δδιμβναθζηυ πεδίμ απμηεθμφκ μζ απμβναθέξ ημο Βεκεηζημφ 

ηνάημοξ ηαζ ηονίςξ αοηή πμο δζεκενβήεδηε ημ 1700.
58

 

 Καηά ημκ αηεθθανίμο, μ πθδεοζιυξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ημ 1718 ήηακ 

πενίπμο 245.000 ροπέξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 25.000 ήηακ κεμαθζπεέκηεξ Οεςιακμί, εκχ 

ημ 1770 μ πθδεοζιυξ έθηαζε ημοξ 300.000 πνζζηζακμφξ ηαζ 30.000 ιμοζμοθιάκμοξ.
59

 

Βάζδ ημο οπμθμβζζιμφ απμηεθεί δ αεκεηζηή απμβναθή ημο 1707, αθθά μ 

                                                 
56

 Κθαζζηή είκαζ δ ζηνεαθή πενζβναθή ηδξ ένδιδξ απυ αβνμηζημφξ πθδεοζιμφξ οπαίενμο απυ 

πενζδβδηέξ πμο ακαπανάβμοκ αθδβδιαηζηά δζηέξ ημοξ πνμζθήρεζξ ημο εονςπασημφ αβνμηζημφ πχνμο. 

Αοηή δ εζηυκα ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ηυζμ ιε ηα εονήιαηα ανπαζμθμβζηχκ ενεοκχκ υζμ ηαζ ηζξ 

πθδεοζιζαηέξ ηαηαβναθέξ απυ ηδκ ηεκηνζηή μεςιακζηή βναθεζμηναηία. Αηυιδ, δ έκηαλδ ημο 

μεςιακζημφ πχνμο ζημ κέμ παβηυζιζμ μζημκμιζηυ ζφζηδια ημο 18
μο

 αζχκα απαζημφζε εκηαηζημπμίδζδ 

ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ δ μπμία ιυκμ ιε ηδ δδιμβναθζηή εκίζποζδ ηςκ 

εκδζαθενυιεκςκ πενζμπχκ ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζδεεί. Γζα ιζα ακηίζημζπδ ηνζηζηή αθ. 

Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ, 75-77, Bennet, Davis & Zarinebaf-Sahr, Sir W. Gell‟s 

Itinerary, 343-380 ηαζ Frangakis & Wagstaff, Settlement, 163-192. 
57

 Γζα ημ ηείιεκμ ημο kanunname αθ. Κονηίκδ, Ζ νζσκαληθή δηνίθεζε, 239-255 ηαζ Μπαθηά, Οη 

θαλλνπλακέδεο, 29-70.  
58

 Μζα άθθδ αλζυπζζηδ απμβναθή είκαζ αοηή πμο δζεκήνβδζακ ηα βαθθζηά ζηναηεφιαηα πμο 

ζηάειεοζακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζημ δζάζηδια 1828-1829. Ο φζηενμξ παναηηήναξ ηδξ, δ ιεβάθδ 

απυζηαζδ απυ ημ πνμκζηυ πθαίζζμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ηαζ δ ιεζμθάαδζδ ημο πμθέιμο ζηενμφκ ηδκ 

πενζβναθζηή αλία ηδξ βζα ηδ ιεθέηδ ιαξ. 
59

 Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 116-120. 
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Πακαβζςηυπμοθμξ απέδεζλε υηζ δ απμβναθή δεκ ήηακ πναβιαηζηή μφηε ηαζ μ ανζειυξ 

νεαθζζηζηυξ. Ζ πθέμκ έβηονδ αεκεηζηή απμβναθή είκαζ αοηή ημο πνμκμδηή Grimani 

ημ 1700, δ μπμία έδςζε ημκ ανζειυ ηςκ 176.844 ηαημίηςκ.
60

 Καεχξ δεκ οπάνπμοκ 

απμβναθζηά ζημζπεία βζα ημ δζάζηδια 1715-1770, δε βκςνίγμοιε ηδ πνμκζηή 

αθεηδνία ακηζζηνμθήξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ δδιμβναθζηήξ ζηαζζιυηδηαξ ημο 17
μο

 

αζχκα, μφηε ακ μ νοειυξ ηδξ πθδεοζιζαηήξ αφλδζδξ ήηακ μιμζμβεκήξ. Με έκα 

οπμεεηζηυ ζοκηεθεζηή ζηαεενήξ αφλδζδξ 4-4,5%μ μ πθδεοζιυξ πνέπεζ κα 

ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 215.750 ηαζ 220.613 ηαημίηςκ ημ 1770, πςνίξ κα είκαζ δοκαηυ κα 

οπμθμβζζεμφκ εφημθα μ ιμοζμοθιακζηυξ πθδεοζιυξ, ιεβάθμ ιένμξ ημο μπμίμο 

δζέθεοβε ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηαηαβναθήξ.
61

 

H παιδθή ποηκυηδηα ημο πεθμπμκκδζζαημφ πθδεοζιμφ
62

 απμηεθμφζε 

θαζκυιεκμ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ, παναηηδνζζηζηυ πνμαζμιδπακζηήξ ημζκςκίαξ, πανά ηδκ 

φπανλδ θοζζηχκ πδβχκ ζηακχκ κα ενέρμοκ πμθφ ιεβαθφηενμ πθδεοζιυ πςνίξ 

αθθαβέξ ζηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ δδιμβναθζηήξ οπμαάειζζδξ 

ήηακ δ μιμζυιμνθδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ, ιε ελαίνεζδ ημκ ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ ηαζ ηδ Μάκδ.
63

 Ζ πεθμπμκκδζζαηή πνζζηζακζηή μζημβέκεζα ήηακ 

ιμκμεζηζαηή ηαζ μθζβμιεθήξ, απμηεθμφιεκδ ηαηά ιέζμ υνμ απυ πενίπμο 4 (4,04) 

ιέθδ, αηυιδ ηαζ ζε ζοκεήηεξ ιειμκςιέκδξ αβνμζηίαξ, ηαεχξ ηαιία ημζκςκζηή, 

μζημκμιζηή ή δδιμβναθζηή πίεζδ βζα πμθοιεθείξ μζημβέκεζεξ δεκ επέααθε ηδκ 

πανμοζία ηδξ.
64

 

                                                 
60

 Βθ. Πακαβζςηυπμοθμξ,  Πιεζπζκφο  144. 
61

Γζα ιζα εηηεκή ηνζηζηή ηςκ ιεευδςκ δδιμβναθζηήξ ηεηιδνίςζδξ αθ. αηεθθανίμο, Ζ  

Πεινπφλλεζνο, 276-281. Γζα ηδκ πενζβναθή ηδξ δδιμβναθζηήξ ελέθζλδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ημκ 

13
μ
 έςξ ημκ 17

μ
 αζχκα αθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 31-134, Alexander, Two Ottoman Registers, 

399-407, Balta, Settlements, 53-63, Beldiceanu & Beldiceanu-Steinherr, Recherches, 17-74, ηςκ ζδίςκ, 

Corinthe, 37-61, Kayapınar, Osmanlı, 35-55. Γζα ηζξ απμβναθέξ ηδξ αεκεηζηήξ πενζυδμο ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, ημοξ ζηυπμοξ ηδξ αεκεηζηήξ απμζηζζηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ πενζμνζζιέκδ επζηοπία πμο 

βκχνζζε δ ηεθεοηαία αθ. Λζάηα, Αξγεία γε, 38-44, Νηυημξ. Ζ ηεξεά Διιάο, 36, 39, 99-122 ηαζ 130-134 

ηαζ Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 138-151. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ έπμοιε βζα ηδ δδιμβναθζηή 

ηαηάζηαζδ ζηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα. Βθ. Anoyatis-Pele, Connaissance, 17-30, Μδθζανάηδξ, 

Καηαγξαθή, 317-320 ηαζ Πνςημράθηδξ, Πεξί ηνπ πιεζπζκνχ, 145-148. 
62

 Βθ. αηεθθανίμο, Πεινπφλλεζνο, 120 ηαζ Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 170-182. Ο δεφηενμξ 

οπμθυβζζε ηδκ ποηκυηδηα ημ 1700 ζε 8,4 ηαημίημοξ / km
2
. 

63
 ημ άβμκμ έδαθμξ ηδξ Μάκδξ γμφζε ζθδκςιέκμ ημ 40% ημο πεθμπμκκδζζαημφ πθδεοζιμφ. Ζ 

ενιδκεία αοημφ ημο θαζκυιεκμο δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δδιμβναθζημφξ υνμοξ, υπςξ δ ορδθή 

βεκκδηζηυηδηα, δ παιδθή εκδζζιυηδηα ή μζ πενζζζυηενμζ βάιμζ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, εκχ μ απμηθεζζιυξ ζηα αυνεζα απυ αναπχδδ ηαζ άβμκα εδάθδ απέηθεζε ηδκ επέηηαζδ 

ζε πενίπηςζδ οπενπθδεοζιμφ. διακηζηυ νυθμ έπαζγακ μζ ηαθά νοειζζιέκμζ ιδπακζζιμί ημζκςκζηχκ 

ζζμννμπζχκ – παν‟ υθεξ ηζξ δζανηείξ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηδ δφζηαιπηδ θαηνζαηή μνβάκςζδ – 

ηαζ δ πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ ανπασηχκ ημζκςκζχκ ζηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφζε μ 

οπενπθδεοζιυξ. Βθ. Κυιδξ, Πιεζπζκφο θαη νηθηζκνί, 131-176, 229-249 ηαζ 265-408 ηαζ 

Πακαβζςηυπμοθμξ,  Πιεζπζκφο  179-182. 
64

 Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 120-136 ηαζ Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 203-206 ηαζ Μέγεζνο, 8-11. 
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Ο ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ ακαζημθήξ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ηάζδξ αφλδζδξ 

ημο πθδεοζιμφ ήηακ μζ αθθεπάθθδθεξ επζδδιζηέξ αζεέκεζεξ πμο έπθδλακ ηδ 

πενζυκδζμ. Ζ Πεθμπυκκδζμξ ςξ δνυιμξ ειπμνζηήξ δζαηίκδζδξ ηαζ ζδιείμ επαθήξ 

ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ιε ηδ Γφζδ απμηέθεζε πνμκμιζαηυ πεδίμ ακάπηολδξ 

επζδδιζηχκ αζεεκεζχκ. Δκημφημζξ, μζ ιδπακζζιμί απμηαηάζηαζδξ ηδξ δδιμβναθζηήξ 

ζζμννμπίαξ ιεηά απυ ηάεε επζδδιζηυ πθήβια πενζυνζγακ ηδ δναζηζηή επίδναζδ ηςκ 

κμζμθμβζηχκ παναβυκηςκ.
65

 Οζ μιαδζηέξ απμδδιίεξ ζημ ελςηενζηυ δεκ ήηακ ζοπκέξ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ αοηή ηδκ επμπή, εκχ ηαζ δ πυθδ δε θεζημονβμφζε ςξ πονήκαξ 

εζςηενζηήξ ιεηακαζηεοηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ.
66

 Ζ αανφηδηα ηςκ θζιχκ μνζγυηακ απυ 

ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ (υπςξ ημ ειπυνζμ δδιδηνζαηχκ, δ 

πμθζηζηή δδιζμονβίαξ απμεειάηςκ, ημ iştira ηαζ μζ πυθειμζ), εκχ μζ πςνζημί 

απμηνίκμκηακ ζηζξ ηνίζεζξ ζζημδείαξ ιε πμθοηαθθζένβεζεξ δδιδηνζαηχκ ηαζ ηδ πνήζδ 

πθεμκαζιάηςκ εκυξ πνμσυκημξ βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ απςθεζχκ ζε άθθμ.
67

 Σέθμξ, 

ακαζπεηζηυ δδιμβναθζηυ πανάβμκηα απμηέθεζακ μζ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, ηονίςξ μζ 

ζεζζιμί, ζοπκά ιε ιεβάθμ ανζειυ εοιάηςκ.
68

 

Βαζζηυ βκχνζζια ημο πθδεοζιζαημφ πθέβιαημξ ηδξ πενζμκήζμο απμηέθεζε δ 

μζηζζηζηή ακζζυηδηα ηδξ πενζιεηνζηήξ πανάθζαξ γχκδξ, ζηδκ μπμία ακαπηοζζυηακ ημ 

ζφκμθμ ηςκ αζηζηχκ ηαζ διζαζηζηχκ ιμνθςιάηςκ. Απυ ηδκ άθθδ, δ εκδμπχνα 

παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ απμοζία αζηζηχκ ζοκυθςκ, έκδεζλδ μζημθμβζημφ 

ηαεμνζζιμφ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ ιυκδ αζηζηή μζηζζηζηή ιμκάδα ηδξ 

εκδμπχναξ, δ Σνζπμθζηζά, ζηέβαγε δζμζηδηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ πανά ηδ βεςβναθζηή 

εέζδ ηδξ δεκ εκηάπεδηε ζημ ζφζηδια επζημζκςκζχκ ςξ πενζθενεζαηυ ηέκηνμ.
69

 

Δπίζδξ, παναηηδνζζηζηυ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πχνμο είκαζ δ ζοκέπεζα ημο 

μζηζζηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ πανά ηζξ ζοβηονζαηέξ ενδιχζεζξ ή ηδ ιεηααμθή ηςκ 

υνςκ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, πανά ηδ ζπεηζηή ακάπηολδ ημο ειπμνίμο, 

μ ηονίανπμξ αβνμηζηυξ παναηηήναξ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ πανάθθδθα ιε ηδκ  

                                                 
65

 Πακχθδ ακαθένεηαζ ηα έηδ 1719, 1729-1730 ηαζ 1754. Γζα ημ πνμκζηυ ηςκ θμζιχκ ημο 18
μο

 αζχκα 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ αθ. Θςιυπμοθμξ, Ηζηνξία, 491 ηαζ 513, Κνειιοδάξ, Δκπφξην, 11-15, Κςζηήξ, ηνλ 

θαηξφ, 375-400, Παπακδνέμο, Ζ Ζιεία, 346 ηαζ Slot, Δπηδεκία, 351-355. Γζα ημκ δδιμβναθζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ νυθμ ηςκ επζδδιζχκ ζημκ εονφηενμ μεςιακζηυ ηυζιμ αθ. Panzac, Population et santé, 1-

120. 
66

 Ζ ιυκδ μιαδζηή απμδδιζηή ακαπχνδζδ πθδεοζιμφ πμο είκαζ ελαηνζαςιέκδ ήηακ δ ιεηακάζηεοζδ 

αβκχζημο ανζειμφ Μακζαηχκ ζηδ Florida ηδξ Αιενζηήξ ημ 1767. Βθ. αηεθθανίμο, Πεινπφλλεζνο,  

119-120. 
67

 Βθ. Κςζηήξ, Αθνξία, 47-48 ηαζ 66-86.  
68

  Γζα ιζα πνμκμθμβζηή ακαζηυπδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημκ 18μ αζχκα 

αθ. Γαθακυπμοθμξ, εηζκηθή, 49-53, ηαονυπμοθμξ, Ηζηνξία, 284-286. 
69

 Βθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Ναχπιην 42. 
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απμοζία αζμηεπκζημφ ιεηαπμζδηζημφ ημιέα έδναζακ ακαζηαθηζηά βζα ηδ δδιζμονβία 

ιεβάθςκ αζηζηχκ ιμκάδςκ ηαημίηδζδξ. Έηζζ, ακαπηφπεδηακ ιυκμ διζαζηζηά ηέκηνα 

ιε έκημκδ ηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ ηδκ εκδμπχνα, ςξ ηυπμζ δζαηίκδζδξ ηδξ αβνμηζηήξ 

παναβςβήξ. Ζ ακοπανλία ιεβάθςκ αζηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ δ ακαθμβζηή 

ηονζανπία ηςκ πςνζχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ
70

 ζοιθςκμφκ ιε ηδ βεκζηή εζηυκα ηςκ 

ιζηνχκ αζηζηχκ πθδεοζιζαηχκ ιεβεεχκ ηςκ μεςιακζηχκ Βαθηακίςκ,
71

 υπςξ ηαζ ιε 

ηδ βεκζηυηενδ έθθεζρδ εθηοζηζηυηδηαξ ηςκ πυθεςκ βζα ημοξ αβνμηζημφξ 

πθδεοζιμφξ.
72

 Δπζπθέμκ βκχνζζια ημο 18
μο

 αζχκα απμηέθεζε δ δζανηήξ ηζκδηζηυηδηα 

ηαζ πνμζανιμβή ηςκ αβνμηζηχκ πθδεοζιχκ ζηζξ κέεξ ημζκςκζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ 

ηαζ παναβςβζηέξ ζοκεήηεξ, ιε ζδιακηζηυηενδ εηδήθςζδ ηδκ ανζειδηζηή οπενμπή 

ηςκ κέςκ μζηζζηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ενδιχζεζξ.
73

 

Λίβα είκαζ βκςζηά βζα ημ δδιμβναθζηυ ιέβεεμξ, ηδκ ημζκςκζηή δμιή, ηζξ 

επαββεθιαηζηέξ εκαζπμθήζεζξ ηαζ ηδ θοθεηζηή ζφκεεζδ ηςκ ιμοζμοθιάκςκ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο. Ο ηφνζμξ υβημξ ημο πθδεοζιμφ ήηακ ηζιανζχηεξ, δζμζηδηζημί 

οπάθθδθμζ ηαζ θνμονέξ βεκζηζάνςκ ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ, εκχ μ ανζειυξ ηςκ 

ελζζθαιζζιέκςκ ήηακ βεκζηά ιζηνυξ.
74

 Πυθμ έθλδξ βζα ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ 

απμηέθεζακ μζ ιεβάθεξ μζηζζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιε γςδνή μζημκμιζηή ηίκδζδ, υπςξ 

δ Μεεχκδ, δ Κμνχκδ, ημ Νααανίκμ, δ Πάηνα ηαζ ημ Ναφπθζμ ηαζ δ Σνζπμθζηζά ςξ 

δζμζηδηζηή πνςηεφμοζα ηαζ υπζ μζ μζηζζηζηέξ ιμκάδεξ ιε πενζζζυηενμ αβνμηζηυ 

παναηηήνα, υπςξ δ Καθαιάηα, μ Πφνβμξ, ηα Καθάανοηα, δ Κανφηαζκα ηαζ ημ 

Άνβμξ.
75

 Απυ ηδκ άθθδ, δ πανμοζία ιμοζμοθιακζηχκ αβνμηζηχκ πθδεοζιχκ, ηονίςξ 

αθαακζηήξ πνμέθεοζδξ, πενζμνζγυηακ ζε δζάζπανηεξ κδζίδεξ, ηονίςξ ζημκ Μζζηνά 

                                                 

70
 Ο Πακαβζςηυπμοθμξ ηαηαβνάθεζ ιυκμ 15 απυ 1532 μζηζζιμφξ ιε πθδεοζιυ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000 

ηαημίηςκ, ακ ηαζ μζ δοζημθίεξ πμο ζοκεπάβεηαζ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηςκ πςνζχκ (απυ 1 ςξ 10 

μζημβέκεζεξ) δεκ έπαζλακ ακαζπεηζηυ νυθμ ζηδ ιαηνμπνυκζα πανμοζία ημοξ. Βθ. Πακαβζςηυπμοθμξ 

,Πιεζπζκφο, 188, 194-195. 
71

 Γζα ιζα ζογήηδζδ βζα ημ παναηηήνα ηδξ μεςιακζηήξ πυθδξ ηαζ ημ ηνζηήνζμ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ 

αζηζηχκ ιεβεεχκ αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 77-79, Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ θαηάζηαζε, 79. Γζα ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο αθ. Balta, Settlements, 59-63 ηαζ Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 184-

197. 
72

 Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ δ εκίζποζδ ημο πθδεοζιζαημφ δοκαιζημφ ηςκ μζηζζιχκ ημο διζμνεζκμφ πχνμο 

ιε πεδζκά πθδεοζιζαηά πενζζζεφιαηα, θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηδξ αζμηεπκζηήξ παναβςβήξ, ήηακ πμθφ 

πζεακυηενδ απυ ηδκ πνμζέθεοζδ αβνμηζηχκ πθδεοζιχκ ζηδκ πυθδ. ημκ πεθμπμκκδζζαηυ πχνμ 

ακάθμβμ πανάδεζβια απμηέθεζε δ Γδιδηζάκα. Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ, 79. 
73

 Γζα παναδείβιαηα αθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ, 83. 
74

 Γζα ημοξ ελζζθαιζζιμφξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ αθ. Νζημθάμο, Δμηζιακηζκνί, 57 ηαζ 62-63. 
75

 Οζ πθδνμθμνίεξ, πςνίξ ανζειδηζηά ζημζπεία ή πνμκμθμβζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, είκαζ απυ ημκ 

αηεθθανίμο. Βθ. Ζ Πεινπφλλεζνο, 118-119. 
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ηαζ ημ Λεμκηάνζ.
76

 Ηδζαίηενδ πενίπηςζδ απμηέθεζακ μζ εφθαηεξ ηςκ πςνζχκ ημο 

Λάθα ζηδκ Ζθεία ηαζ ηςκ Βανδμοκίςκ ζηδ δοηζηή Λαηςκία, μζ μπμίμζ 

ζοβηνμηήεδηακ μζηζζηζηά ιεηά ημ 1715 ηαζ εκηάπεδηακ μνβακζηά ζημ ζφζηδια 

εζςηενζηήξ αζθάθεζαξ ηδξ πενζμκήζμο.  Ζ μνεζκή γχκδ ηςκ Βανδμοκίςκ απμηεθμφζε 

έκα αανφ μπονςιαηζηυ ζφιπθεβια ιε απμζημθή ηδκ επζηήνδζδ ηςκ ακαημθζηχκ 

ζοκυνςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηδ Μάκδ. Πανά ημκ ζηναηζςηζηυ παναηηήνα ηδξ 

δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηζξ πενζπθμηέξ πμο δδιζμονβμφζακ μζ 

ζοκαθθαβέξ ηςκ Βανδμοκζςηχκ ιε ημοξ Μακζάηεξ, μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ 

πνχημοξ ηαζ ημοξ πνζζηζακζημφξ αβνμηζημφξ πθδεοζιμφξ πανέιεκακ μιαθέξ ςξ ηα 

Ονθςθζηά.
77

 Ζ ίδζα παναηήνδζδ ζζπφεζ βζα ηδ θαηνζανπζηή ημζκυηδηα ηςκ Λαθαίςκ 

ζηδ Γαζημφκδ ιε ηδ πςνμηαλζηή δζάνενςζή ημοξ ηαηά βέκδ, δ δνάζδ ηςκ μπμίςκ ςξ 

ημ 1770 ακαζηεθθυηακ απυ ηδκ ζζπονή πανμοζία ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Hotoman.
78

 

Φοζζηά, δ ζζπκή δδιμβναθζηή πανμοζία ηςκ ιμοζμοθιάκςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

ελαζεεκμφζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πμθζηζηήξ 

ηζκδημπμίδζδξ ηςκ ayan. οκεπχξ, μ ζδζαίηενα εκζζποιέκμξ νυθμξ ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πενζμπέξ ηςκ μεςιακζηχκ 

Βαθηακίςκ είπε ηζξ δδιμβναθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο. 

Ακαθμνζηά ζημ δζμζηδηζηυ ζπήια ηδξ πενζμκήζμο, μ ακαθθμίςημξ 

παναηηήναξ ημο απυ ημκ 16
μ
 ςξ ημκ 19

μ
 αζχκα ακηακαηθά ημοξ ανβμφξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφξ ηςκ παναβςβζηχκ ιδπακζζιχκ, ημ παιδθυ επίπεδμ μζημκμιζηήξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ημοξ βεςβναθζημφξ ηαζ εδαθμθμβζημφξ ηαεμνζζιμφξ. Σμ 

απμηέθεζια ήηακ δ ζηαεενυηδηα ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ δζαζνέζεςκ ηυζμ 
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 Ζ ιυκδ ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ αοηήξ ηδξ εέζδξ είκαζ δ ακαθμνά ημο Πακαβζςηυπμοθμο υηζ ζηζξ ανπέξ 

ημο 16
μο

 αζχκα οπήνπακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 1.065 μεςιακζηέξ μζημβέκεζεξ, εθάπζζημ υνζμ 

ελαζθάθζζδξ ηδξ μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ. Βθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 122. Ο Νηυημξ 

ακαθένεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνχηδ ζοζηδιαηζηή αεκεηζηή απμβναθή, έιεζκακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

3.577 Οεςιακμί, δδθ. 1.515 μζημβέκεζεξ, μζ μπμίμζ εηπνζζηζακίζηδηακ (ηονίςξ ζηζξ πυθεζξ Μζζηνά, 

Ναφπθζμ ηαζ Πάηνα). Βθ. Νηυημξ, Ζ ηεξεά Διιάο, 41. Γζα ημοξ αθαακζημφξ πθδεοζιμφξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ απυ ημκ 15
μ
 αζχκα ηαζ ελήξ αθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 68-99, υπμο έιθαζδ 

δίκεηαζ ζηδκ μζηζζηζηή μνβάκςζδ ημο πχνμο ημοξ ηαζ ζημκ εθθεζιιαηζηυ παναηηήνα ηςκ αβνμηζηχκ 

ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ. 
77

 Οζ ζπέζεζξ δζαηανάπεδηακ ηαζ επζδεζκχεδηακ ιεηά ημ 1770 ηαζ ηδκ πενίμδμ ηδξ αθαακζηήξ 

ηονζανπίαξ ζηδ πενζυκδζμ, πςνίξ υιςξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, αοηή δ ιεηααμθή κα ιπμνεί κα 

εζημκμβναθδεεί ζηακμπμζδηζηά ιε υνμοξ ηαηαπίεζδξ ηςκ πνζζηζακχκ. Αοηυ πνμηφπηεζ ηυζμ απυ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ζηεκχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ Μακζάηεξ υζμ ηαζ απυ ηδκ πμζηζθία ακηζδνάζεςκ ηςκ πςνζηχκ. 

Γζα ανπεζαηυ οθζηυ ακαθμνζηά ζηα Βανδμφκζα αθ. Νζημθάμο, Γεκνγξαθηθέο, 313 η.ε. Γζα ιζα πθήνδ 

ηαηαβναθή ηςκ πςνζχκ ηδξ πενζμπήξ αθ. Καράθδξ, Ζ Βαξδνχληα, 118-124. Ζ πνμζέββζζδ ηαζ ηςκ δφμ 

ενεοκδηχκ παναιέκεζ ζε επίπεδμ ημπζηήξ ζζημνζμβναθίαξ ιε εεκμηεκηνζημφξ υνμοξ. 
78

 Γζα θεπημιένεζεξ αθ. Φςηυπμοθμξ, Οη Λαιαίνη, 419 η.ε. 
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απυ ημοξ Οεςιακμφξ υζμ ηαζ απυ ημοξ Βεκεημφξ.
79

 Ζ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ ημο 

πχνμο ακηζηαηυπηνζγε άιεζα ηζξ μζημκμιζηέξ δμιέξ, ηαεχξ υθμζ μζ ηαγάδεξ ήηακ 

πνμζακαημθζζιέκμζ πνμξ ηδ εάθαζζα. Απυ ηδκ άθθδ, δ ακάπηολδ ηςκ μνεζκχκ 

πενζμπχκ ηαζ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ςξ δζμζηδηζηήξ πνςηεφμοζαξ ηδξ πενζμκήζμο άνπζζε 

πνμξ ημ ηέθμξ ημο πνχημο ιζζμφ ημο 18μο αζχκα. Σέθμξ, μ δζμζηδηζηυξ ιδπακζζιυξ 

ηδξ επανπίαξ αημθμοεμφζε ηα ηοπζηά ζενανπζηά ζπήιαηα ηαζ δζαηνίζεζξ ιζαξ 

μεςιακζηήξ επανπίαξ: δζμζηδηήξ ήηακ παζάξ 3 ζππμονίδςκ, μ moravalesi, μ μπμίμξ 

δζμζημφζε ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ζοιαμοθίμο δζμζηδηζηχκ οπαθθήθςκ, εκυξ ζοιαμοθίμο 

εηπνμζχπςκ ημο πθδεοζιμφ, εκυξ δζενιδκέα, δφμ παζάδςκ δφμ ζππμονίδςκ ζημ 

Ναφπθζμ ηαζ ζηδ Μεεχκδ ηαζ δφμ alaybeğ ζηδκ Σνίπμθδ ηαζ ζημκ Μζζηνά. Σδκ 

εοεφκδ ηδξ ηήνδζδξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ, ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ δζαηαβχκ ημο ηέκηνμο 

ηαζ ηδξ είζπναλδξ ηςκ θυνςκ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά είπε μ εηάζημηε voyvoda ζε 

ζηεκή ζοκενβαζία ιε ημοξ ημπζημφξ πνμεζημφξ ηαζ εκίμηε απυθοηδ ελάνηδζδ απυ 

αοημφξ.
80

 

Η Καιακάηα 

Ακ δ δζμζηδηζηή επανπζαηή μνβάκςζδ εκυξ πνμηαπζηαθζζηζημφ ηνάημοξ 

ακηαπμηνζκυηακ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ επζζζηζζηζηχκ ηζκδφκςκ, μ ηαγάξ ηδξ 

Καθαιάηαξ εηπνμζςπμφζε ηδκ ζδακζηή ιμκάδα, υζμκ αθμνά ζημ ιέβεεμξ αθθά ηαζ 

ζημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ημο πχνμο: πεδζκυξ ηαζ εφθμνμξ ηαγάξ, ζηδκ μοζία 

πενζμνζζιέκμξ ζηδκ ημζθάδα ημο πμηαιμφ Πάιζζμο, ιε ηθίια ιεζμβεζαηυ ηαζ ιέηνζα 

ζηάειδ ανμπμπηχζεςκ ηαζ εοκμσημφξ πανάβμκηεξ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ. διείμ 

ακαθμνάξ ήηακ δ πνςηεφμοζα Καθαιάηα, ιμκαδζηή αλζυθμβδ αζηζηή ζοβηέκηνςζδ 

ηαζ ηυπμξ δζάεεζδξ ημο παναβςβζημφ πθεμκάζιαημξ ηςκ βφνς πςνζχκ πςνίξ ορδθυ 

ιεηαθμνζηυ ηυζημξ. Αηυιδ, δ πνμζηαζία ηδξ πυθδξ απυ ημοξ αυνεζμοξ ακέιμοξ πάνδ 

ζημ υνμξ Καθάεζ (ή έθηζα) ζηα ακαημθζηά ηαζ ηα αμοκά ηδξ Αθαβςκίαξ ζηα αυνεζα 

ηδκ ηαεζζημφζε εοκμσηυ αναλμαυθζ. Ακ ηαζ μ ηαγάξ δεκ απμθάιαακε επζζζηζζηζηή 

αοηάνηεζα, ηαεχξ ηα ζζηδνά δεκ ηαθθζενβμφκηακ ζε επανηή ααειυ, δ πνδιαηζηή 

                                                 
79

 Ο ανζειυξ ηςκ ηαγάδςκ (territori βζα ημοξ Βεκεημφξ) ςξ ημ 1770 ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 22 ηαζ 26, ιε ηα 

υνζα ηςκ ιεβάθςκ ηαγάδςκ κα παναιέκμοκ αιεηάαθδηα. Γζα ημοξ ηαγάδεξ ηδξ πνχηδξ μεςιακζηήξ 

πενζυδμο ηαζ ηα territori αθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 161-169. Γζα ημοξ 24 ηαγάδεξ ζηδκ 

πενίμδμ 1715-1770 αθ. Κονηίκδ, Ζ νζσκαληθή, 19-26 ηαζ αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 99-113. 
80

 Γζα ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ αλζςιαημφπςκ αθ. Κονηίκδ, Ζ 

νζσκαληθή, 83-208 ηαζ αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 79-86. Ζ άπμρδ ημο αηεθθανίμο βζα ηδκ 

απυθοηδ ελάνηδζδ ημο voyvoda απυ ημκ moravalesi ηαζ ηδκ δζμζηδηζηή αοημηέθεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

πανααθέπεζ ηδ δοκαιζηή ελάνηδζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ιδπακήξ ημο ηαγά απυ ημκ mültezim, μ μπμίμξ ηαηά 

ηακυκα δζέιεκε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. 
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εοιάνεζα ηαζ ημ παγάνζ πμο θάιαακε πχνα ηάεε Κονζαηή ζηδκ Καθαιάηα ιε 

πνμσυκηα απυ ηδ Λαηςκία ηαζ Ανηαδία πανείπακ ηα ακαβηαία εθυδζα.
81

 

Ζ εοδιενία ημο ηαγά ακηακαηθάηαζ ζηδ ιέβζζηδ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηά ημο 

ζημ ζφκμθμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζημκ ζπεηζηυ οπενπθδεοζιυ ημο ήδδ απυ ηδκ 

πενίμδμ ηδξ αεκεηζηήξ δζμίηδζδξ.
82

 φιθςκα ιε ημοξ πενζδβδηέξ, παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

ζφκεεζδξ ημο πθδεοζιμφ ήηακ δ απυθοηδ ηονζανπία ημο πνζζηζακζημφ ζημζπείμο ηαζ 

δ απμοζία ιμοζμοθιάκςκ εηηυξ απυ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ μεςιακζηήξ δζμίηδζδξ,
83

 

δδιμβναθζηή πανάιεηνμξ δ μπμία, ηαηά αοημφξ, ζοκδέεηαζ αζηζαηά ιε ηδκ 

απνυζημπηδ θεζημονβία ηςκ εεζιχκ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ.
84

 Ζ εζηυκα αοηή 

είκαζ οπεναπθμοζηεοιέκδ ηαζ ηεθζηά παναπθακδηζηή. πςξ ιπμνμφιε κα 

ζοιπενάκμοιε απυ ηζξ οπμβναθέξ ηςκ ιμοζμοθιάκςκ ιανηφνςκ ζηζξ δζηαζμπναλίεξ, 

μ ανζειυξ ηςκ ιυκζιςκ ιμοζμοθιάκςκ ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ πνέπεζ κα ήηακ 

ιεβαθφηενμξ απυ αοηυκ πμο ακηζθήθεδηακ μζ πενζδβδηέξ.  

Ο ηφνζμξ ακαζηαθηζηυξ δδιμβναθζηυξ πανάβμκηαξ ημο ηαγά ήηακ μζ 

επζδδιίεξ,
85

 εκχ δ μιαθή θεζημονβία ημο μζημκμιζημφ ηαζ πμθζηζημφ αίμο ηςκ 

ηαημίηςκ ζοπκά εηηνεπυηακ ελαζηίαξ ηδξ εββφηδηαξ ηδξ Καθαιάηαξ ιε ηδκ de facto 

αοηυκμιδ πενζμπή ηδξ Μάκδξ. Ζ μζημκμιία ημο ηαγά πφηκςκε ζημκ αβνμηζηυ ημιέα, 

ηζξ πενζμνζζιέκεξ ιεηαπμζδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ ακαπηοζζυιεκδ ειπμνζηή 
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 Βθ. Leake, Travels, 346. Οζ πενζδβδηέξ ζηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα ηαηαθεφβμοκ ζε βθαθονέξ 

πενζβναθέξ ηδξ αβνμημηαθθζενβδηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ ηδξ. Έηζζ μ Gell ακαθένεζ υηζ “the 

plain is well cultivated and produces figs and olives in ambundance […] We now passed gardens and 

villas with lemons and oranges, a rapid succession of towers and villas […] on the south toward the 

gulf bound on one side by Corone and on the other by Main lay the rich and well-wooded plain of 

Kalamata shaded with cypresses, oranges, lemons, olives and pomegranates under which gardens 

extend from the town to the sea 2,000 yards distant […] It is not surprising that a fruitful plain should 

produce everything in the greatest luxuriance and the climate compared with that of the interior should 

be of the most delightful temperatures.” Βθ. Gell, Narrative, 201-203. 
82

 φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 1700 εκχ δ επανπία ήηακ δ ιζηνυηενδ ιε 125 km
2
 είπε 4.399 

ηαημίημοξ, δδθαδή 60,2 ηαημίημοξ/km
2 

ηαθθζενβήζζιμο εδάθμοξ, δ δε Καθαιάηα ιε 1.362 ηαημίημοξ 

ήηακ δ έηηδ ιεβαθφηενδ πυθδ ηδξ πενζμκήζμο. Βθ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 177-179. 
83

 ηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα ηαηά ημκ Leake δ πυθδ είπε 400 μζημβέκεζεξ, απυ ηζξ μπμίεξ ιυκμ μζ 6 

ήηακ ιμοζμοθιακζηέξ. Βθ. Leake, Travels, 342. Ζ πθδνμθμνία ημο Γμοηάηδ βζα 1.700 πνζζηζακζηέξ 

ηαζ 30 ιμοζμοθιακζηέξ ηνίκεηαζ οπεναμθζηή. Βθ. Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 183. Ο μοθεσιάκ Πεκάπ 

ακαθένεζ υηζ δ πυθδ είπε 15 ιμοζμοθιάκμοξ ηαημίημοξ. Βθ. αννήξ, Πξνεπαλαζηαηηθή, 192. 
84

 Υαναηηδνζζηζηά μ Leake ακαθένεζ “The government is in the hands of the chief Greeks, and the 

voivoda is readily removed upon any complaints of theirs […] The Albnanian bőlűkbaşı and his men 

are under the direction of the archons.” Βθ. Leake, Travels, 342, εκχ μ Pouqueville εεςνεί υηζ υθμζ μζ 

Οεςιακμί αλζςιαημφπμζ πμο δζέιεκακ ζηδκ πυθδ ήηακ εηηεθεζηζηά υνβακα ηςκ πνζζηζακχκ πνμεζηχκ. 
85

 Ο Πακηαγυπμοθμξ ακαθένεζ 2.000 κεηνμφξ, ανζειυξ ιάθθμκ οπεναμθζηυξ, ζημ δζάζηδια ακάιεζα 

ζημ 1717 ηαζ ημκ Μάνηζμ 1718 ελαζηίαξ ημο θμζιμφ. Βθ. Πακηαγυπμοθμξ, Καιακάηα, 25. ημ ίδζμ 

πκεφια αηεηιδνίςηδξ οπεναμθήξ μ Σζενπέξ ακαθένεζ υηζ ημ 1755 θμζιυξ λεηθήνζζε ηα 2/3 ημο 

πθδεοζιμφ ημο ηαγά. Ο ίδζμξ ιεθεηδηήξ ιάξ δίκεζ ηδκ πθδνμθμνία υηζ έκαξ Άββθμξ ζαηνυξ ιε ημ υκμια 

Σμνκιπμφθ ίδνοζε ηυηε θμζιμηαεανηήνζμ, αναίςζε ημοξ ηαημίημοξ ηαζ επέααθε ηδκ ηαθή ηςκ 

πακςθυπθδηηςκ ζε ηάθμοξ ιε θζςιέκμ αζαέζηδ. Βθ. Σζενπέξ, Ηζηνξία, 31. 
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δοκαιζηή εη ιένμοξ ηςκ πνμεζηζηχκ μζημβεκεζχκ ηδξ πυθδξ μζ μπμίεξ είπακ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ. 

Ο ημζκςκζηυξ αίμξ δζαηδνμφζε ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ πνμαζμιδπακζηήξ 

ημζκςκίαξ,
86

 εκχ πανά ημ ιζηνυ ιέβεευξ ημο, μ ηαγάξ είπε ζδιακηζηυ ανζειυ ιμκχκ, 

δ μζημκμιζηή ζζπφξ ηςκ μπμίςκ ζοκδέεδηε ιε ηδκ αβνμηζηή παναβςβή ζηα ιεηυπζα 

ηαζ ηδ αζμηεπκζηή ιεηαπμίδζδ ημο ιεηαλζμφ. Οζ 3 ζδιακηζηυηενεξ ιμκέξ ήηακ δ ιμκή 

Βεθακζδζάξ (Εςμδυπμο Πδβήξ) ιε ιεηυπζα ζε ημπμεεζίεξ βφνς απυ ηδκ Καθαιάηα 

ηαζ εθαζμηνζαεία ζημ πνμάζηζμ Καθφαζα,
87

 δ ιμκή Βμοθηάκμο, ιε ιεηυπζα ζημ Νδζί, 

ζηδκ Ακδνμφζα ηαζ ζηδκ Κμνχκδ ηαζ ιεβάθμ ανζειυ ζδζυηηδηςκ ηηδιάηςκ ζηδκ 

ακαημθζηή Ηεχιδ
88

 ηαζ δ ιμκή Γίιζμααξ, ιε έκημκα μπονςιαηζηυ παναηηήνα.
89

 

Λζβυηενμ ζδιακηζηέξ ήηακ μζ ιμκέξ Αβίαξ Σνζάδμξ, Αβίμο Αεακαζίμο, Βθαπενκχκ,  

εκχ δ πενζζζυηενμ βκςζηή βζα ημ ημζκςκζηυ ένβμ ηδξ ήηακ δ βοκαζηεία ιμκή 

Καθμβναζχκ.
90

 Ζ Καθαιάηα ήηακ άηοπδ έδνα ημο ιδηνμπμθίηδ Καθαιάηαξ ηαζ 

Μμκειααζίαξ
91

 ηαζ είπε ανηεημφξ καμφξ μζ μπμίμζ πηίζηδηακ ιε πνςημαμοθία 

ιεβάθςκ μζημβεκεζχκ ηδξ πυθδξ, υπςξ μζ καμί Σαλζανπχκ ηαζ Ακάθδρδξ ςηήνμξ 

πμο μζημδμιήεδηακ απυ ημοξ Μπεκάηδδεξ, Αβίμο Κςκζηακηίκμο ηδξ ιμκήξ 

Καθμβναζχκ πμο ακήηε ζηδ ςθνμκία Μπεκάηδ, Αβίμο Νζημθάμο μ μπμίμξ ακήηε 

ζηδκ μζημβέκεζα Πεημφζδ ηαζ Αβίμο Αεακαζίμο ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Σγακήδςκ.
92

 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ζηδκ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα, ηα πνχηα ζπμθεία ζηδκ πυθδ 

                                                 
86

 Γζα εζηυκεξ ημο ηαεδιενζκμφ αίμο ηςκ Καθαιαηζακχκ, υπςξ πνμηφπημοκ ιέζα απυ ηζξ πενζβναθέξ 

ηςκ πενζδβδηχκ, αθ. Υνζζημθζθυπμοθμξ, Ζ Καιακάηα, 458-462. 
87

 Βθ. Γνζηζυπμοθμξ, Ζ Δθθιεζία, 385-387 ηαζ Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 294-299. 
88

 Ο Γμοηάηδξ ακαθένεζ, πςνίξ υιςξ κα ζδιεζχκεζ ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ, υηζ είπε 25 ενβαζηήνζα ηαζ 

ιεβαθμπνεπή μζηία ζηδκ Καθαιάηα, εκχ δ ιμκή Υνοζμηεθθανζάξ ζηδκ Κμνχκδ είπε ζοβπςκεοεεί ιαγί 

ηδξ. Βθ. Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 300-306. Δπίζδξ αθ. Γνζηζυπμοθμξ, Ζ Δθθιεζία, 432-436. 
89

 Ζ ιμκή ημ 1769 ηαηαζηνάθδηε πθήνςξ, αθ. Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 308-311. Δπίζδξ αθ. 

Γνζηζυπμοθμξ, Ζ Δθθιεζία, 387-390. 
90

 Ηδνφεδηε ζηα 1795 απυ ημκ Γενάζζιμ Παπαδυπμοθμ ιε δςνεά ιεβάθμο ηηήιαημξ ιε ιμονζέξ ζηδ 

εέζδ Βανζαιά απυ ηδκ ςθνμκία Μπεκάηδ (ηυνδ ημο Πακαβζχηδ, δ μπμία εηείκδ ηδκ επμπή έιεκε 

ζηδ Βθαπία). Σμ ηηήια ααημοθμπμζήεδηε ιε παηνζανπζηυ ζζβίθζμ (26/2/1803) ηαζ αάζεζ αοημφ 

δδιζμονβήεδηακ 27 ενβαζηήνζα ιεηαλμτθακηζηήξ, εκχ ζηδ ιμκή εηπαζδεφμκηακ άπμνα ημνίηζζα ζηδ 

ιεηαλμτθακηζηή. Βθ. Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 312-315, ιδην. Μεζζδκίαξ Υνοζυζημιμξ Θέιεθδξ, Ζ 

κεηαμνπξγηθή ηέρλε, 9-16. 
91

 Γζα ηδκ ιδηνυπμθδ Καθαιάηαξ ηαζ Μμκειααζίαξ ηαζ ηζξ επζζημπέξ απυ ηζξ μπμίεξ απμηεθμφκηακ αθ. 

Δπίζδξ αθ. Γνζηζυπμοθμξ, Ζ Δθθιεζία, 337-541, Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 268-291 ηαζ ιδην. 

Μεζζδκίαξ Πμθφηανπμξ, Ζ κεηξφπνιε, 31-32. Ο βκςζηυηενμξ ιδηνμπμθίηδξ ήηακ μ Άκεζιμξ, μ μπμίμξ 

δζαηήνδζε ημ ενυκμ απυ ημ 1749 έςξ ημ 1770, εκχ ημ 1755 μζημδυιδζε ιδηνμπμθζηζηυ ιέβανμ ζηδκ 

πυθδ. οκενβαγυιεκμξ ζηεκά ιε ημκ Μπεκάηδ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ πνμφπμκηεξ ηδξ Καθαιάηαξ, 

δζαηήνδζε ηδκ έδνα, αθθά εβηαηέθεζρε ηδκ πυθδ ελαζηίαξ ηςκ Ονθςθζηχκ. Δπίζδξ αθ. Γνζηζυπμοθμξ, 

Ζ Δθθιεζία, 364. 
92

 Άθθμζ καμί ήηακ μ Αβίαξ Σνζάδμξ, Αβίςκ Απμζηυθςκ ηαζ μ ιδηνμπμθζηζηυξ καυξ Αβίμο Γεςνβίμο. 

Δπίζδξ αθ. Γνζηζυπμοθμξ, Ζ Δθθιεζία, 372-373 ηαζ Υνοζμζπάεδξ, Ηζηνξία, 10-13.  
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δδιζμονβήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αεκεηζηήξ πενζυδμο,
93

 αθθά δεκ οπάνπμοκ 

πθδνμθμνίεξ βζα φπανλδ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ζημ δζάζηδια 1715-1770.
94

 

ιςξ, δ βεκζηυηενδ μζημκμιζηή εοδιενία ηδξ πυθδξ ιάξ επζηνέπεζ κα οπμεέζμοιε 

ηδκ φπανλδ ηάπμζμο εηπαζδεοηζημφ ζδνφιαημξ, ίζςξ ηαζ οπυ ηδκ μζημκμιζηή 

παηνςκία ημο Μπεκάηδ. 

Η κεηάβαζε από ηε βελεηηθή επηθπξηαξρία ζηελ νζσκαληθή ηάμε πξαγκάησλ θαη 

ε εθ λένπ ακθηζβήηεζε ηεο νζσκαληθήο λνκηκόηεηαο ηνπ 1770 

πςξ πνμακαθένεδηε, ημκ Ημφκζμ ημο 1715 δ Οεςιακζηή Αοημηναημνία βζα 

έηηδ θμνά ηήνολε ημκ πυθειμ ζηδ Γαθδκυηαηδ Γδιμηναηία
95

 ηαζ μ επζηεθαθήξ ημο 

πμθοάνζειμο μεςιακζημφ ζηναηεφιαημξ, ιεβάθμξ αεγίνδξ ηαζ kapudan paşa, „Ali 

Kümurci, δζέζπζζε ημκ ζζειυ ηδξ Κμνίκεμο. Σμ αεκεηζηυ επζηεθζηυ ζπέδζμ πνμέαθεπε 

ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ζηα ζδιακηζηυηενα θνμφνζα ηδξ 

πενζμκήζμο, δδθαδή ζηδκ Κυνζκεμ, ζημ Ναφπθζμ, ζημ Ρίμ, ζηδ Μεεχκδ, ζηδκ 

Κμνχκδ, ζημ Νααανίκμ ηαζ ζηδ Μμκειααζία. ιςξ, ηα βεβμκυηα πήνακ ναβδαίμ ηαζ 

απνυαθεπημ παναηηήνα, ηαεχξ απυ ηζξ 2 Ημοθίμο, διένα ηαηάθδρδξ ηδξ Κμνίκεμο, 

ςξ ηζξ 7 επηειανίμο, υηακ παναδυεδηε δ Μμκειααζία, δ επζπείνδζδ πήνε ηδ ιμνθή 

ζηναηζςηζημφ πενζπάημο, ιε υθα ηα θνμφνζα κα παναδίδμκηαζ είηε φζηενα απυ 

εθάπζζηδ ακηίζηαζδ είηε αιαπδηί.
96

 Υαναηηδνζζηζηή ηδξ δηημπάεεζαξ πμο 

επζηναημφζε ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ δζμζηδηχκ ηςκ αεκεηζηχκ ηάζηνςκ ήηακ δ πανάδμλα 

εφημθδ ηαηάθδρδ ηδξ αανζά μπονςιέκδξ Μμκειααζίαξ.
97

 

Οζ Βεκεημί πνμζδμημφζακ ηδ ζφιπναλδ ηςκ Πεθμπμκκδζίςκ, εζδζηά ιεηά ημκ 

υνημ πίζηδξ ηςκ Μακζαηχκ ζημκ βεκζηυ πνμαθεπηή Alessandro Bon ηαζ ηδκ 

οπυζπεζή ημοξ βζα ζηναηζςηζηή ζφιπναλδ ιε ημοξ Βεκεημφξ.
98

 ιςξ ήδδ απυ πνζκ 

ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο πνυηνζημζ απυ υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ έζηεζθακ εηπνμζχπμοξ 

ημοξ ζηδ Θήαα, υπμο ζηάειεοε μ μεςιακζηυξ ζηναηυξ, ηαζ πνυζθενακ ηδκ 

                                                 
93

 Ο Φενέημξ ικδιμκεφεζ ηδκ ίδνοζδ εκυξ ζπμθείμο ημ 1686 ηαζ εκυξ δεφηενμο ημ 1693. Βθ. Φενέημξ, 

Ζ παηδεία, 466-467. 
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 Καηά ημκ Γμοηάηδ ημ πνχημ ζπμθείμ ζδνφεδηε απυ ημκ Γενάζζιμ Παπαδυπμοθμ ζηα ηέθδ ημο 18
μο

 

αζχκα. Βθ. Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 185. 
95

 Γζα ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ αζηζχκ ημο πμθέιμο, ηςκ ζηναηζςηζηχκ ηαζ δζπθςιαηζηχκ 
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Υαηγυπμοθμξ, Ο ηειεπηαίνο, 37-86. 
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 Γζα θεπημιενή πενζβναθή ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο πμθέιμο αθ. Κνζιπάξ, Πεινπφλλεζνο 247-251, 

αηεθθανίμο, Ζ αλάθηεζηο, 221-240 ηαζ Υαηγυπμοθμξ, Ο ηειεπηαίνο, 89-188. Γζα ημκ ηνυπμ 

ηαηάθδρδξ ημο Ναοπθίμο αθ. Λζάηα, Μαξηπξίεο 101-156. Γζα άιεζεξ ιανηονίεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αθ. 

Brue, Journal ηαζ Ηςάκκμο, πκθνξά. 
97

 Βθ. Πάνδμξ, πκπαηγλία,  212-250. 
98

 Βθ. Μένηγζμξ, Μάλε 278. Δπζηεθαθήξ ηςκ Μακζαηχκ ήηακ μ επίζημπμξ Ηάηςαμξ Μμφγαθμξ ηαζ μ 

μπθανπδβυξ Γζακκάηδξ Κμοηήθανδξ. 
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οπμζηήνζλή ημοξ.
99

 Δίπακ πνμδβδεεί επαθέξ Πεθμπμκκδζίςκ πνμηνίηςκ ηαζ 

ηθδνζηχκ ιε ζοιπαηνζχηεξ ημοξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα πνμεημζιαζία ημο 

εδάθμοξ αθθαβήξ ημο ηαεεζηχημξ ηονζανπίαξ, εκχ πνζζηζακμί μπθανπδβμί απυ ηδ 

ηενεά Δθθάδα ζοιιεηείπακ ιε ηα ζηναηζςηζηά ζχιαηά ημοξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. ημ 

ίδζμ πκεφια, ιεηά ηδκ εζζαμθή ηςκ Οεςιακχκ, 500 Μμκειααζίηεξ έζηεζθακ έββναθδ 

δήθςζδ οπμηαβήξ ζημκ „Ali Kümurci. Αηυιδ, ιε πνμηνμπή ημο πνμηνίημο ημο 

Μζζηνά Ζθία Γυλα μζ μπθανπδβμί ηδξ Μάκδξ παναδυεδηακ ιε ημκ υνμ δζαηήνδζδξ 

ηςκ θνμονίςκ ημοξ, εκχ πμθθμί απυ αοημφξ είπακ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ζηδκ 

ακαηαηάθδρδ ηςκ ημπζηχκ μπονχκ πμο πανέιεκακ οπυ αεκεηζηή ηαημπή.
100

  

Ζ ιαηαίςζδ ηδξ πνμζέββζζδξ ιεηαλφ ηδξ αεκεηζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο κηυπζμο 

πθδεοζιμφ ηαζ δ επαηυθμοεδ ηνμθμδυηδζδ θζθμμεςιακζηχκ ηάζεςκ απμδυεδηε απυ 

ηδκ παναδμζζαηή ζζημνζμβναθία ζηδ ιζζδηή ηεκηνμιυθμ ηαζ άζημπδ αεκεηζηή 

ενδζηεοηζηή πμθζηζηή ιεηαθφηεοζδξ ημο θαηζκζημφ δυβιαημξ ζημοξ Πεθμπμκκδζίμοξ 

,πμο έεζλε ηδ ενδζηεοηζηή εοαζζεδζία ημοξ. Δπζπθέμκ, ηαηά ημοξ ίδζμοξ ζοββναθείξ δ 

πνμζπάεεζα βζα μζημκμιζηή ακάηαιρδ ηδξ πενζμκήζμο ιέζς ηδξ ζοζηδιαηζηυηενδξ 

ακάπηολδξ ηδξ βεςνβίαξ ηαζ ηδξ ζδνμηνμθίαξ ζοκμδεφηδηε απυ ηδκ ηαοηυπνμκδ 

απμζηζμηναηζηή μνβάκςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδκ επζαμθή 

ελςμζημκμιζηχκ πενζμνζζιχκ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηαηέζηνερακ ημ ειπυνζμ 

ηαζ ακέζηεζθακ ηδκ ακάπηολδ ηςκ κηυπζςκ μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ. Αοηυ ημ 

ηαηαπζεζηζηυ μζημκμιζηυ ζφζηδια ζοκίζηαημ ζηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ εθεφεενδξ 

δζαηίκδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ, ζηδκ παναηχθοζδ ηδξ εθεφεενδξ δζελαβςβήξ ημο 

ειπμνίμο, ζηδκ επζαμθή ιμκμπςθζαηχκ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ ιε ηδ ιδηνυπμθδ, ζημ 

πθήεμξ ηςκ εζζθμνχκ, ζηζξ αοεαζνεζίεξ ηςκ θμνμεκμζηζαζηχκ, ζηδ δοζαάζηαηηδ 

οπμπνέςζδ πανμπήξ ηαηαθφιαημξ ζημοξ ιζζεμθυνμοξ ηαζ ζηζξ ηαηακαβηαζηζηέξ 

ενβαζίεξ ζηα θνμφνζα.
101

  

Θεςνμφιε υηζ δ πενζβναθή ηςκ αεκεηζηχκ μζημκμιζηχκ ιεευδςκ ςξ 

απμζηζμηναηζηχκ έπεζ αλζμθμβζηυ παναηηήνα, εκχ δ απμοζία ζοζηδιαηζηήξ ιεθέηδξ 
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 Βθ. Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 8. 
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εζςηενζηή ζφβηνμοζδ ηδξ ιακζάηζηδξ ημζκςκίαξ ιε υνμοξ δεζηήξ, παναβκςνίγμκηαξ ημ ημζκςκζηυ 

πενζεπυιεκμ πμο πζεακυκ είπε δ ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο πμθζηζηήξ δοκαιζηήξ. Ζ ίδζα δζπμζηαζία 

παναηδνήεδηε ηαζ ζηδ Μμκειααζία, υπμο μζ πνμφπμκηεξ δζπάζηδηακ ακάιεζα ζηζξ δφμ πμθζηζηέξ 

επζθμβέξ. 
101

 Βθ. Κνζιπάξ, Πεινπφλλεζνο, 247-248 ηαζ 251-252, Πάνδμξ, πκπαηγλία, 204-208, αηεθθανίμο, Ζ 

Πεινπφλλεζνο, 121-123 ηαζ Υαηγυπμοθμξ, Ο ηειεπηαίνο, 26-37. 
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ηαζ ηαηαβναθήξ ημοξ πνέπεζ κα ιαξ ηαεζζηά επζθοθαηηζημφξ ςξ πνμξ ηδκ δζαηφπςζδ 

οπμεέζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ πνμεεηζηυηδηεξ ηςκ 

Βεκεηχκ. Αηυιδ, δ εεχνδζδ ηςκ ιμκμπςθζαηχκ ειπμνζηχκ ιέηνςκ ςξ ιμνθή 

μζημκμιζηήξ “ηαηαπίεζδξ” ηςκ Πεθμπμκκδζίςκ πανααθέπεζ ημκ πενζμνζζιέκμ νυθμ 

ημο ειπμνίμο ζηδκ αοημηαηακαθςηζηή μζημκμιία ηςκ ανπχκ ημο 18
μο

 αζχκα. 

Δλάθθμο, δ πανμοζία αοηχκ ηςκ ιέηνςκ δεκ απμηεθμφζε απμηνεπηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ εκαζπυθδζδ μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ ιε ηδκ ειπμνζηή ζοκαθθαβή, έζης 

απμηθεζζηζηά ιε ηδ ιδηνυπμθδ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ πθδεχνα 

Πεθμπμκκδζίςκ ειπμνεομιέκςκ, εκίμηε ζηα πθαίζζα ειπμνζηχκ εηαζνζχκ, ζηδκ 

Βεκεηία. Δλάθθμο, ημ ζοννζηκςιέκμ καοζζπθμσηυ δοκαιζηυ ημο πεθμπμκδζζαημφ 

πθδεοζιμφ αθθά ηαζ δ πμθζηζημμζημκμιζηή ζοβηονία ζηδκ ακαημθζηή Μεζυβεζμ δεκ 

εοκμμφζακ ηδ δζεεκή ειπμνζηή ελάπθςζδ. Πανά ηζξ πενζπθμηέξ ημο γδηήιαημξ ηαζ 

ηδκ απμοζία ενβαζζχκ πμο εα ζηήνζγακ ηδκ ακάθμβδ οπυεεζδ ενβαζίαξ, εεςνμφιε 

υηζ μ δοζαάζηαηημξ παναηηήναξ ηδξ αεκεηζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ απμηεθεί ιφεμ 

πμο ηαθθζένβδζακ μζ πνμοπμκηζηέξ μζημβέκεζεξ ηδξ δεφηενδξ μεςιακζηήξ πενζυδμο 

βζα κα δζηαζχζμοκ ηδκ ακάθμβδ θζθμμεςιακζηή πμθζηζηή ημοξ.
102

 Έηζζ, μζ 

πνμοπμκηζηέξ ζημπμεεζίεξ, μζ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα ακηίζημζπα ζοιθένμκηα 

απυ ηδκ αθθαβή ηονζανπζημφ ηαεεζηχημξ πνμηάθεζακ ηνζβιμφξ ζηδκ εφεναοζηδ 

ζζμννμπία ηςκ ζπέζεςκ ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ ιε ημοξ επζηονίανπμφξ ημο. ε αοηά 

ιπμνεί κα πνμζηεεεί μ πμθζηζηυξ νεαθζζιυξ ηαζ δ απμβμήηεοζδ απυ ηδκ παεδηζηή 

ζηάζδ ημο αεκεηζημφ ζηναημφ, πμο ηαηέζηδζακ ηδκ θζθμμεςιακζηή ζοιπενζθμνά 

γήηδια επζαίςζδξ.
103

 Σέθμξ, μζ μεςιακζηέξ εββοήζεζξ δζαζθάθζζδξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

πενζμοζίαξ ηαζ μζ οπμζπυιεκεξ θμνμαπαθθαβέξ πνέπεζ κα ζοκεζζέθενακ ζηδκ 

πμθζηζηή ιεηαζηνμθή. 

Ζ πεκηδημκηαεηία πμο αημθμφεδζε (1720-1770) παναηηδνίζηδηε ςξ “ηαθυξ 

ηαζνυξ”.
104

 Αζαθήξ δζαηφπςζδ, δεδμιέκμο υηζ δεκ πνμζδζμνίγεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο 

υνμο “ηαθυξ” υπςξ ηαζ ηα εκδζαθενυιεκα ιένδ. ίβμονμ είκαζ υηζ δ 

κεμεβηαηαζηαεείζα μεςιακζηή δζμίηδζδ πνμζπάεδζε κα εκζςιαηχζεζ μνβακζηά ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ζημ δζμζηδηζηυ ηαζ δδιμζζμκμιζηυ ζφζηδια, ηαηανβχκηαξ ημοξ 

ακαζηαθηζημφξ πανάβμκηεξ ζηδκ εθεφεενδ άζηδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 
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 Ακάθμβδ οπυεεζδ δζαηοπχκεζ ηαζ μ Αζδναπάξ, μ μπμίμξ ημκίγεζ ηδκ αδφκαιμ παναηηήνα ηδξ 

αεκεηζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ ημζκςκζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ πμο πνμζέθενε δ 

ηεθεοηαία. Βθ. Αζδναπάξ, Βίσζε θαη θαηαγξαθή, 146. 
103

 Βθ. Υαηγυπμοθμξ, Ο ηειεπηαίνο, 152-153. 
104

 Ζ ακάθμβδ ζοθθμβζζηζηή ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ απμικδιμκεοιαημβνάθμοξ. Βθ. Γεθδβζάκκδξ, 

Απνκλεκνλεχκαηα, 9 ηαζ Παπαηζχκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 27. 
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δναζηδνζμηήηςκ, εοκμχκηαξ ημ ελςηενζηυ ειπυνζμ ηαζ απμηαεζζηχκηαξ ηδκ ακμπή 

ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ εηδδθχζεςκ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ίδνοζδ 

κέςκ καχκ ηαζ ζπμθείςκ. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ ανβή αθθά ζηαδζαηή ακάπηολδ ηςκ 

παναβςβζηχκ δοκάιεςκ, δ ζδζάγμοζα ζζπονμπμίδζδ ηδξ ημζκμηζηήξ αοημκμιίαξ ηαζ 

ιαγί ιε αοηήκ ηαζ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ δ εονεία εζζπχνδζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηζξ 

θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ζηδ ιεβάθδ βαζμηηδζία. Οζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηςκ δφμ 

ενδζηεοηζηχκ ημζκμηήηςκ, πνζζηζακζηήξ ηαζ ιμοζμοθιακζηήξ, ήηακ ζπεηζηά ήνειεξ, 

ζοιαάθθμκηαξ ζημκ μιαθυ μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ αίμ ηδξ επανπίαξ.  

Αοηή είκαζ δ εζηυκα πμο έπμοιε απυ ημοξ απμικδιμκεοιαημβνάθμοξ, ακ ηαζ 

μζ δζαιάπεξ ιε πνςηαβςκζζηέξ ηα κεμακαδουιεκα πμθζηζηά οπμηείιεκα, δδθαδή ημοξ 

επχκοιμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ημπζηήξ πνμοπμκηζηήξ εθίη, δεκ απμοζίαγακ. Έκα 

επεζζυδζμ αοηχκ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, βζα ημ μπμίμ μζ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ δεκ είκαζ 

ηαευθμο δζαθςηζζηζηέξ, ήηακ ηα βεβμκυηα ηςκ εηχκ 1764-1765 ιε ηζξ δζαδμπζηέξ 

εηηεθέζεζξ 5 ημηγαιπάζδδςκ ηαζ 5 ayan,
105

 ηζξ εηηεθέζεζξ ημο Κςκζηακηίκμο Κμοβζά 

ημ 1764, ημο Βάναμβθδ ηαζ ημο επζζηυπμο Λαηεδαζιμκίαξ Ακακία ημ 1767.
106

 

 Σα Ονθςθζηά, ςξ επεζζυδζμ ημο Ρςζμ-μεςιακζημφ πμθέιμο ημο 1768-

1774,
107

 ήηακ απμηέθεζια ηδξ ιαηνυπνμκδξ επζννμήξ ηςκ Ρχζςκ ζημοξ μνευδμλμοξ 

πθδεοζιμφξ ηδξ Βαθηακζηήξ, δ μπμία εκενβμπμζήεδηε απυ ημκ Μέβα Πέηνμ ηαζ 

δζήνηδζε ιε επαθέξ ιειμκςιέκςκ πνζζηζακχκ ιε πανάβμκηεξ ηδξ νςζζηήξ πμθζηζηήξ, 

έζης ηαζ άηαηηα, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα.
108

 Οζ Ρχζμζ ήδδ απυ ημ 1763 

                                                 
105

 Οζ 5 ημηγαιπάζδδεξ ήηακ μζ Κνεαααηάξ, Πέηνμξ Γεθδβζάκκδξ, Νμηανάξ, Ηςάκκδξ Κμπακίηζαξ ηαζ 

Εαΐιδξ ηαζ δ εηηέθεζή ημοξ ζοκδέεδηε αηεηιδνίςηα ιε ιζα οπμηζεέιεκδ δζάποηδ “επακαζηαηζηή” 

δζάεεζδ ζηδ δεηαεηία 1760-1770. Βθ. Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 381, Γνζηζυπμοθμξ, Οξισθηθά, 35-37, 

αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 154-155. Ο Γεθδβζάκκδξ ακαθένεζ ζηδ εέζδ ημο Κμπακίηζα ημκ 

Ακακία.. Βθ. Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 11. Ο Γνζηζυπμοθμξ ακαθένεζ, πςνίξ κα ζηδνίγεζ ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία ημο ανπεζαηά, υηζ μ Ακακίαξ είπε ζπέδζμ βζα επακαζηαηζηυ ηίκδια. 
106

 Βθ. Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 12. Ζ διενμιδκία εηηέθεζδξ ημο Ακακία παναιέκεζ γήηδια 

πνμξ ένεοκα. Μζα άθθδ εηδμπή ηςκ ίδζςκ βεβμκυηςκ εέθεζ ημ εάκαημ ημο Ακακία ηαζ ηςκ πνμοπυκηςκ 

κα ζοιααίκεζ ημ 1764. Ο Βαηαθυπμοθμξ ακαθένεζ ςξ απυδεζλδ ηδξ ακαηαναπήξ ηδ ιεηακάζηεοζδ 

Δθθήκςκ ηδξ ιφνκδξ ηαζ ηδξ Μεζζήκδξ ημ 1768 ζηδ Florida ηδξ Αιενζηήξ. Βθ. Βαηαθυπμοθμξ, 

Ηζηνξία, 385. 
107

 Γζα ηα δζεεκή βεβμκυηα, ηδ ζφκδεζδ ημο πμθέιμο ιε ημ γήηδια ηδξ Πμθςκίαξ, ηζξ δζπθςιαηζηέξ 

ηζκήζεζξ ηςκ εονςπασηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηζξ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ ηςκ Ρχζςκ ζηα δφμ ιέηςπα ημο 

αμννά αθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 99-112. 
108

 Γζα ηζξ επαθέξ ηςκ παηνζανπείςκ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ Ηενμζμθφιςκ ιε ημοξ Ρχζμοξ, ηα ζπέδζα 

ημο Πέηνμο κα πνδζζιμπμζήζεζ πνζζηζακμφξ ζημοξ πμθέιμοξ ημο ηαηά ηςκ Οεςιακχκ αθθά ηαζ ιζα 

βεκζηή επζζηυπδζδ ηςκ νςζζηχκ εκενβεζχκ ιέπνζ πενίπμο ημ 1765 αθ. Γνζηζυπμοθμξ, Οξισθηθά, 37-

40, Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 5-11, 13-28, 31-32, ηαζ αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 150. Ζ νςζζηή 

δναζηδνζυηδηα έπαζνκε ηδ ιμνθή πνμπαβακδζζηζηήξ δνάζδξ πναηηυνςκ, δςνεχκ ζε εηηθδζίεξ, 

πανμπήξ αλζςιάηςκ ζηδ νςζζηή πμθζηζηή ζηδκή ζε μνευδμλμοξ  ιεηακάζηεξ απυ ηα Βαθηάκζα ηαζ ημ 

ζδιακηζηυηενμ απυ υθα δζαιυνθςζδξ ιζαξ θασηήξ πνδζιμθμβζηήξ θζθμθμβίαξ πενί ηαευδμο ημο 

“λακεμφ βέκμοξ”. Βθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 89-94. Σμ πθέμκ βκςζηυ πνδζιμθμβζηυ ένβμ ηδξ 

επμπήξ είκαζ μζ “Υνδζιμί ημο Αβαεαββέθμο”, ημ μπμίμ βνάθηδηε ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα απυ ημκ 
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είπακ επελενβαζηεί ζπέδζμ ελέβενζδξ ηδξ κυηζαξ Βαθηακζηήξ ηαζ πανάθθδθδξ 

απμζημθήξ ζηυθμο,
109

 δ οθμπμίδζδ ημο μπμίμο λεηίκδζε ημ 1769 ιε ηδκ άθζλδ 3 

καοηζηχκ ιμζνχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ιε επζηεθαθήξ ημοξ Spiridov, Elfingston ηαζ 

Orlov.
110

 Δίπακ πνμδβδεεί απμζημθέξ πναηηυνςκ, μ ζδιακηζηυηενμξ ηςκ μπμίςκ 

ήηακ μ Παπάγςθδξ απυ ημ 1763 ιε ηαηαζημπεοηζηή, πνμπαβακδζζηζηή ηαζ 

μνβακςηζηή ζημπμεεζία,
111

 αίηδζδ ηςκ Πεθμπμκκδζίςκ πνμοπυκηςκ πνμξ ηδ Μεβάθδ 

Αζηαηενίκδ βζα νςζζηή αμήεεζα
112

 ηαζ ηέθμξ ημ 1769 ζοιθςκία ημο Μπεκάηδ ηαζ ηςκ 

Μακζαηχκ ιε ημοξ Παπάγςθδ, Αδαιυπμοθμ ηαζ Παθαηίκμ (ςξ εηπνμζχπμοξ ημο 

Alexi Orlov) βζα ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ιυθζξ ειθακζζηεί μ νςζζηυξ 

ζηυθμξ.
113

 Απυ ημ 1768 έδνα ημο επζηεθζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ήηακ 

ανπζηά δ Βεκεηία, υπμο μζ Orlov ήνεακ ζε επαθή ιε ιέθδ ηδξ εθθδκζηήξ πανμζηίαξ. 

Ανβυηενα ιεηαηυιζζακ ζηδ Γέκμαα ηαζ ηδκ Σμζηάκδ,
114

 απυ υπμο πφηκςζακ ηζξ 

                                                                                                                                            
ανπζιακδνίηδ Θευηθδημ ηαζ απυ ημ μπμίμ πνμένπμκηαζ ηαζ μζ πνδζιμί ημο Κμζιά ημο Αζηςθμφ. Βθ. 

Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 373-374. 
109

 Σμ ζπέδζμ εηπμκήεδηε απυ ημοξ αδενθμφξ Orlov, αθθά, πζεακυκ, Έθθδκεξ πανάβμκηεξ ηδξ νςζζηήξ 

πμθζηζηήξ ζηδκήξ, υπςξ, μζ Παπάγςθδξ, Μεθζζζδκυξ ηαζ Υαναμφνδξ, έπαζλακ νυθμ ζηδ θήρδ ηδξ 

απυθαζδξ. Βθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 69, 113-115, ηαζ Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 375. Ο 

αηεθθανίμο ακαθένεζ υηζ ηαζ ημ ζπέδζμ ζηναηζςηζηήξ δνάζδξ ημ ζοκέηαλε μ Παπάγςθδξ. Βθ. 

αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 151. 
110

 Βθ. Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 388 ηαζ Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 115-117. πεηζηά ιε ηδ ζηάζδ ηςκ 

ιεβάθςκ δοκάιεςκ έκακηζ ηδξ καοηζηήξ εηζηναηείαξ. Βθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 119-123 
111

 Γζα ιζα εοζφκμπηδ πενζβναθή ηδξ δνάζδξ ηςκ Ρχζςκ πναηηυνςκ αθ. Nagata, Muhsinzade, 45-47. 

Ο Παπάγςθδξ πενζπθακήεδηε ζηδκ Ήπεζνμ, Αζηςθία, Αηανκακία ηαζ Πεθμπυκκδζμ, ζηδκ μπμία 

επζζηέθεδηε ηδκ Σνίπμθδ, Κμνχκδ, Καθαιάηα ηαζ Μάκδ. Γζα ηζξ πμζηίθεξ πενζπέηεζέξ ημο αθ. 

Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 376-380 ηαζ Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 70-76. Δπζδίςλή ημο ήηακ δ ιφδζδ 

μπθανπδβχκ ηαζ ημηγαιπάζδδςκ ζηα ζοκςιμηζηά ζπέδζά ημο ηαζ, εκχ ζηδ Μάκδ ζοκάκηδζε ημοξ 

δζζηαηηζημφξ Μακζάηεξ, ζημ πενζζζυηενμ εοκμσηυ πενζαάθθμκ ηδξ Καθαιάηαξ ζογήηδζε ιε ημκ 

Μπεκάηδ, ζημκ πφνβμ ημο μπμίμο οπμηίεεηαζ υηζ έβζκε ζοκέθεοζδ εηπνμζχπςκ απυ υθδ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ. Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 153-154. Ο Γνζηζυπμοθμξ ζζπονίγεηαζ υηζ μ πνχημξ 

πμο ήνεε ζε επαθή ιε ημκ Μπεκάηδ ηαζ ημοξ Μακζάηεξ ήηακ έκαξ άθθμξ πνάηημναξ, μ Διιακμοήθ 

άννμξ (ημ 1764), ζε ζοβηέκηνςζδ Μακζαηχκ οπυ ηδκ πνμεδνία ημο Μπεκάηδ. Βθ. Γνζηζυπμοθμξ, 

Οξισθηθά, 44. Άθθμζ πνάηημνεξ ήηακ μζ άννμξ, Σαιάναξ ηαζ Υαηγή Μμονάη. Γζα θεπημιένεζεξ βζα 

ηζξ απμζημθέξ ημοξ αθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 76-80, αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 151-157, 

Uzunçarşılı, Osmanlı, 391-392. Βέααζα, μ αηεθθανίμο απέδεζλε υηζ μ Υαηγή Μμονάη, ενοθζηυξ 

πνάηημναξ πμο ήλενε ηέθεζα ημονηζηά, ανααζηά ηαζ πενζζηά ήηακ ημ ίδζμ πνυζςπμ ιε ημκ Παπάγςθδ. 

Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 153 παν.1. 
112

 Ο Βαηαθυπμοθμξ δέπεηαζ ημκ πναβιαηζηυ παναηηήνα ηδξ επζζημθήξ αθθά δ βκδζζυηδηά ηδξ βεκζηά 

αιθζζαδηήεδηε. Γζα ηδ θζθμθμβία πενί ημο ακ ζοκηάπεδηε ηέημζα έηηθδζδ, πμζμζ ηδκ οπέβναρακ ηαζ 

πενί πθαζηυηδηαξ ηςκ οπμβναθχκ, αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 156 παν.1 ηαζ Γνζηζυπμοθμξ, 

Οξισθηθά, 48. 
113

 Βθ. Γνζηζυπμοθμξ, Οξισθηθά, 51-56 ηαζ Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 97. Ο Κμκημβζάκκδξ ακαθένεζ 

ηδκ επζζθαθή πθδνμθμνία υηζ ημ 1765 μζ Μακζάηεξ ελεβένεδηακ ιε ηδκ οπμηίκδζδ ημο ηέθακμ 

Πίηημθμ. Βθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 98. Μάθθμκ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζα απυ ηζξ ζοκήεεζξ ηαναπέξ 

πμο πνμηαθμφζακ μζ Μακζάηεξ ζηδκ πενζμπή. 
114

 Ζ πνμζπάεεζα ημο βυκμο πθμφζζαξ μζημβέκεζαξ ζηδ Βεκεηία ηαζ ανβυηενα εηεί Ρχζμο πνέζαδ 

Μανμφηζδ κα πείζεζ ημοξ Βεκεημφξ κα ζοιπνάλμοκ απέηοπε, ηαεχξ μζ ηεθεοηαίμζ δεκ επζεοιμφζακ κέμ 

πυθειμ ιε ημοξ Οεςιακμφξ ιδ ειπζζηεουιεκμζ ημοξ Ρχζμοξ, αθθά ηαζ θμαμφιεκμζ υηζ εα εέζμοκ ζε 

ηίκδοκμ ηα ειπμνζηά ζοιθένμκηά ημοξ ζηδκ ακαημθζηή Μεζυβεζμ. 
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επαθέξ ημοξ ιε ημοξ Πεθμπμκκδζίμοξ ηαζ πνμπχνδζακ ζηδκ επάκδνςζδ πθμίςκ, πμο 

εα εθμνιμφζακ απυ ηδκ Ηηαθία.
115

  

Οζ Οεςιακμί βκςνίγμκηαξ ηζξ νςζζηέξ πνμεημζιαζίεξ
116

 ελέδςζακ δζαηαβή 

αθμπθζζιμφ ηςκ οπδηυςκ.
117

 Απυ ηδκ άθθδ, δζαθμνεηζηή είκαζ δ μπηζηή ημο 

ιμκαδζημφ πνμκζημβνάθμο ηδξ επμπήξ, ημο Πεθμπμκκδζίμο Süleyman Penah efendi, μ 

μπμίμξ, επζιέκμκηαξ ζηδ δζαθεμνά ηαζ απναλία ηςκ ημπζηχκ δζμζηδηζηχκ ανπχκ ηαζ 

ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ελάνηδζή ημοξ απυ ημοξ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ayan, ακαθένεζ 

εηηεκχξ ηζξ απμηοπδιέκεξ πνμζπάεεζέξ ημο κα πείζεζ ημκ moravalesi βζα ηδκ 

επζηείιεκδ ελέβενζδ.
118

  

Σμ εέαηνμ ηςκ ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ πενζμνίζηδηε ζηδ κυηζα 

Πεθμπυκκδζμ, ηαθφπημκηαξ ηδκ πενζμπή ακάιεζα ζημ Νααανίκμ, ημκ Μζζηνά ηαζ ηδκ 

Σνζπμθζηζά ηαζ ζηδνίπεδηε ζημ νςζζηυ απμααηζηυ ζχια, ζηα έκμπθα ζχιαηα ημο 

Μπεκάηδ ηαζ ζημοξ Μακζάηεξ.
119

 Έκα ιζηνυ ιέηςπμ δδιζμονβήεδηε ζηδκ Ζθεία ηαζ 

ηδκ Απαΐα απυ Δπηακήζζμοξ εεεθμκηέξ, εκχ ιζηνέξ εζηίεξ ελέβενζδξ εηδδθχεδηακ 

ζηδκ Κυνζκεμ, ηδκ Ανβμθίδα, ηδ Γμνηοκία, ηδ Βμζηίηζα ηαζ ημ Φακάνζ, ιε 

επζηεθαθήξ ημπζημφξ πνμφπμκηεξ. Οζ οπυθμζπεξ πενζμπέξ, ιε ηονζυηενδ ηδκ Πάηνα, δε 

ζοιιεηείπακ ζηδκ ελέβενζδ, εκχ μνζζιέκμζ βαζμηηδηζημί ηαζ πμθζηζημί πανάβμκηεξ, 

υπςξ δ ιμκή ημο Μεβάθμο πδθαίμο, ηνάηδζακ αιθίζδιδ ζηάζδ. Σμ μεςιακζηυ 

ζπέδζμ, αδοκαηχκηαξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημπζηή ελέβενζδ ή εζζαμθή, ελαζηίαξ ηςκ 

μθζβάνζειςκ δοκάιεςκ ηςκ sipahi ηαζ βεκζηζάνςκ ηαζ ηδξ ηαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

θνμονίςκ, πνμέαθεπε ημ ηθείζζιμ ηςκ θνμονχκ ζηα μπονά, ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ 

οπαίενμο ζηδ δζάεεζδ ημο επενμφ ηαζ ηδκ ακαιμκή εκζζπφζεςκ. Δλάθθμο, μζ 

                                                 
115

 Δπζζημθέξ ζημοξ Μακζάηεξ, ημοξ πθέμκ επίθμαμοξ αθθά ηαζ ακαβηαίμοξ ζοιιάπμοξ, έζηεζθακ μ 

Ρχζμξ πνςεοπμονβυξ Panin ηαζ μ Alexi Orlov. Γζα ηζξ εκένβεζεξ ηςκ Orlov ζηδ Βεκεηία αθ. 

Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 81-89 ηαζ Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 382-383. Πανάθθδθα, μ δναβμοιάκμξ 

ημο νςζζημφ ζηυθμο Μακμοήθ Ανβονυπμοθμξ ακέθααε ηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ κδζζχηεξ. Βθ. 

θονυεναξ, Σα ειιεληθά πιεξψκαηα, 132-133. Ακάθμβεξ εκένβεζεξ έβζκακ ιε απμδέηηεξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ. Βθ. Βαζδνααέθθδξ, Ηζηνξηθά αξρεία, 182-184. 
116

 Σμ 1770 μ Γάθθμξ πνεζαεοηήξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηυιδξ de Saint-Priest, εζδμπμίδζε βζα ηδκ 

ηάεμδμ ημο νςζζημφ ζηυθμο. Βθ. Danişmend, Izahlı, 47.  
117

 Σμ βεβμκυξ ηδξ έηδμζδξ ηδξ δζαηαβήξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ακαθμνέξ ημο bailo ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Βθ. Κμθζυξ, Ο Πάλνο Μαξνχηζεο, 86. 
118

 Δκδεζηηζηά ακαθένεζ υηζ μ moravalesi ελέδςζε buyuruldu ιε ημ μπμίμ απαβυνεοε ηδ δζαζπμνά 

πθδνμθμνζχκ πενί επζηείιεκδξ ελέβενζδξ. Βθ. αννήξ, Πξνεπαλαζηαηηθή, 176-184. 
119

 Οζ δοκάιεζξ, μνβακςιέκεξ ζε δφμ θεβεχκεξ ιε ακηίζημζπμοξ πονήκεξ Ρχζςκ, εκήνβδζακ ςξ 

νςζζηυξ ηαηηζηυξ ζηναηυξ. Ζ δοηζηή θεβεχκα επζπείνδζε ιζα απμηοπδιέκδ πμθζμνηία ηδξ Κμνχκδξ, 

ηαηέθααε ημ Νααανίκμ ηαζ δζαθφεδηε εκχ πμθζμνημφζε ηδκ Μεεχκδ, εκχ δ ακαημθζηή πνμπχνδζε 

πνμξ ημκ Μζζηνά, ημκ μπμίμ ηαηέθααε, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηνάθδηε πνμξ ηδκ Σνζπμθζηζά, υπμο ηαζ 

ζοκεηνίαδ. 
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Οεςιακμί δε εεςνμφζακ εθζηηή ηδκ ηάεμδμ πμθειζημφ ζηυθμο απυ ηδ Βαθηζηή ζημ 

Αζβαίμ, ζηναηζςηζηυ επίηεοβια ελαζνεηζηά δφζημθμ βζα ηδκ επμπή.
120

 

Ζ ελέβενζδ ζοκεηνίαδ ιε ηδκ έθεοζδ άηαηηςκ Αθαακχκ ηαζ ζηναηζςηζηχκ 

ζςιάηςκ ηςκ ayan ηδξ Ρμφιεθδξ,
121

 ηαζ έθδλε ιε ηδ ιαγζηή απμπχνδζδ ηςκ Ρχζςκ 

ηαζ ηςκ πνμοπυκηςκ Μπεκάηδ, Μεθεηάηδ ηαζ Πμφθμο, ημο Παπάγςθδ ηαζ ηςκ 

επζζηυπςκ Σνζθοθίαξ, Κμνχκδξ, Μεεχκδξ, Καθαιάηαξ ηαζ Παηνχκ.
122

 

 Σα Ονθςθζηά ςξ ηίκδια ακαηνμπήξ ηςκ ζπέζεςκ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή δβειμκία ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ μνζζιέκςκ πνμοπμκηζηχκ 

μζημβεκεζχκ, ηονίςξ ηςκ Εαΐιδδςκ, Κνεαααηάδςκ ηαζ Μπεκάηδδςκ. Ζβέηεξ ηςκ 

ελεβενιέκςκ ήηακ μζ Λμοηάηδξ Κακαηάνδξ ηαζ ηα δφμ αδένθζα ημο (απυ ηδκ Πάηνα), 

μζ Ακδνέαξ ηαζ Πακαβζχηδξ Εαΐιδξ (απυ ηα Καθάανοηα), μζ Γεςνβακηάξ ηαζ 

πονίδςκ Νμηανάξ (απυ ηδκ Κυνζκεμ), μζ Πακαβζχηδξ ηαζ Λζιπενάηδξ Μπεκάηδξ 

ηαζ μ Γζάκκδξ Σγάκκεξ (απυ ηδκ Καθαιάηα), μζ Πακαβζχηδξ ηαζ Κακέθθμξ Κνεαααηάξ 

(απυ ηδ Μμκειααζζά),
123

 εκχ πζεακυκ έθααακ ιένμξ μζ Ηςάκκδξ Πχθμξ (απυ ηδκ 

Πάηνα), Γημθθίκμξ Λυκημξ, Μεθέηζμξ Κνεαααηάξ, Λεςκάνδμξ Καθεηγήξ (απυ ηδ 

πάνηδ), Ηςάκκδξ Μεθεηάηδξ, Κςκζηακηίκμξ Πενμφηαξ (απυ ημ Άνβμξ), Πχθμξ 

ζζίκδξ (απυ ηδκ Ζθεία), Ακαζηάζζμξ Υνζζηυπμοθμξ (απυ ημ Φακάνζ), Ηςάκκδξ 

Γεθδβζάκκδξ (απυ ηδ Γμνηοκία) ηαζ Άββεθμξ Μεθεηυπμοθμξ (απυ ηδκ Πάηνα). Απυ 

ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ εηηθδζίαξ ζοιιεημπή ζηα βεβμκυηα είπακ μζ ιδηνμπμθίηεξ 

Κμνίκεμο, Καθαανφηςκ, Παθαζχκ Παηνχκ ηαζ Εανκάηαξ.
124

 

                                                 
120

 Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 175-177 ηαζ Γνζηζυπμοθμξ, Οξισθηθά, 82-84, υπμο 

ακαθένεηαζ υηζ μ Γάθθμξ πνυλεκμξ ηδξ Κμνχκδξ εζδμπμίδζε βζα ηδκ άθζλδ ημο νςζζημφ ζηυθμο. 
121

 Έζπεοζακ μζ Nimeti zade (Σνίηαθα), Műderris Osman bey (Yenişehir), kapıcıbaşı Ismail ağa, Ali 

ağa (Çatalça), Bey zade Yusuf ağa (Izdin), αθ. Uzunçarşılı Osmanlı, 395. 
122

 Γζα πενζβναθή ηςκ ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ αθ. Βαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία, 388-395, 

Γνζηζυπμοθμξ, Οξισθηθά, 63-82, 84-115, Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 125-127, 129-138, 167-170, 174-

192, Παπαδυπμοθμξ, Ζ Διιεληθή επαλάζηαζε, 58-85, αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 168-169, 172-

174, 179-187, 191, Danişmend Izahlı, 47-48, Nagata, Muhsinzade, 47-57 ηαζ Uzunçarşılı Osmanlı, 

394-397. Οζ Σμφνημζ ζζημνζημί έπμοκ ηάζδ οπεναμθήξ υζμκ αθμνά ζημοξ ανζειμφξ. Γζα πανάδεζβια, μ 

Uzunçarşılı, ιζθά βζα 50.000 Μακζάηεξ ηαζ 4.000 θμζπμφξ Έθθδκεξ ζηναημθμβδιέκμοξ απυ ημκ 

Μπεκάηδ. Βθ. Uzunçarşılı, Osmanlı, 395. 
123

 Σα μκυιαηα πενζέπμκηαζ ζηα ferman δήιεοζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ημοξ. Βθ. Nagata, Muhsinzade, 59. 
124

 Οζ Έθθδκεξ ζζημνζημί ηαζ ζζημνζμδίθεξ δζαθςκμφκ ςξ πνμξ ηα πνυζςπα πμο ζοιιεηείπακ ζηα 

βεβμκυηα. Δκδεζηηζηυ ηδξ ακαηνίαεζαξ ζηδκ πανάεεζδ ηςκ μκμιάηςκ είκαζ υηζ μ Κακδδθχνμξ, εηηυξ 

απυ ηδκ ηαηαβναθή πθήεμοξ αοεαίνεηςκ μκμιάηςκ, δεκ ακαθένεζ ημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, εκχ 

εζθαθιέκα ακαθένεηαζ απυ πμθθμφξ μ ιδηνμπμθίηδξ Λαηεδαζιμκίαξ ηαζ επίζημπμξ Κανζμφπμθδξ 

(Γδιδηζάκαξ) Ακακίαξ (ζε αοημφξ, παναδυλςξ, πενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ πνμζεηηζηυξ αηεθθανίμο, αθ. 

αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 148). Ο Υνζζηυπμοθμξ απέδεζλε υηζ υθμζ μζ Έθθδκεξ ζζημνζημί, 

ζζημνζμδίθεξ ηαζ απμικδιμκεοιαημβνάθμζ, υηακ δεκ αοεαζνεημφκ ζηυπζια ή άδμθα, αημθμοεμφκ ηδκ 

πνμζθςκδηζηή επζζημθή πνμξ ζδιαίκμκηα πνυζςπα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ημο αζαθίμο “Ζ Αθήεεζα 

Κνζηήξ”, ημ μπμίμ βνάθηδηε ακάιεζα ζημ 1746 ηαζ 1749 απυ ηάπμζμκ Ηηαθυ ηοπμδζχηηδ. Βθ. 

Υνζζηυπμοθμξ, Σν βηβιίν, 30-65. 
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Βέααζα, υπζ ιυκμ δεκ ηζκδημπμζήεδηε ημ ζφκμθμ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ 

πνζζηζακζηήξ εθίη ζηδκ πνμζπάεεζα αθθαβήξ ηονζανπζηχκ υνςκ, αθθά ηάπμζμζ 

ζοκενβάζηδηακ ιε ηζξ μεςιακζηέξ ανπέξ θεζημονβχκηαξ ςξ πθδνμθμνζμδυηεξ ημοξ 

ήδδ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ έκμπθςκ επζπεζνήζεςκ.
125

 Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ζηάζδ 

ηςκ Εαΐιδδςκ ηαζ ηδξ ιμκήξ ημο Μεβάθμο πδθαίμο, μζ μπμίμζ ζοζηναηεφηδηακ ιε 

ημοξ ελεβενεέκηεξ, δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα επαθή ιε ημοξ Οεςιακμφξ.
126

 

Έηζζ, εεςνμφιε υηζ δ απμηίιδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζηα πθαίζζα ηδξ εεςνίαξ ημο 

άεα πενί δζανημφξ ακηίζηαζδξ ηαηά ηδξ μεςιακζηήξ ηαεεζηδηοίαξ ηάλδξ ςξ 

επακάζηαζδξ ιε ηα ζδεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ επακαζηάζεςκ ημο επυιεκμο 

αζχκα ηαζ δζαθμνμπμζδηζηά ζημζπεία ηδκ ακςνζιυηδηα ηςκ επακαζηαηχκ, ηδκ εθθζπή 

πνμεημζιαζία ημοξ ηαζ ηδκ πθάκδ ηδξ νςζζηήξ επζημονίαξ
127

 πανααθέπεζ ημ βεβμκυξ 

υηζ ημ ζδεμθμβζηυ, αλζαηυ ηαζ ζδιαζζμθμβζηυ ζφιπακ ημο 18
μο

 αζχκα 

κμδιαημδμημφζε ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηδκ πμθζηζηή δνάζδ απυ υ,ηζ μ 19
μξ 

αζχκαξ.
128

 

Ζ ίδζα απμοζία ενιδκεοηζηχκ δοκαημηήηςκ παναηηδνίγεζ ηδκ ημονηζηή 

ζζημνζμβναθζηή εέζδ, πμο οπμηάζζεζ ηδ δνάζδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ζηδκ άιεζδ 

επίδναζδ ηςκ εονςπασηχκ εεκζηζζηζηχκ ηζκδιάηςκ ιε ηα μπμία ήνεακ ζε επαθή 

δζαιέζμο ηςκ ειπμνζηχκ δζηηφςκ ημοξ.
129

 

Ζ επζηέκηνςζδ ζηζξ πνδζιμθμβζηέξ ηαζ πζθζαζηζηέξ πνμζθαιαάκμοζεξ ηςκ 

ελεβενιέκςκ, μζ μπμίεξ επέηνερακ ηδκ επέιααζδ ηςκ Ρχζςκ ζημ υκμια ηδξ πνχζιδξ 

κεςηενζηυηδηαξ ηδξ θςηζζιέκδξ ιμκανπίαξ ηαζ ζημ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ ηςκ 

                                                 
125

 Ο Süleyman Penah efendi ικδιμκεφεζ θίθμοξ ημο πθδνμθμνζμδυηεξ μζ μπμίμζ ήηακ ημηγαιπάζδδεξ. 

Βθ. αννήξ, Πξνεπαλαζηαηηθή, 181. Ο Nagata ακαθένεζ αυνζζηα ημοξ ημηγαιπάζδδεξ ηδξ Γαζημφκδξ, 

μζ μπμίμζ εζδμπμίδζακ ημκ ημπζηυ na‟ib βζα ηδκ έηνδλδ ηδξ ελέβενζδξ. Ο ίδζμξ ζοββναθέαξ απμδίδεζ 

ηδκ απμηοπία ηδξ επακάζηαζδξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδκ εκενβή ζοιπανάηαλδ πμθθχκ πνζζηζακχκ 

πνμοπυκηςκ ιε ημοξ Οεςιακμφξ. Βθ. Nagata, Muhsinzade, 45. 
126

 Απυδεζλδ ημο δζπθμφ νυθμο ημοξ απμηεθεί δ ιεζμθάαδζή ημοξ βζα ηδκ αζθαθή δζαθοβή ημο 

ιμοζμοθιακζημφ πθδεοζιμφ ηςκ Καθαανφηςκ ζηδ Ρμφιεθδ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ ημο Εαΐιδ έθεαζε 

ιέπνζ ηδκ έκμπθδ ακηζπανάεεζή ημο ιε ημοξ ελεβενεέκηεξ. Ο Süleyman Penah effendi πθέηεζ γςδνυ 

εβηχιζμ βζα ημκ Εαΐιδ ςξ ζοκενβάηδ ηςκ Οεςιακχκ. Βθ. αννήξ, Πξνεπαλαζηαηηθή, 189-191. 
127

 ηδκ πενζζζυηενμ ελεθζβιέκδ εηδμπή ηδξ δ εεςνία ηαοηίγεζ ηδ δδιζμονβία εεκζημφ ηζκήιαημξ ιε ηα 

ημζκςκζημμζημκμιζηά αζηήιαηα ηδξ πνζζηζακζηήξ επανπζαηήξ εθίη. Οζ ημηγαιπάζδδεξ ιεηαηνάπδηακ ζε 

θμνείξ επακαζηαηζηήξ ζδεμθμβίαξ, ηαεχξ ημ μεςιακζηυ ηαεεζηχξ ηδξ έββεζαξ ζδζμηηδζίαξ ακαζνμφζε 

ηδκ μνβακζηή εκζςιάηςζή ημοξ ζημ δζμζηδηζηυ ζφζηδια ηαζ ημοξ απέηθεζε απυ εζζμδδιαηζηέξ πδβέξ 

ηαζ απυ δοκαηυηδηεξ εονφηενμο πθμοηζζιμφ ηαζ έηζζ, ςξ πνμκμιζμφπα επακαζηαηζηά οπμηείιεκα, 

ηέεδηακ ζηδκ πνςημπμνία ηδξ δζαδζηαζίαξ “εεκζηήξ αθφπκζζδξ ηαζ ακαβέκκδζδξ.” Βθ. Γνζηζυπμοθμξ, 

Οξισθηθά, 40-50. Οζ ημηγαιπάζδδεξ ιεηαηνάπδηακ ζε θμνείξ επακαζηαηζηήξ ζδεμθμβίαξ, ηαεχξ ημ 

μεςιακζηυ ηαεεζηχξ ηδξ έββεζαξ ζδζμηηδζίαξ ακαζνμφζε ηδκ μνβακζηή εκζςιάηςζή ημοξ ζημ 

δζμζηδηζηυ ζφζηδια ηαζ ημοξ απέηθεζε απυ εζζμδδιαηζηέξ πδβέξ ηαζ απυ δοκαηυηδηεξ εονφηενμο 

πθμοηζζιμφ ηαζ έηζζ, ςξ πνμκμιζμφπα επακαζηαηζηά οπμηείιεκα, ηέεδηακ ζηδκ πνςημπμνία ηδξ 

δζαδζηαζίαξ “εεκζηήξ αθφπκζζδξ ηαζ ακαβέκκδζδξ.” 
128

 Γζα ιζα εηηεκή ηνζηζηή ηςκ εεκμηεκηνζηχκ ενιδκεζχκ ηςκ βεβμκυηςκ αθ. Ρμηγχημξ, Δζλαθχπληζε, 

86-170. 
129

 Σμ πζμ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ακαπηφπεδηε απυ ημκ Nagata. Βθ. 

Nagata, Greek Rebellion, 104-105. 
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παναδμζζαηχκ ενδζηεοηζηχκ ιφεςκ ηδξ πνμκεςηενζηήξ πεθμπμκκδζζαηήξ ημζκςκίαξ 

βζα ηδκ πνυζθδρδ ηςκ ζδεμθμβζηχκ αθαζνέζεςκ ημο Δονςπασημφ Γζαθςηζζιμφ, 

απμηεθεί ιζα άθθδ δοκαηυηδηα ενιδκεοηζηήξ ηςκ Ονθςθζηχκ.
130

 ιςξ, αοηή δ 

πνμζέββζζδ πθέεζ ζε ενιδκεοηζηυ ηεκυ, ηαεχξ δ ζοζπέηζζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ θμβίςκ 

ηδξ Γζαζπμνάξ, δ μπμία πφηκςζε ζημ ηέθμξ ημο αζχκα, ιε ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ 

κμιζιυηδηαξ ηδξ μεςιακζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημο 1770 δεκ 

ηεηιδνζχκεηαζ εφημθα. Δπζπθέμκ, είκαζ ελαζνεηζηά αιθίαμθμ ηαηά πυζμ ήηακ 

δζαεέζζιμξ ηαζ ηαηακμδηυξ μ Δονςπασηυξ Γζαθςηζζιυξ ζηα πθαίζζα ανπασηχκ 

αβνμηζηχκ μζημκμιζχκ ηαζ παναδμζζαηχκ ζοζηδιάηςκ ημζκςκζημφ ζοιαμθζζιμφ ηαζ 

πμθζηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ. 

Δλίζμο εθθζπή εεςνμφιε ηδκ πνμζςπμηεκηνζηή μπηζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δ ηζκδημπμίδζδ ηςκ ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ ακάβεηαζ απυθοηα ζηδκ επζεοιία 

ζηακμπμίδζδξ πνμζςπζηχκ ζοιθενυκηςκ ηαζ θζθμδμλζχκ. Γζα πανάδεζβια, δ 

ελέβενζδ εεςνήεδηε εηδήθςζδ ηδξ θζθμδμλίαξ ημο Μπεκάηδ κα ηαηαζηεί 

ακελάνηδημξ ή αοηυκμιμξ δβειυκαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Ρχζςκ. 

Πανάθθδθα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηδξ νςζζηήξ επέιααζδξ, μ Ρχζμξ 

πνέζαδξ ηδξ Ρςζίαξ ζηδ Βεκεηία ηαζ μ Grigori Orlov ηαηδβμνήεδηακ υηζ έηνεθακ ηζξ 

ίδζεξ ηνοθέξ θζθμδμλίεξ.
131

  

οιπεναζιαηζηά, δ εκανβήξ ενιδκεία ηςκ βεβμκυηςκ, ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ 

ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ ηαζ ηςκ ηεκηνυθοβςκ ηάζεχκ ημοξ εα πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ 

ηδξ ηδκ έκηαλδ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη ζημ μεςιακζηυ ημζκςκζημμζημκμιζηυ 

ζφζηδια. ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ πνυζθδρδξ, ηα Ονθςθζηά ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ 

ιε ηδκ ακάθμβδ πμθζηζηή ζοιπενζθμνά μνζζιέκςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαηά ηδκ αθθαβή 

επζηονζανπίαξ ημο 1715 ηαζ κα πενζβναθμφκ ιε ακαθοηζηυ ενβαθείμ ηδκ ακαγήηδζδ 

θφζεςκ ζηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά αδζέλμδά ημοξ. Ζ ιεηααμθή ημο πμθζηζημφ 

ηαεεζηχημξ ηδξ πενζμκήζμο πνέπεζ κα εεςνήεδηε ςξ δ πνμηζιυηενδ ακαδίπθςζδ ιε 

ζημπυ ηδκ απαθθαβή απυ έκα ζφζηδια, υπμο δ εκζςιάηςζδ πανμοζίαγε δοζημθίεξ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ ακάιεζα ζηζξ ακηίπαθεξ πνμοπμκηζηέξ 

παναηάλεζξ απυ ημ 1760 ηαζ ελήξ ηαζ μζ πνμακαθενεείζεξ εηηεθέζεζξ ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ, ηςκ ayan ηαζ ημο Ακακία ζοκηέθεζακ ζηδκ υλοκζδ ηςκ ζπέζεςκ 

ιεηαλφ ηςκ ακηίπαθςκ παναηάλεςκ, ιε απμηέθεζια δ πνμζπάεεζα εκζςιάηςζδξ 

                                                 
130

 Κφνζμξ εηθναζηήξ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ είκαζ μ Ρμηγχημξ. Βθ. Ρμηγχημξ, Δζλαθχπληζε, 13-56. 
131

 Ζ πθδνμθμνία ηαηαβνάθηδηε απυ ηζξ αεκεηζηέξ ιοζηζηέξ οπδνεζίεξ Βθ. Κμθζυξ, Ο Πάλνο 

Μαξνχηζεο, 51 ηαζ 92. 
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ηάπμζςκ πνμοπυκηςκ κα ιεηααθδεεί ζε επζεοιία ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο πμθζηζημφ 

επμζημδμιήιαημξ.
132

 Καεχξ αοηυ ημ ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ απαζηεί ηεηιδνζαηή 

ζηήνζλδ δ μπμία οπενααίκεζ ηα υνζα ηαζ ηδ ζημπμεεζία ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, εα 

παναιείκεζ επί ημο πανυκημξ οπυεεζδ ενβαζίαξ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα.  

 

 

                                                 
132

 Αοηή δ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ πνμηάεδηε ανπζηά απυ ημκ Αθελακδνυπμοθμ, ζηα πθαίζζα ηςκ 

αίαζςκ ηθοδςκζζιχκ ημο μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Halil 

beğ. Βθ. Alexander, Brigandage, 49. Ο Σγάηδξ εκζηενκίγεηαζ αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, ακ ηαζ ηδκ 

ειπθμοηίγεζ ιε ζημζπεία αηεηιδνίςηα ηαζ θακεαζιέκα. Γζα πανάδεζβια, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θαηνία ημο 

Μπεκάηδ απυ ημ 1764 ηαζ ελήξ ήηακ παναβηςκζζιέκδ, εκχ απυ 1769 ζοκδέεδηε ιε ημκ κέμ 

moravalesi ηδξ πενζμκήζμο, ηάηζ πμο δζεοηυθοκε ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ ελέβενζδξ. Βθ. Σγάηδξ, 

Ρσζηθή, 120-123. 
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Κεθάιαην ηέηαξην 

Ο Παλαγηώηεο Μπελάθεο: ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ ζδιακηζηυηενδ έηθναζδ ημο ημηγαιπαζζημφ 

θαζκμιέκμο ζηδκ πνμ-μνθςθζηή Πεθμπυκκδζμ ημο 18μο αζχκα ήηακ μ Καθαιαηζακυξ 

Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ. Πνζκ αζπμθδεμφιε ιε ηζξ πμζηίθεξ υρεζξ ηδξ 

θμνμεκμζηζαζηζηήξ, ειπμνζηήξ ηαζ αζμηεπκζηήξ δνάζδξ ημο, ηζξ ιεευδμοξ 

βαζμηηδηζημφ πθμοηζζιμφ ημο, ηδκ πμθζηζηή πανμοζία ημο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ 

ayan ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ημηγαιπάζδδεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, εα ζοκμρίζμοιε ηα 

εθάπζζηα αζμβναθζηά ζημζπεία πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ. Σμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ηδξ 

ιεθέηδξ ιαξ, μεςιακζηυ, εθθδκζηυ ηαζ αεκεηζηυ, δεκ πενζθαιαάκεζ πνμζςπζηά ή 

μζημβεκεζαηά πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ή βεβμκμημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ ημο αίμο ημο 

Μπεκάηδ. Ο βναθεζμηναηζηυξ ηαζ δζημκμιζηυξ παναηηήναξ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ 

ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ηεηιδνίςκ δεκ επζηνέπεζ ηδκ αθδβδιαηζηή ακαζφκεεζδ 

αζμβναθζηχκ θεπημιενεζχκ. Γζα πανάδεζβια, ζηα hüccet υπμο δ εββναθή ημο 

παηνχκοιμο ηςκ ακηζδίηςκ απμηεθμφζε ηδκ απμηθεζζηζηή ζημζπεζμεέηδζδ 

πνμζςπζημφ παναηηήνα, ακ έκαξ απυ ημοξ ακηίδζημοξ ήηακ άημιμ ιε εδναζςιέκδ 

ημζκςκζηή θήιδ, υπςξ μ Μπεκάηδξ, αηυιδ ηαζ αοηή δ ακαθμνά παναθεζπυηακ. 

 Ο επζζθαθήξ παναηηήναξ ηδξ απυπεζναξ ζοβηνυηδζδξ εκυξ corpus 

πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ ακαηζκεί πνμαθήιαηα ηαζ δδιζμονβεί ηεκά ζηζξ βκχζεζξ 

ιαξ ζπεηζηά ιε ηζξ βεβμκμημθμβζηέξ ζοβηονίεξ ηδξ επμπήξ. Γοζεπίθοημ γήηδια 

απμηεθεί μ παναηηήναξ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηδ ιεζζδκζαηή μζημβέκεζα ηςκ 

Μπεκάηδδςκ ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ μζημβέκεζα ημο ζδνοηή ημο ιμοζείμο Μπεκάηδ 

Διιακμοήθ Μπεκάηδ.
133

 Ζ ζπεηζηή ένεοκα δεκ ηεηιδνίςζε ηδκ φπανλδ ηάπμζαξ 

ζοββεκζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηζξ δφμ μζημβέκεζεξ. Τπμεέημοιε υηζ ημ άημιμ πμο ίζςξ 

απμηεθεί ζοκδεηζηυ ηνίημ ακάιεζα ζηζξ δφμ μζημβεκεζαηέξ παναδυζεζξ ήηακ μ 

παππμφξ ημο βκςζημφ ζονζακμφ ιεβζζηάκα Διιακμοήθ, Μακχθδξ Μπεκάηδξ, βζα ημκ 

μπμίμ μζ βκχζεζξ ιαξ πενζμνίγμκηαζ ζηδκ πθδνμθμνία υηζ γμφζε ζηζξ ανπέξ ημο 19μο 

αζχκα ζηδ ιφνκδ ηαζ ίζςξ ηζκμφκηακ ιεηαλφ ιφνκδξ ηαζ Υίμο.
134

 Γεκ είκαζ βκςζηυ 

ηακέκα άημιμ ιε ημ υκμια Μακχθδξ απυ ημκ άιεζμ μζημβεκεζαηυ ηφηθμ ημο 

                                                 
133

 Ο Διιακμοήθ Μπεκάηδξ βεκκήεδηε ζηδ φνμ ηαζ ιεηά απυ ιαηνμπνυκζα δζαιμκή ζηδκ 

Αθελάκδνεζα, υπμο εκαζπμθμφιεκμξ ιε ημ ειπυνζμ απέηηδζε ηενάζηζα πενζμοζία, εβηαηαζηάεδηε 

ζηδκ Αεήκα. 
134

 Γζα ημκ ονζακυ Διιακμοήθ Μπεκάηδ αθ. Trimi, La famille Benakis, 93-102 ηαζ Γαααθά & 

Γανέγμο, Σα γιππηά κλεκεία, 477-479, υπμο οπάνπεζ ηαζ βεκεαθμβζηυ δέκηνμ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. 
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Πακαβζχηδ, εκημφημζξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηάπμζμ πνυζςπμ απυ ημ εονφηενμ 

ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ ημο, ημ μπμίμ αημθμφεδζε ηδκ ηφπδ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ηςκ 

Ονθςθζηχκ ζηδκ ελμνία, ηαηαθεφβμκηαξ, υπςξ ηαζ άθθμζ Πεθμπμκκήζζμζ, ζηα 

ιζηναζζαηζηά πανάθζα.
135

 οκαθέξ ιε ημ πνυαθδια ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηζξ  δφμ 

μζημβέκεζεξ είκαζ ημ γήηδια ηδξ φπανλδξ Καθαιαηζακχκ πνμεπακαζηαηζηχκ ανπείςκ 

ζημ Μμοζείμ Μπεκάηδ, υπςξ ηαζ ημο ιεβάθμο υβημο ηεηιδνζαημφ οθζημφ πμο 

παναημθμοεεί ηδκ ζζημνζηή πμνεία ηςκ ηαθαιαηζακχκ Μπεκάηδδςκ ζε υθμ ημκ 19
μ
 

ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζχκα.
136

 Δλίζμο εκδζαθένμκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ θάηεθμζ 

πμο πενζέπμοκ ημ ζδζςηζηυ ανπείμ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ απμηεθμφκ ηδκ 

παθαζυηενδ ανπεζαηή εκυηδηα ημο Μμοζείμο. 

 Ζ εκαζπυθδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ζζημνζμβναθίαξ ιε ημκ Μπεκάηδ, 

ηαεμνζγυιεκδ απυ ηδ νμιακηζηή πνυζθδρδ ηςκ βεβμκυηςκ ημο 1770 ςξ εεκζηήξ 

επακάζηαζδξ, πενζμνίζηδηε ζημ νυθμ ημο ςξ δβέηδ ηςκ ελεβενιέκςκ 

Πεθμπμκκδζίςκ. Πνχημξ μ άεαξ δδιμζίεοζε έκα ζδιείςια βναιιέκμ ημ 1834 απυ 

ημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, εββμκυ ημο πνςηαβςκζζηή ηςκ Ονθςθζηχκ, ημ 

πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο, πανά ημκ αηεηιδνίςημ παναηηήνα ημο, οζμεεηήεδηε απυ 

υθμοξ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ημπζηήξ ζζημνζμβναθίαξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ημο 18
μο

 αζχκα. φιθςκα ιε αοηυ, μ Μπεκάηδξ ηαηαβυηακ απυ ηα 

Βάεζα ηδξ Μάκδξ ηαζ ήηακ δζζέββμκμξ ημο Λζιπενάηδ Γεναηάνδ,
137

 ηδξ πενζζζυηενμ 

αζκζβιαηζηήξ ηαζ ηοπμδζςηηζηήξ ιμνθήξ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ ημζκςκίαξ ζημ 

ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 17
μο

 αζχκα.
138

 Πμθφ ανβυηενα, μ Κμοβέαξ, ζηδνζγυιεκμξ ζε 

αεκεηζηή ανπεζαηή ηεηιδνίςζδ, απέδεζλε υηζ μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ ήηακ εββμκυξ 

ημο Λζιπενάηδ Γεναηάνδ απυ ηδ βναιιή ημο βαιπνμφ ημο Γεναηάνδ, Καθαιαηζακμφ 

πνμηνίημο ηαζ ζοκδίημο Μπέκμο Φάθηδ, μ μπμίμξ, ζφιθςκα ιε πνμβαιζαίμ 

ζοιθςκδηζηυ πμο ζοκηάπεδηε ζηζξ  6 Γεηειανίμο 1697, κοιθεφεδηε ηδκ ηυνδ ημο 

Γεναηάνδ ηαεμφθα.
139

 

                                                 
135

 Γζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έβζκακ εοιεκχξ δεηημί απυ ημοξ ayan ηδξ πενζμπήξ αθ. Nagata, Tarihte, 

114-115. 
136

 Βθ. ΗΑΜΜ θάηεθμζ 26, 27, 28, 102, 111, 122, 312, 354. 
137

Γζα ημ ηείιεκμ ημο ζδιεζχιαημξ αθ. άεαξ, Σνπξθνθξαηνπκέλε, 503 παν.2. Σμ ηείιεκμ 

επακαθαιαάκεζ εθαθνά δζμνεςιέκμ μ Γμοηάηδξ, Μεζζεληαθά, 191 παν.2, εκχ ηδκ ίδζα εεςνία δέπεηαζ 

ηαζ μ Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 57. 
138

 Γζα ημκ Λζιπενάηδ Γεναηάνδ, μ μπμίμξ ςξ ανπδβυξ έκμπθςκ ζςιάηςκ πνυζθενε ηζξ οπδνεζίεξ ημο 

ακάθμβα ιε ηδκ πνμζθενυιεκδ αιμζαή άθθμηε ζημοξ Βεκεημφξ ηαζ άθθμηε ζημοξ Οεςιακμφξ, δεκ έπεζ 

βίκεζ ηαιία ζοζηδιαηζηή ηαζ ηεηιδνζςιέκδ ιεθέηδ.  
139

 Ζ ηαεμφθα ήηακ ηυνδ ιζαξ απυ ηζξ πμθθέξ ζογφβμοξ ημο Γεναηάνδ, ηδξ ηυνδξ ημο Πέηνμο Βυηζδ. 

Βθ. Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 20-21 ηαζ Veinstein, La patrimonie, 213. 
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Γζα ημκ Μπέκμ Φάθηδ ηίπμηε δεκ ήηακ ιέπνζ ηχνα βκςζηυ, εηηυξ απυ ηδκ 

αηεηιδνίςηδ αζαθζμβναθζηή ακαθμνά υηζ δ μζημβέκεζα ημο Φάθηδ ηαηαβυηακ απυ ηζξ 

Αθοηέξ ηδξ Λαηςκίαξ.
140

 Ζ ανπεζαηή ένεοκά ιαξ ηαηέδεζλε ηδ ζδιαίκμοζα 

ημζκςκζηή εέζδ ημο Μπέκμο πνζκ απυ ημ βάιμ ημο ιε ηδκ ηαεμφθα, ηαεχξ μ ίδζμξ  

ιαγί ιε ημκ αδενθυ ημο, ημ υκμια ημο μπμίμο δεκ ακαθένεηαζ, ηαζ ηάπμζμκ 

Γδιδηνάηδ Φάθηδ, εββνάθμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Καθαιάηαξ βζα ηδκ επάκδνςζδ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ζφζηαζδξ 

ημζκυηδηαξ ζηζξ 31 Ηακμοανίμο 1696.
141

 Δπζπθέμκ, δ ειπμνζηή πανμοζία ηαζ 

δναζηδνζμπμίδζδ ημο Μπέκμο ηαζ δ πζεακή ζφζηαζδ μζημβεκεζαημφ ειπμνζημφ μίημο 

ζε ζοκενβαζία ιε ημκ αδενθυ ημο Καιανζκυ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αεκεηζημφ 

ηαεεζηχημξ ηονζανπίαξ, ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηα έββναθα ηδξ επμπήξ.
142

 Τπάνπμοκ 

ηεηιήνζα εκενβήξ ειπμνζηήξ πανμοζίαξ ημο Μπέκμο Φάθηδ ηαζ ιεηά ηδ ιεηάααζδ 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ζημ μεςιακζηυ ηαεεζηχξ ηονζανπίαξ, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ 

ημοθάπζζημκ βζα ηα πνχηα έηδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1720 μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ ηαζ μ 

παηέναξ ημο δναζηδνζμπμζμφκηακ ηαοηυπνμκα ζηδκ Καθαιάηα. 

Ζ πνμκμθμβία βέκκδζδξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ απμηεθεί γήηδια εζηαζίαξ, 

πςνίξ επί ημο πανυκημξ δοκαηυηδηα ειπεζνζηήξ ηεηιδνίςζδξ. Ο Veinstein ακάβεζ ηδ 

βέκκδζδ ημο Μπεκάηδ ζηα 1720,
143

 εζθαθιέκα υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ hüccet ηδξ 

ιμκήξ Βμοθηάκμο ημο 1723, υπμο μ Πακαβζχηδξ ηαηαβνάθεηαζ ςξ ιάνηοναξ.
144

 

Θεςνμφιε υηζ δεδμιέκμο ημο βάιμο ημο παηένα ημο ημ 1697,
145

 μ Πακαβζχηδξ πνέπεζ 

κα βεκκήεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα. Ζ πνμκμθμβία βέκκδζδξ ημο έπεζ αλία, 

ηονίςξ βζα ημκ εκημπζζιυ ιζαξ, έζης ηαηά πνμζέββζζδ, πνμκμθμβζηήξ αθεηδνίαξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο αθθά ηαζ ηδξ εονφηενδξ ημζκςκζηήξ 

δναζηδνζμπμίδζήξ ημο. 

Ο Πακαβζχηδξ δεκ πήνε ημ παηνχκοιμ ημο παηένα ημο, αθθά έκα 

οπμημνζζηζηυ ημο ιζηνμφ μκυιαηυξ ημο. Ζ άπμρδ ημο Κμοβέα υηζ μ Μπεκάηδξ 

ηθδνμκμιχκηαξ απυ ημκ παππμφ ημο ιεβάθδ πενζμοζία εέθδζε κα ζηαδζμδνμιήζεζ ιε 

κέμ υκμια ηαζ υπζ αοηυ ημο Γεναηάνδ, ημ μπμίμ είπε ζοκδεεεί ιε θδζηνζηή 

δναζηδνζυηδηα,
146

 είκαζ ιζα εφθμβδ οπυεεζδ. ιςξ, ημ γήηδια ηδξ επζεοιίαξ (ακ 

                                                 
140

 Βθ. Πεηνίδδξ, Αξραηνινγηθή, 57. 
141

 Βθ. Museo Civico Correr, Morosini Grimani, busta 547, fascicolo XI. Βθ. πανάνηδια, πίκαηαξ 4. 
142

 Βθ. ηεθάθαζμ 7. 
143

 Βθ. Veinstein, La patrimonie, 213. 
144

 Βθ. Αθελακδνυπμοθμξ, Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο, αν. εβ. 38 ιε διενμιδκία 22 Μανηίμο 1723. 
145

 Βθ. Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 20-21. 
146

 Βθ. Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 23. 
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ήηακ επζεοιία) ημο Μπεκάηδ κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ηδκ παηνζηή μζημβέκεζά ημο 

δφζημθα ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί ανπεζαηά. Απυ ηδκ άθθδ, δ ζοιιεημπή ιεθχκ ηςκ 

μζημβεκεζχκ Φάθηδ ηαζ Γεναηάνδ ζε βαζμηηδηζηέξ αβμναπςθδζίεξ ηαζ δ ζοπκή 

πανμοζία ημοξ ςξ ιάνηονεξ ζε δζηαζμπναλίεξ ακηακαηθμφκ ηδ ζηαεενή πανμοζία 

ημοξ ζημκ δδιυζζμ αίμ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Αοηυ ημ βεβμκυξ ιάξ επζηνέπεζ κα 

οπμεέζμοιε ημκ επζημονζηυ νυθμ πμο πνέπεζ κα έπαζλε δ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

δεζπυγμοζα εέζδ εκυξ εονφηενμο μζημβεκεζαημφ δζηηφμο, απμηεθμφιεκμο απυ ηζξ 

ζοββεκείξ μζημβέκεζεξ ηςκ Φάθηδδςκ, Γεναηάνδδςκ ηαζ Μπεκάηδδςκ, ζηδκ παβίςζδ 

ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ηονζανπίαξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ζημκ ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ. Ζ οπυεεζδ επζννχκεηαζ απυ ηδ παναηηδνζζηζηή απμοζία ηεηιδνίςκ πμο 

κα πενζβνάθμοκ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα  ζηζξ 3 μζημβέκεζεξ. 

Σμ πνυαθδια ηδξ έθθεζρδξ πθδνμθμνζαηχκ ακαθμνχκ ζημ πνυζςπμ ημο 

Πακαβζχηδ Μπεκάηδ επζηείκεηαζ απυ ηδ ζπεδυκ πθήνδ απμοζία ημο μκυιαηυξ ημο 

ζημ εθθδκζηυ ανπεζαηυ οθζηυ ηδξ επμπήξ. Δκημπίζηδηακ ηαηαβναθέξ ημο μκυιαηυξ 

ημο ιυκμ ζημ ανπείμ ηδξ ιμκήξ Βμοθηάκμο, υπμο ειθακίγεηαζ ςξ ιάνηοναξ 

αβμναπςθδζίαξ ζε 5 δζαθμνεηζηά έββναθα ιε ιεβάθδ πνμκμθμβζηή απυζηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ.
147

 Σμ 1723 απμηθεζζηζηά μ Μπεκάηδξ, ιεηαλφ άθθςκ ιανηφνςκ πμο ήηακ 

επίζδξ ζδιαίκμκηα πνυζςπα, υπςξ μ Γδιήηνδξ Κονζαηυξ ηαζ μ al-hacc Ebu Bekr, 

παναηηδνίγεηαζ kocabaşı-i Kalamata. Καεχξ ήηακ ζε ζπεηζηά κεανή δθζηία, 

οπμεέημοιε υηζ υθεζθε αοηυκ ημ ζδιακηζηυ ηίηθμ ζηδκ ηαηαβςβή ημο.  

Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ πνχηδ βοκαίηα ημο πνμενπυηακ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

Βανζαιάδςκ, εκχ δ δεφηενδ ιε ημ υκμια Εαπάνς πνμενπυηακ απυ μζημβέκεζα ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ. Απυ ηδκ πνχηδ ζφγοβυ ημο απέηηδζε δφμ ηυνεξ, ηζξ ςθνμκία ηαζ 

Μανίηζα, ηαζ δφμ βζμοξ, ημοξ Κεθεπή ηαζ Λζιπενάηδ, εκχ απυ ηδκ Εαπάνς απέηηδζε 

δφμ ηυνεξ, ηζξ Υνοζμφθα ηαζ Πακηγεπνμφθα.
148

 Παν‟ υθα αοηά, ζημ μεςιακζηυ 

ανπείμ ημο ΗΑΜΜ εκημπίζηδηακ ηα μκυιαηα δφμ αηυιδ άβκςζηςκ έςξ ηχνα βζςκ 

ημο, ηςκ Γζςνβάηδ ηαζ Γδιδηνάηδ, εκχ οπάνπεζ ηαζ ιζα ακαθμνά ημο παηένα ημο, 

Μπέκμο.
149

 

                                                 
147

 Σα έββναθα ιε πνμκμθμβζηή ζεζνά είκαζ ημ 38 (1723), 51 (1734), 63 (1741), 71 (1747) ηαζ 76 

(1756). Ζ πνμκμθμβζηή ηαηάηαλδ, ιεθέηδ ηαζ έηδμζή ημοξ έβζκε απυ ημκ Η. Αθελακδνυπμοθμ.  
148

 Βθ. άεαξ, Σνπξθνθξαηνπκέλε, 503-504. 
149

 Ο ιεβαθφηενμξ βζμξ ημο ήηακ μ Λζιπενάηδξ, μ μπμίμξ απυ ημ 1764 ηαζ ελήξ ακέπηολε ηάπμζα 

επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηαεχξ ημ υκμιά ημο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζηα Μπεκάηεζα 

έββναθα. Βθ. ΗΑΜΜ 27/102, 27/103, 27/167 ηαζ 27/227. Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ημ υκμια ημο 

Λζιπενάηδ απμδίδεηαζ ζηδκ μεςιακζηή ιε ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ ιε ημ υκμια Λαιπνάηδξ, ιε 

απμηέθεζια πμθθέξ εββναθέξ κα ιδκ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ιε αζθάθεζα ζημ βζμ ημο Πακαβζχηδ, 

εθθείρεζ άθθςκ εζςηενζηχκ ηνζηδνίςκ (βζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/16 ηαζ 27/120). Οζ Γζςνβάηδξ 
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 πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, μζ ηφνζεξ πδβέξ πθμοηζζιμφ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ 

ηαζ ayan ζημκ 18
μ
 αζχκα ήηακ δ βαζμηηδζία, δ αζμηεπκία ζε πενίπηςζδ επελενβαζίαξ 

ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ ζε ζδζυηηδηα ηαηαζηήιαηα, ημ ειπυνζμ ζημ ααειυ πμο δ 

δνάζδ ημοξ δεκ πενζμνζγυηακ ζηδ ιεηαπχθδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ζε λέκμοξ 

ειπυνμοξ, ηαζ ηονίςξ δ θμνμεκμζηίαζδ, δ μπμία απμηεθμφζε ημκ ηεθζηυ ζηυπμ ηάεε 

πνμακαθενεείζαξ μζημκμιζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Ο Μπεκάηδξ δε δζαθμνμπμζήεδηε απυ 

ημκ ηακυκα, ηαζ, ηδνμοιέκςκ ηςκ επζθοθάλεςκ βζα ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ζοβηονίαξ 

ηαζ ημο ηυπμο, ιπμνεί κα εεςνεί par excellence ημηγαιπάζδξ. Ζ βαζμηηδηζηή 

πενζμοζία ημο ήηακ ηενάζηζα, ήηακ ζδζμηηήηδξ ιεβάθμο ανζειμφ ηαηαζηδιάηςκ, 

ελήβε ηα πνμσυκηα ηδξ πενζμπήξ ζε ειπυνμοξ, ζοιιεηείπε ζε ελαβςβζημφξ ηαζ 

εζζαβςβζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηαζ ηονίςξ πνδζζιμπμζμφζε ημ ζοζζςνεοιέκμ 

ηεθάθαζμ βζα ηδκ εκμζηίαζδ θμνμθμβζηχκ πνμζυδςκ ηδξ πενζμπήξ. 

 Ο Μπεκάηδξ είκαζ βκςζηυξ ηονίςξ ελαζηίαξ ημο δβεηζημφ νυθμο ημο ζηα 

Ονθςθζηά. Ζ ζοιιεημπή ημο ζηα βεβμκυηα πενζθάιαακε ηδ ζοκάκηδζή ημο ιε ημκ 

Παπάγςθδ ζημκ πφνβμ ημο ημ 1767, ηδκ μνβάκςζδ ζηναηζςηζημφ ζχιαημξ ιε δζηά 

ημο έλμδα ηαζ ηδκ εηπυκδζδ ημο επζηεθζημφ ζπεδίμο ηςκ ζηναηζςηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ.
150

 Δκημφημζξ, μ ίδζμξ αημθμφεδζε εθεηηζηή ηαζ πανεθηοζηζηή ζηάζδ 

πςνίξ κα ζοιιεηάζπεζ ζηζξ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ άκμζλδξ ημο 1770, βεβμκυξ 

ημ μπμίμ, πάκημηε ζημ πκεφια ηδξ εεκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ, πνμηάθεζε πμζηίθα ζπυθζα 

ιεηαβεκέζηενςκ ζζημνζηχκ, απυ ημοξ μπμίμοξ ηάπμζμζ ημκ ηαηδβυνδζακ βζα 

ηαζνμζημπζζιυ, εκχ άθθμζ οπεναζπίζηδηακ ηζξ πμθζηζηέξ επζθμβέξ ημο.
151

  

                                                                                                                                            
ηαζ Γδιδηνάηδξ Μπεκάηδξ πνέπεζ κα ήηακ ακήθζημζ ηαηά ηδκ πνμ-μνθςθζηή πενίμδμ ηαζ βζ‟αοηυκ ημ 

θυβμ ηα μκυιαηά ημοξ εββνάθμκηαζ ιυκμ ζημ ΗΑΜΜ 27/227. Σέθμξ, οπάνπεζ ιζα ιμκαδζηή εββναθή 

ημο Μπέκμο Φάθηδ ζημ ΗΑΜΜ 27/116. 
150

 Ζ ζοβηνυηδζδ δφμ θεβεχκςκ, ηδξ Ακαημθζηήξ, δ μπμία ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημκ Μζζηνά ηαζ ηδξ 

Γοηζηήξ, δ μπμία ακαπηφπεδηε πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ θζιακζχκ ηδξ Κμνχκδξ, Μεεχκδξ ηαζ Πφθμο, 

ήηακ ζδέα ημο Μπεκάηδ. Οζ επαθέξ ημο Μπεκάηδ ιε ημοξ Ρχζμοξ ιανηονμφκηαζ ζε  επζζημθή ημο 

Provveditore general da mar Andrea Donà απυ ηδ Εάηοκεμ ζηζξ 31 Ημοθίμο 1769 ζηδκ μπμία ακαθένεζ 

υηζ ζε δφμ-ηνεζξ επζζηέρεζξ ημο ζηδκ μζηία ημο Μπεκάηδ μ ηεθεοηαίμξ ημο έδεζλε νςζζηυ έββναθμ 

απεοεοκυιεκμ πνμξ ημοξ ηαπεηάκζμοξ ηδξ Μάκδξ ηαζ ημο ακέθενε ηδκ δέζιεοζδ ηδξ αοημηνάηεζναξ 

Αζηαηενίκδξ κα εκζζπφζεζ ιε πμθειζηά πθμία ηαζ πνήιαηα ηδκ πμθειζηή πνμζπάεεζα ηςκ 

επακαζηαηχκ. Αηυιδ ικδιυκεοζε ηδκ εκημθή ηδξ κα ιδκ ηζκδεμφκ πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

εκδιένςζή ηδξ υπςξ ηαζ κα επζδζςπεεί δ ιεβαθφηενδ δοκαηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ (“la casa del 

magior primate Greco di Calamata, ditto Benachi, due o tre volte mi ha esso fatto vedere una lunga 

carta scritta dalla corte di Moscovia ai capitani di Maina, per quanto mi ha detto, e soggiungemi che 

in essa vi è l‟ impegno della Sovrana di spedir Bastimenti e soldo in soccorso di sollevati con 

commissione di non far passo senza un nuovo avisso, ma che intanto si procure la colleganza maggiore 

degli altri Greci”). Βθ. ΗΑΜΜ 122, θάηεθμξ 114/1017. 
151

 Ο ηονζυηενμξ επζηνζηήξ ημο είκαζ μ Κμκημβζάκκδξ. Βθ. Κμκημβζάκκδξ, Οη Έιιελεο, 128. Απυ ηδκ 

άθθδ, μ αηεθθανίμο, ακ ηαζ επζηνίκεζ ηδκ απυθαζδ ημο Μπεκάηδ κα παναιείκεζ ζηδκ Καθαιάηα ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηδ δζηαζμθμβεί θυβς ηδξ ακάβηδξ πανμοζίαξ ημο ζηδκ πυθδ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο ζηναηζςηζημφ ζχιαημξ, αθθά ηαζ ηδξ απμβμήηεοζδξ ημο Μπεκάηδ απυ ημ μθζβάνζειμ 
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 Μεηά ηδκ ηαηαζημθή ηδξ ελέβενζδξ μ Μπεκάηδξ ιαγί ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

ζοκενβάηεξ απμπχνδζε απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ, εκχ ημ ζφκμθμ ηδξ πενζμοζίαξ ημο 

δδιεφεδηε. Αθμφ άθδζε ηδκ μζημβέκεζά ημο ζηα Κφεδνα, ηαηέθοβε ζημ Λζαυνκμ, 

υπμο ηαζ πέεακε απυ άβκςζηδ αζηία ζηζξ ανπέξ ημο 1771.
152

 

                                                                                                                                            
ηςκ νςζζηχκ δοκάιεςκ. Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 163, παν.2 ηαζ 169. Ο Nagata ημκίγεζ ηδκ 

πνμζπάεεζα ημο Μπεκάηδ κα απειπθαηεί απυ ηδκ ελέβενζδ ελαζηίαξ ημο μθζβάνζειμο ηαζ ηδξ απμοζίαξ 

πεζεανπίαξ ηςκ Ρχζςκ αθθά ηαζ ηδξ ζφβηνμοζήξ ημοξ ιε ημοξ Μακζάηεξ. Βθ. Nagata, Muhsinzade, 51. 
152

 Γζα ηεηιδνζαηέξ ακαθμνέξ ημο εακάημο ημο αθ. IAMM 122, θάηεθμξ 120/1023, ζοκδιιέκδ 

επζζημθή ημο Spiridov ζημκ Provveditore general da mar ζηδκ Κένηονα ζηζξ 3 Μαΐμο 1771. Αηυιδ, 

ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1023, dispaccio 144, έκεεημ 1 ζημ insertio 2, επζζημθή ημο 

Pietro Antonio Querini Provveditore general da mar πνμξ ημκ Provveditore ηδξ Κένηοναξ ιε 

διενμιδκία 13 Απνζθίμο 1771, υπμο ακαθένεηαζ υηζ μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ είκαζ κεηνυξ: “esistono 

in poter degli eredi di certo Panagiotti Benachi, ora defonto, vari effetti, che vengono in ora pretesi dal 

ricorrente capitan Antonio Lucovich in rissarcimento di professato suo credito, come spiega la qui 

unita copia di suo memoriale, che mi ha ressegnato”. 
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Κεθάιαην πέκπην 

Η γαηνθηεζία σο πεγή άληιεζεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρύνο. Η 

αγξνηηθή νηθνλνκία 

 

Έκα ενιδκεοηζηυ ζπήια ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδ ζοκεηηζηή ενιδκεοηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζηδ 

δζαθεηηζηή ακάπηολδ ηαζ ιεηελέθζλή ηδξ ζημκ 18
μ
 αζχκα είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ ζοβηνμηήζεςκ ιέζα απυ ημ βαζμηηδηζηυ επμζημδυιδιά ημοξ. 

H πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ, ηαηηζηχκ ηαζ ζοβηνμφζεςκ βζα ηδκ απαθθμηνίςζδ, 

εηιεηάθθεοζδ ηαζ κμιζιμπμίδζδ ηδξ ηαημπήξ βαζχκ, μζ μπμίεξ δζαηδνμφζακ de jure 

ημκ ηναηζηυ παναηηήνα ημοξ, απμηεθεί ζδιακηζηυ ακαθοηζηυ ενβαθείμ 

ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ πμνείαξ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο ζημκ 

18
μ
 αζχκα. 

 Οζ ενιδκεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ ιεθέηδ ηςκ βαζμηηδηζηχκ 

ιδπακζζιχκ μθείθμκηαζ ζηδκ ελάνηδζδ ημο δδιμζζμκμιζημφ ηαζ ζηναηζςηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηδξ αοημηναημνίαξ απυ ηζξ δμιέξ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ. Ζ αβνμηζηή 

πμθζηζηή ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ απυ ημκ 15
μ
 έςξ ημκ 17

μ
 αζχκα ήηακ δ 

ζδιακηζηυηενδ ζοκζζηαιέκδ ηδξ ζηαεενυηδηάξ ημο. Αηυιδ, δ ελέθζλδ ηδξ 

μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ δζανηήξ αβχκαξ ακάιεζα ζημοξ 

ηαηυπμοξ mülk ηαζ ημ ηνάημξ ή ακάιεζα ζηδ (ιεβάθδ ή ιζηνή) βαζμηηδζία ηαζ ηδκ 

ηεκηνζηή ελμοζία. Έηζζ, αδφκαιδ ηεκηνζηή ελμοζία ακηζζημζπμφζε ζε αφλδζδ ημο 

ανζειμφ ηαζ ιεβέεμοξ ηςκ mülk ηαζ vakf, εκχ δ ζζπονμπμίδζδ ηςκ εθεβηηζηχκ 

ιδπακζζιχκ ηδξ Πφθδξ ζοκμδεουηακ απυ ηδ ιεηαηνμπή ηςκ βαζχκ ιε ηαεεζηχξ mülk 

ζε βαίεξ miri. 

 Δπζπθέμκ, ημ γήηδια ηδξ βαζμηηδζίαξ εδνάγεζ ζημκ πονήκα ηάεε ενιδκεοηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ζηζξ ελεθίλεζξ ημο 18
μο

 αζχκα, ηαεχξ δ ακάδεζλδ ηαζ εδναίςζδ ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ εθίη ζοκδέεδηε ιε ηδ ιεηααμθή ημο βαζμηηδηζημφ ηαεεζηχημξ, δδθαδή 

ιε ηδ ιεηαηυπζζδ απυ ηδκ ηναηζηή ρζθή ηονζυηδηα ηδξ βδξ ζε ιζα κμιζηά ααέααζδ 

αθθά πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία μ δζαπεζνζζηζηυξ έθεβπμξ ηδξ βδξ δεκ 

επζηεθμφκηακ πθέμκ ζημ υκμια ημο ζμοθηάκμο, αθθά ελοπδνεημφζε απμηθεζζηζηά ηα 

ζοιθένμκηα ημο εηάζημηε δζηαζμφπμο.  

Ο πενίπθμημξ παναηηήναξ ηςκ επζιένμοξ υρεςκ πμο ανενχκμοκ ημ 

βαζμηηδηζηυ γήηδια ηαζ ημ ζζημνζηυ αάεμξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηζκεί δ ιεθέηδ 

ημο ηαεζζημφκ ακαβηαία ιζα ζφκημιδ ακαζηυπδζδ ηςκ αβνμηζηχκ ζπέζεςκ, υπςξ 
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δζαιμνθχεδηακ ςξ ηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα. Με αοηυ ημκ ηνυπμ βίκεηαζ ηαθφηενα 

ηαηακμδηυ ημ πθαίζζμ δνάζδξ ηςκ ζθεηενζζηχκ ηςκ ζμοθηακζηχκ βαζχκ. 

Σν ηζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ çiftlik: ε ηηκαξησηηθή κνλάδα 

 Σμ βαζμηηδηζηυ ηαεεζηχξ ημο 18μο αζχκα απμηεθεί απυθδλδ ηςκ δναιαηζηχκ 

αθθαβχκ ζηδκ εκενβή ιμνθή ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα 

ηαζ ηδξ ανβήξ ηαζ ααειζαίαξ ακηζηαηάζηαζήξ ημο απυ ηδ κέα πναβιαηζηυηδηα ημο 

çiftlik.
153

 Θειεθζχδδξ ανπή ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ςξ ιμνθή 

μνβάκςζδξ ηςκ αβνμηζηχκ ζπέζεςκ ειθακίζηδηε ζηα πνυκζα ηδξ ααζζθείαξ ημο 

Orhan,
154

 ήηακ δ δζανηήξ επζαεααίςζδ ημο miri παναηηήνα ηςκ βαζχκ. Ζ ζδζμηηδζία 

ηδξ βδξ απμηεθμφζε απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ημο ηνάημοξ, ημ μπμίμ δεκ 

εηιεηαθθεουηακ άιεζα ηδκ παναβςβή, αθθά ζδζμπμζμφκηακ ιένμξ ημο αβνμηζημφ 

οπενπνμσυκημξ ιε ηδ ιμνθή ηδξ θμνμθμβζηήξ ή έββεζαξ πνμζυδμο, εκχ ημ οπυθμζπμ 

βζκυηακ ακηζηείιεκμ ηάνπςζδξ απυ ημκ ηζιανζμφπμ.  

Ζ βέκεζδ ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ζηναηζςηζηυ 

παναηηήνα ημο πνχζιμο μεςιακζημφ ηνάημοξ ηαζ ηδ ιμκζιυηδηα ηδξ ειπυθειδξ 

ηαηάζηαζδξ ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ αοημηναημνίαξ.
155

 Καεχξ μ 

εηπνδιαηζζιυξ ηδξ μζημκμιίαξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ, ημ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια 

ελαζθάθζγε ημοξ ακαβηαίμοξ πυνμοξ βζα ηδ ιζζεμδμζία ημο επανπζαημφ ζηναημφ, 

απμδίδμκηαξ ηα εζζμδήιαηα πμο απμννέακ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ βαζχκ ζηα ίδζα ηα 

ζηεθέπδ ημο, ημοξ ηζιανζχηεξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ εδναίςζδ ημο εθέβπμο ηςκ 

παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιέζςκ απυ ημ μεςιακζηυ ηνάημξ ζοκέααθακ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ απμοζία δζηαζχιαημξ ηονζυηδηαξ επί ηςκ παναβςβζηχκ ιέζςκ 

βζα ημοξ πςνζημφξ ηςκ Βαθηακίςκ ήδδ απυ ηδκ πνμμεςιακζηή πενίμδμ,
156

 δ 

δζαηήνδζδ πνμμεςιακζηχκ ιμνθχκ θμνμθμβζηήξ επζαάνοκζδξ ημο πςνζημφ
157

 ηαζ δ 

                                                 
153

 Tμ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια δεκ πενζμνζγυηακ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, αθθά 

επεηηεζκυηακ ηαζ ζε αζηζηά ηαζ αζμηεπκζηά εζζμδήιαηα, δδθαδή απμηεθμφζε έκακ ζοκμθζηυ ηνυπμ 

μνβάκςζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ημζκςκίαξ. Γζα παναδείβιαηα αζηζηχκ ηζιανζςηζηχκ 

ιμκάδςκ αθ. Beldiceanu, Le timar, 35-36. ιςξ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιεθέηδξ ιαξ εα πενζμνζζημφιε 

ζηζξ αβνμηζηέξ υρεζξ ημο ηζιανζςηζημφ θαζκμιέκμο. 
154

 Βθ. Beldiceanu, Le timar, 21-26. Ζ Mutafçieva ακάβεζ ηδ βέκκδζή ημο ημ 1368, υηακ μ αεγίνδξ 

Hayredin Kara Halil Çandarlı ηήνολε ηα ηαηαηηδιέκα εδάθδ πενζμοζία ημο κεμσδνοεέκημξ ηναηζημφ 

hazine, εκχ ηαηά ηδκ ίδζα ζοββναθέα μ Murad ημ 1375 δζαίνεζε ηζξ βαίεξ ζε timar ηαζ ze‟amet. Βθ. 

Μμοηαθηζίεαα, Αγξνηηθέο ζρέζεηο, 37. 
155

 Δκδεζηηζηή είκαζ δ φπανλδ ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ζηα Βαθηάκζα ηαζ ηδ Μζηνά Αζία, αθθά 

υπζ ζηδ Μέζδ Ακαημθή ή ηδ Βυνεζα Αθνζηή, υπμο δζαηδνήεδηακ μζ mülk βαίεξ. 
156

 Βθ. Inalcik, Land Problems, 221. 
157

 Οζ ακηαθθαηηζηέξ αλίεξ είπακ ζοκήεςξ ηδ ιμνθή θμνηίςκ (άπονμο, λφθςκ ηαζ ζακμφ) ή αββανεζχκ. 
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άνενςζδ ηςκ άθθμηε αοεαίνεηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ηαηά ιήημξ αοζηδνά 

ηαεμνζζιέκςκ αλυκςκ.
158

 

Έηζζ, δ εέζδ, μζ ελμοζίεξ ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ημο ηζιανζχηδ ηαζ ηα 

δζηαζχιαηα, μζ εθεοεενίεξ ηαζ μζ δεζιεφζεζξ ημο πςνζημφ ηαεμνίγμκηακ απυ 

πνμζδζμνζζιέκμοξ απυ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία ηακυκεξ, ζηυπμξ ηςκ μπμίςκ ήηακ δ 

ζοβηνυηδζδ εκυξ πθέβιαημξ αθθδθμδεζιεοηζηχκ ηαζ αθθδθμηαεμνζγυιεκςκ ζπέζεςκ 

ηαζ ιζαξ ημζκυηδηαξ εκδζαθενυκηςκ ηαζ ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ ημο ηζιανζχηδ ηαζ ημο 

πςνζημφ. Έηζζ, μ sipahi δεκ ήηακ βαζμηηήιμκαξ, αθθά ακχηενμξ πςνζηυξ ιε 

ζηναηζςηζημδζμζηδηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ζοκενβαγυιεκμξ ιε ημοξ ηαθθζενβδηέξ ζημκ 

ηφηθμ ηςκ αβνμηζηχκ ενβαζζχκ.
159

 Σμ πεδίμ ηςκ δζηαζμδμζζχκ ημο πενζμνζγυηακ υπζ 

ιυκμ απυ ημ πθαίζζμ ελζζμννμπδηζηχκ δζεοεεηήζεςκ ηςκ ζπέζεχκ ημο ιε ημοξ 

πςνζημφξ, αθθά ηαζ απυ ηζξ ζοβηεκηνςηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ ακχηενςκ 

εηπνμζχπςκ ηδξ δζηαζζηήξ, δδιμζζμκμιζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ κμιζιυηδηαξ.  

Έηζζ, δ φπανλδ δζηαζχιαημξ ημο ηζιανζχηδ ζημ πνμσυκ ηδξ παναβςβήξ δε 

ζήιαζκε ηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ δζεφνοκζδξ ηδξ επζννμήξ ημο ζηδ ζθαίνα ηδξ 

πνμζςπζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ημο πςνζημφ, μφηε κμιζιμπμζμφζε δζηαίςια 

απμιάηνοκζδξ ημο πςνζημφ απυ ηδ βδ ημο.
160

 Αηυιδ, δ εεζιζηή απαβυνεοζδ ηδξ 

ηθδνμκμιζηήξ ιεηααίααζδξ ηδξ ηζιανζςηζηήξ ιμκάδαξ, δ ζοννίηκςζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ αοημκμιίαξ ηςκ sipahi ελαζηίαξ ηδξ πανειααηζηυηδηαξ πθήεμοξ άθθςκ 

θμνμεζζπναηηυνςκ ηαζ δ δζανηήξ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ ηζιανζςηζηχκ ιεβεεχκ 

ηαεζζημφζακ αδφκαηδ ηδκ ακάδεζλδ πενζθενεζαηχκ αβνμηζηχκ εθίη. 

Ο πςνζηυξ, ζε ακηίηνζζια ηδξ ζδιακηζηήξ αοημκμιίαξ πμο απμθάιαακε ζε 

ζπέζδ ιε άθθμοξ πνμηαπζηαθζζηζημφξ ημζκςκζημφξ ιδπακζζιμφξ, πενζμνζγυηακ απυ 

ηδκ ζζυαζα δέζιεοζή ημο ιε ηδκ ηαθθζενβήζζιδ ιμκάδα ηαζ ηδκ απαβυνεοζδ 

εβηαηάθεζρήξ ηδξ, ιεηααίααζήξ ηδξ ή ιεηααμθήξ ημο ηαθθζενβδηζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ 

πςνίξ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο ηζιανζχηδ. Πανάθθδθα, δζαηδνμφζε ημ ηθδνμκμιζηυ 

δζηαίςια δζδκεημφξ ηαζ απνυζημπηδξ “κμιήξ” ηαζ ηαθθζένβεζαξ ηδξ βδξ. 

                                                 
158

 Γζα πανάδεζβια, μζ οπμπνεχζεζξ ηςκ πςνζηχκ πνμξ ημκ sipahi ήηακ αοζηδνά ηαεμνζζιέκεξ ηαζ 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ φζηενδ αογακηζκή πενίμδμ εοκμσηυηενεξ βζα αοημφξ. Γζα ιζα ζφβηνζζδ ηςκ 

ελςδδιμζζμκμιζηχκ ηαηακαβηαζιχκ ηςκ πςνζηχκ ζηδ αογακηζκή ηαζ ηδκ μεςιακζηή πενίμδμ αθ. 

Inalcik, The Ottoman Decline, 338-340. 
159

 Γζα πανάδεζβια, ακ ηαζ μ ηζιανζχηδξ δεκ πανεκέααζκε ζηδκ μνβάκςζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, ήηακ 

αοηυξ πμο πανείπε ζημ πςνζηυ ημ ζπυνμ ηαζ ηα γχα. Βθ. Gibb & Bowen, Islamic Society, 247. Γζα ηδκ 

δζμζηδηζηή δζάζηαζδ ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ αθ. Kunt, Οη ππεξέηεο, 67-84. 
160

 Μυκμ δ πανέθεοζδ 7 εηχκ πςνίξ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηζιανζςηζηήξ ιμκάδαξ απυ ημκ πςνζηυ έδζκε 

ζημ sipahi ηδ δοκαηυηδηα κα ημκ εηδζχλεζ, κα ηδνφλεζ ηδ βδ mahlul ηαζ κα παναπςνήζεζ ηδ πνήζδ ηδξ 

ζε ηνίημ πνυζςπμ. Ακαθμνά ζε βαίεξ mahlul δε ζοκακηήζαιε ζημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε, 

βεβμκυξ πζεακυηαηα ζοβηονζαηυ. 
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Νμιζιμπμζδηζηή έηθναζδ ημο ηναηζημφ εθέβπμο επί ηδξ βδξ υζμ ηαζ ηδξ 

αθθδθμδεζιεοηζηήξ ζπέζδξ ημο ηζιανζχηδ ιε ημ πςνζηυ ήηακ ημ tapu, κμιζηυ 

έββναθμ ημ μπμίμ ελέδζδε μ sahib-i arz, ζε ακηάθθαβια ημο resm-i tapu, δδθαδή ημο 

πμζμφ πμο πθήνςκε μ πςνζηυξ βζα ηδκ ακάθδρδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο αβνμφ.
161

  

Έηζζ, ημ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια πανείπε ηζξ αζθαθζζηζηέξ δζηθείδεξ δζαηήνδζδξ 

ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ μιαθυηδηαξ, ζηαεενυηδηαξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ 

ακαπαναβςβήξ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ημζκςκζηήξ δμιήξ.
162

 Βέααζα, μ ηζιανζςηζζιυξ δεκ 

ήηακ ζηαηζηυξ ηαζ αιεηάαθδημξ εεζιυξ ηαζ δ δζαιυνθςζή ημο απμηέθεζε ανβή 

ελεθζηηζηή δζαδζηαζία, πζεακυκ οπυθμνδ ημπζηχκ παναθθαβχκ. Γζα πανάδεζβια, 

εκδζαθένμκ είκαζ ημ γήηδια ηςκ πζεακχκ εκηάζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία εα 

πνμέηοπηακ απυ ηζξ ακηζηνμουιεκεξ νοειίζεζξ ηςκ εεζιζηχκ ηαζ ηςκ μεςιακζηχκ 

δζηαζζηχκ ιδπακζζιχκ ακαθμνζηά ζε γδηήιαηα ηαηάηιδζδξ ηαζ κμιήξ ηδξ βδξ.
163

 

 ιςξ, ζηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα ημ ζφζηδια είπε απμθέζεζ μθμηθδνςηζηά ημ 

δοκαιζζιυ ημο ηαζ, πανά ηδ ζοκέπζζδ ηδξ εεζιζηήξ φπανλήξ ημο, ζηδκ πνάλδ είπε 

ακηζηαηαζηαεεί απυ ηδ κέα ιεβάθδ βαζμηηδζία. Ζ επέηηαζδ ηςκ θμνμεκμζηζαζηζηχκ 

δδιμζζμκμιζηχκ πναηηζηχκ ηαζ δ οπαβςβή πμθθχκ ηζιανζςηζηχκ ιμκάδςκ ζημκ 

άιεζμ ηναηζηυ έθεβπμ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε mukata‟a μδήβδζε ζημκ δναζηζηυ 

ανζειδηζηυ πενζμνζζιυ ηςκ sipahi αθθά ηαζ ζηδ ζοζημθή ημο ζηναηζςηζημδζμζηδηζημφ 

νυθμο ημοξ. Αοηυ πμο ηεθζηά απέιεζκε απυ ηζξ ηζιανζςηζηέξ δμιέξ ήηακ δ κμιζηή 

επζηονςηζηή ελμοζία ημο sipahi κα εηδίδεζ ημ tapu, δδθαδή ημ έββναθμ πμο έθεβπε ηζξ 

ιεηααμθέξ ζηδ πνήζδ ηαζ ζημ ηαεεζηχξ ηονζυηδηαξ ηδξ βδξ. 

 Ζ πανμοζία ηςκ sipahi ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ ζοκεπήξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα 

ημο 18
μο

 αζχκα, ακ ηαζ δ ημζκςκζηή δοκαιζηυηδηά ημοξ ηαζ μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ηα ιέθδ 

ηδξ κέαξ επανπζαηήξ εθίη δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί. Φοζζηά, έκα ιένμξ ημοξ εκηάπεδηε 

μνβακζηά ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ημο 18
μο

 αζχκα 

ιεηαζπδιαηζγυιεκμ ζε ayan, υιςξ, δ πθεζμρδθία ηςκ παιδθυααειςκ sipahi πμηέ δεκ 

ηαηάθενε κα ακαδοεεί ζηζξ ορδθυηενεξ ααειίδεξ ηδξ επανπζαηήξ ημζκςκζηήξ 

ζενανπίαξ ηαζ δ επζαεααίςζδ ηαζ κμιζιμπμίδζδ ημο ημζκςκζημφ νυθμο ημοξ 

ζοννζηκχεδηε ζηδκ πανμοζία ημοξ ζηζξ δζηαζμπναλίεξ ςξ sahib-i arz, δδθαδή ςξ 

ελμοζζμδμηδιέκμζ κα εηδίδμοκ tapu ηφνζμζ ηδξ βδξ.  

                                                 
161

 Γζα ακάθοζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο tapu ςξ κμιζημφ ηεζιέκμο αθ. Minkov, Ottoman Tapu, 65-101. 
162

 Γζα ιζα ηνζηζηή απμηίιδζδ ημο ζοζηήιαημξ αθ. Mc Gowen, Economic Life, 49-56. 
163

 Μζα ηαηάζηαζδ κμιζηήξ ηαζ πναβιαηζηήξ ακηίθαζδξ εα πνμέηορε ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο - πανά 

ηδκ απμοζία ιεβάθςκ ανζειχκ ηζιανζςηχκ – υπμο μ έζπαημξ ηαηαηενιαηζζιυξ, πμο επέααθε δ 

ηθδνμκμιζηή δζακμιή, απμηεθμφζε ιδπακζζιυ αζθαθείαξ ηαηά ημο ζπδιαηζζιμφ ιεβάθςκ πενζμοζζχκ. 

Γζα ημ ηθδνμκμιζηυ εεζιζηυ δίηαζμ ζημ Αζβαίμ αθ. Εέδ, Ο γάκνο, ν ζάλαηνο, 65-66. 
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Σμ ανπεζαηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε δεκ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ακαζφζηαζδξ ιζαξ αλζυπζζηδξ εζηυκαξ ημο ανζειδηζημφ ιεβέεμοξ ηαζ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ηζιανζμφπςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ηαεχξ ηα έββναθα 

πενζμνίγμοκ ημ ακαθμνζηυ πεδίμ ημοξ ζε πνυζςπα πμο ήνεακ ζε ηάπμζα ζοκαθθαβή 

ιε ημκ Μπεκάηδ. ιςξ, μζ πενζμνζγυιεκεξ ζε 8 tapu ηαηαβναθέξ μκμιάηςκ sipahi 

ηαζ μζ μθζβάνζειεξ εββναθέξ ημοξ ςξ şuhud-ul-hal αθήκμοκ κα δζαβναθεί δ εζηυκα ηδξ 

ζοννζηκςιέκδξ πανμοζίαξ ημοξ, ημοθάπζζημκ ζημοξ ηαγάδεξ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ 

Ακδνμφζαξ. Ο al-hacc Ebu Bekr bin Selim είκαζ μ sipahi ημ υκμια ημο μπμίμο 

ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζημ Μπεκάηεζμ ανπείμ, πνχηδ θμνά ζε 

tapu ημο 1722-1723.
164

 πεηζηά αλζυθμβδ είκαζ δ πανμοζία ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

ηαεχξ ημκ ανίζημοιε 4 θμνέξ πςθδηή,
165

 3 θμνέξ şuhud-ul-hal
166

 ηαζ 6 θμνέξ 

ζοκμνίηδ.
167

 Ζ ηηδιαηζηή πενζμοζία ημο οπενέααζκε ημκ ιέζμ υνμ, υπςξ 

οπαζκίζζεηαζ ημ πμζυ ηςκ 3.000 guruş, βζα ημ μπμίμ πμφθδζε αηίκδηδ πενζμοζία ημο 

ζημκ Μπεκάηδ ημ 1749.
168

 Άθθμξ βκςζηυξ sipahi ήηακ μ „Abd-al-Kerim, δ πνχηδ 

ικεία ημο μπμίμο είκαζ ζε tapu ημο 1720,
169

 εκχ ακαθένεηαζ 2 θμνέξ ςξ αβμναζηήξ 

ηαζ ιία θμνά ςξ πςθδηήξ ζε δζηαζμπναλίεξ ιεβάθδξ έηηαζδξ.
170

 Μζηνυξ ανζειυξ 

ιμοζμοθιάκςκ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο sipahi, υπςξ μζ „Omer sipahi ibn Ibrahim,
171

 

„Osman efendi ibn Mustafa sipahi,
172

 Hasan sipahi,
173

 ηαηαβνάθμκηαζ ζηα hüccet, 

ηονίςξ ςξ şuhud-ul-hal ή ζπακζυηενα ςξ πςθδηέξ, υπςξ μ „Ali sipahi ibn Salih.
174

 

Ακηζεέηςξ, ζηα εθθδκζηά έββναθα ηζιανζμφπμζ δεκ εββνάθμκηαζ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ 

sipahi ηδξ κυηζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ απυ ημοξ πθμοζζυηενμοξ ηδξ πενζμκήζμο ήηακ μ 

Musa ağa bin Yunus ağa ηαζ μζ απυβμκμί ημο Mehmed ağa ηαζ „Οsman ağa, μζ μπμίμζ, 

                                                 
164

 ΗΑΜΜ 27/191, ιε π.έ. 12 Οηηςανίμο 1722 ηαζ 1 Οηηςανίμο 1723 (1135). 
165

 ΗΑΜΜ 27/29, 27/95,  27/170 ηαζ 27/191. 
166

 ΗΑΜΜ 27/201, 27/173 ηαζ 27/176. Ο Ebu Bekr ειθακίγεηαζ ςξ ιάνηοναξ ηαζ ζε έββναθα ημο 

ανπείμο ηδξ ιμκήξ Βμοθηάκμο, ζοβηεηνζιέκα ζηα έββναθα 32, 34, 67, 71, 76. 
167

 ΗΑΜΜ 27/201, 27/76 ηαζ 3 θμνέξ ζημ 227/116. 
168

 ΗΑΜΜ 27/29 hüccet ιε π.έ. 16 επηειανίμο 1749 (3 Şevval 1162). 
169

 ΗΑΜΜ 27/126, ιε π.έ. 8 Ημοθίμο 1720 (2 Ramazan 1132). 
170

 ηζξ 8 Ημοθίμο 1720 αβυναζε απυ πςθδηέξ ηα μκυιαηα ηςκ μπμίςκ δεκ ακαθένμκηαζ αιπέθζ 2 

dönüm ηαζ 4 πςνάθζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 28 dönüm, εκχ ιεηαλφ 12 Οηηςανίμο 1722 ηαζ 1 Οηηςανίμο 

1723 αβυναζε απυ ημκ Ebu Bekr 70 çift ανυζζιςκ βαζχκ, θεζιχκα ηαζ πεζιαδζμφ (“zita‟at eyledikleri 

70 çift  mutehammil tarlaların ve sa‟ir sabanları kalil ve kesir yerlerin ve yaylak ve kısların”). Ο ίδζμξ 

ζηζξ 9 επηειανίμο 1725 πμφθδζε ζημκ Αθελακδνή Κμφθμβθμο πςνάθζ 30 dönüm ζηδκ ημπμεεζία 

Πμηαιζά. Βθ. ΗΑΜΜ 27/126, 27/191 ηαζ 27/159 ακηίζημζπα. Γε βκςνίγμοιε ακ πνυηεζηαζ βζα εηπμίδζδ 

ηδξ πενζμοζίαξ ημο, ηαεχξ δεκ έπμοιε πθήνδ εζηυκα ηδξ βαζμηηδηζηήξ δνάζδξ ημο, εκχ μφηε ηαζ ηα 

πςθμφιεκα αηίκδηα ιπμνμφκ κα ηαοηζζημφκ ιε ηα αηίκδηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ δφμ δζηαζμπναλζχκ, 

ελαζηίαξ ηδξ εθθεζπηζηήξ ακαθμνάξ ηςκ ημπςκοιίςκ ηαζ μνίςκ. 
171

 ΗΑΜΜ 27/43. 
172

 ΗΑΜΜ 27/133. 
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 ΗΑΜΜ 27/112. 
174
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υπςξ εα ηαηαδεζπεεί ζημ μζηείμ ηεθάθαζμ, απμηέθεζακ οπυδεζβια ιεηελέθζλδξ 

ηζιανζμφπςκ ζε δοκαζηεία ayan ιεβάθδξ ημπζηήξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ. 

 Πενζζζυηενμζ sipahi δζέιεκακ ζε μπονςιέκεξ πυθεζξ, υπςξ δ Κμνχκδ, δ 

Μεεχκδ ηαζ ημ Ναφπθζμ. Σμ γήηδια ηςκ εοιεηάαθδηςκ ηαζ ηαναβιέκςκ ζπέζεςκ 

ακάιεζα ζημοξ βεκίηζανμοξ, ημοξ ηζιανζχηεξ ηςκ πυθεςκ, ημοξ πςνζημφξ ηαζ ηα ιέθδ 

ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζοζηδιαηζηά.
175

  

Η γαηνθηεζία θαηά ηε βελεηηθή πεξίνδν 

Σα δφμ ζοζηήιαηα βαζμηηδηζηήξ μνβάκςζδξ, ημ αεκεηζηυ ηαζ ημ μεςιακζηυ 

ημο 18
μο

 αζχκα, εηηυξ απυ ηδ βεςβναθζηή εββφηδηά ημοξ ηαζ ηδ δζαδμπζηή επζαμθή 

ημοξ ζηδκ ίδζα εδαθζηή ιμκάδα, δεκ έθενακ δμιζηέξ μιμζυηδηεξ.
176

 Ζ άπμρδ υηζ μζ 

απανπέξ ηδξ πνζζηζακζηήξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ ζημκ 18
μ
 αζχκα εδνάγμοκ ζηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ επμζηζζηζηή πμθζηζηή ηςκ Βεκεηχκ απαζηεί εηηεηαιέκδ ειπεζνζηή 

ηεηιδνίςζδ ηαζ ακίπκεοζδ ηδξ πςνμπνμκζηήξ ζοκέπεζαξ μζημβεκεζχκ πμο 

επςθεθήεδηακ ηυζμ απυ ημοξ Βεκεημφξ υζμ ηαζ απυ ηδ ιεηααμθή ημο 1715.
177

 

Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα ενιδκεοεεί δ δζαηήνδζδ ιζαξ αεκεηζηήξ ημζκςκζηήξ δοκαιζηήξ 

ζε μεςιακζηυ πθαίζζμ, δζαθμνεηζηά ημ çiftlik, έκα δμιζηυ βκχνζζια ημο μεςιακζημφ 

ηυζιμο, πάκεζ ηδ δζαθεηηζηή ζπέζδ ημο ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζφβπνμκμφξ ημο εεζιμφξ 

ηαζ δ βεκεαθμβία ημο ακάβεηαζ ζε απθή ελςηενζηή επζαμθή πμθζηζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ ζηναηδβζηχκ, αθθυηνζςκ πνμξ ηδκ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα.  

Ζ αεκεηζηή πναβιαηζηυηδηα ήηακ απθμφζηενδ, ηαεχξ μζ βαίεξ δζαηνίκμκηακ 

ζε δδιυζζεξ ηαζ ζδζςηζηέξ, υπςξ μζ εηηθδζζαζηζηέξ, μζ αανoκζηέξ ηαζ μζ εθεφεενεξ 

βαίεξ ηςκ πςνζηχκ.
178

 Πανάθθδθα βκςνίζιαηα ιε ηα ciftlik έθενακ ιυκμ μζ αανμκζηέξ 

βαίεξ, μζ μπμίεξ ηαθθζενβμφκηακ ιε αάζδ δζακειδηζηέξ ζοιθςκίεξ δζδκεημφξ 

παναπχνδζδξ ηαθθζενβδηζηχκ δζηαζςιάηςκ, ηα μπμία δδιζμονβμφζακ ιζα ιμνθή 

βαζμηηδηζηήξ ηαζ ειθοηεοηζηήξ ζοκζδζμηηδζίαξ. Οζ δμιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ 

βαζμηηδηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ δ ζδζαίηενδ μεςιακζηή δζηαζζηή ηάλδ δεκ επέηνεπακ 

                                                 
175

 ε πθήεμξ ahkâm οπμκμμφκηαζ ή πενζβνάθμκηαζ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζε αοηέξ ηζξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Ακ ηαζ ζημ εέια εα επακέθεμοιε ιε ιεθθμκηζηή ένεοκά ιαξ, εδχ απθά 

ακαθένμοιε ηζξ αθθεπάθθδθεξ ηαηαββεθίεξ βζα ηαηαπνήζεζξ ηαζ ηαηαπίεζδ ηςκ πςνζηχκ απυ ημοξ 

sipahi ηδξ Κμνίκεμο ηαζ ημο Άνβμοξ, μζ μπμίμζ δζέιεκακ ζημ θνμφνζμ ημο Ναοπθίμο. Δπίζδξ, ζοπκέξ 

είκαζ μζ ηαηαββεθίεξ ηςκ sipahi ηδξ Κμνχκδξ ηαζ Μεεχκδξ βζα εηαζαζηζηή ηαζ αίαζδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

βεκζηζανζηχκ θνμονχκ. 
176

 ε ιζα ακάθμβδ πενίπηςζδ μ Γδιδηνυπμοθμξ οπμζηδνίγεζ ηδ θνάβηζηδ επίδναζδ ζηδκ αοημηεθή 

ηονζυηδηα ηςκ δέκηνςκ. Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 148. 
177

 Σμ δζάζηδια πανμοζίαξ ιαξ ζηδ Βεκεηία ήηακ πμθφ ζφκημιμ βζα ηδκ ακάθδρδ ιζαξ ηυζμ 

εηηεηαιέκδξ ανπεζαηήξ ένεοκαξ, δ μπμία οπενααίκεζ ηα υνζα ημο εέιαημξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
178

 Γζα ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ ημο αεκεηζημφ βαζμηηδηζημφ ζοζηήιαημξ αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 

170-172, 186. 
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άθθδ ζπέζδ θεζημονβζηήξ ζοκέπεζαξ ακάιεζα ζηζξ αανμκίεξ ηαζ ζηα çiftlik εηηυξ απυ 

ηδ πςνμηαλζηή ηαζ πζεακυκ ηδ δζαηήνδζδ εεζιζηχκ δζακειδηζηχκ παναβςβζηχκ 

ζπέζεςκ. Γδθαδή, δ απμοζία δζαηακμκζζηζηήξ επζαμθήξ ημο εηάζημηε ηαεεζηχημξ 

πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ζηδ ζοκεπή θεζημονβία εεζιζηχκ δζακειδηζηχκ νοειίζεςκ βζα 

ηδκ ηάνπςζδ ημο αβνμηζημφ πνμσυκημξ δεκ ανηεί βζα κα ηεηιδνζχζεζ βεκεαθμβζηή 

ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηα δφμ βαζμηηδηζηά ζοζηήιαηα.
179

 Παν‟ υθα αοηά, είκαζ 

ακαβηαία δ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή βαζμηηδηζηχκ ιμκάδςκ ιε ζοκεπή πνμκζηή 

πανμοζία ζηδκ ίδζα εδαθζηή αάζδ απυ ηδκ πνχηδ ςξ ηδ δεφηενδ μεςιακζηή πενίμδμ 

δζαιέζμο ηδξ αεκεημηναηίαξ. 

Δηηυξ απυ ηζξ αανμκίεξ, μζ μπμίεξ ακήηακ ζημοξ Βεκεημφξ βαζμηηήιμκεξ, δ 

αθθαβή ηαεεζηχημξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ επέθενε ακαδζάηαλδ ηςκ παναβςβζηχκ 

δοκάιεςκ, ηαεχξ κηυπζμζ ηαζ άθθμζ πνζζηζακμί έπμζημζ ακηζηαηέζηδζακ ημοξ 

απμπςνήζακηεξ απυ ηδ πενζυκδζμ ιμοζμοθιάκμοξ ζηδκ ζδζμηηδζία ή κμιή ηςκ 

παναβςβζηχκ ιέζςκ. Ζ δήιεοζδ, ηναηζημπμίδζδ ηαζ δζακμιή ηςκ μεςιακζηχκ βαζχκ 

ζε επμίημοξ ηαζ θζθμαεκεηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ δ ακαβκχνζζδ ηαζ επζηφνςζδ ηςκ 

οπανπυκηςκ ηίηθςκ πνμζέθενακ εοηαζνίεξ ακάδεζλδξ ζε πμθθμφξ κηυπζμοξ ηαζ 

επήθοδεξ. Ζ εηήζζα εηιίζεςζδ δδιυζζςκ βαζχκ φζηενα απυ πθεζζηδνζαζιυ ή δ 

παναπχνδζή ημοξ βζα δζδκεηή κμιή, ηαηά πνμηίιδζδ ζε θζθμαεκεηζηέξ μζημβέκεζεξ 

ηαζ επμίημοξ,
180

 ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ζοβηνυηδζδξ ηηδιαημθμβίμο 

απυ ηαηαπαηδηέξ εβηαηαθεζιιέκςκ μεςιακζηχκ βαζχκ
181

 επέηνερακ ηδ βνήβμνδ 

ακάδεζλδ ιζαξ βαζμηηδηζηήξ μιάδαξ, ζοπκά απυ ηζξ ηάλεζξ ηςκ πνχδκ ηαθθζενβδηχκ 

μεςιακζηχκ ηηδιάηςκ.
182

 Αοηή δ δζαδζηαζία ζοκδέεδηε δζαθεηηζηά ιε ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηςκ αζηζηχκ ημζκμηήηςκ, υπςξ εα πανμοζζαζημφκ ζημ μζηείμ ηεθάθαζμ. 

ε αοηυ ημ πθαίζζμ ενιδκεφεηαζ δ πςνμπνμκζηή ζοκέπεζα πνζζηζακζηχκ 

πνμοπμκηζηχκ μζημβεκεζχκ ζηα δφμ ηαεεζηχηα πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ. Πνμεζημί υπςξ 

μ Κμοθάξ (απυ ηδκ Κανφηαζκα), μ ηαζζκυξ (απυ ηδκ Άημαα), μ Κνεαααηάξ (απυ ημκ 

                                                 
179

 Ζ άπμρδ ημο Νζημθάμο πενί πνμέθεοζδξ ηάπμζςκ çiftlik απυ αεκεηζηά γεοβμθαηζά δεκ 

ηεηιδνζχκεηαζ απυ ημ ζοββναθέα. Βθ. Νζημθάμο, Οηθηζκνί, 87. Αοηυ πμο πνμέπεζ ζε ιζα ακάθμβδ 

ζογήηδζδ είκαζ μ ζδιαζζμθμβζηυξ ηαεμνζζιυξ ενιδκεοηζηχκ εκκμζχκ υπςξ δ “πνμέθεοζδ”. 
180

 Οζ παναπςνήζεζξ βίκμκηακ βζα 6 ςξ 8 έηδ ιε ημκ υνμ ηδξ επζζηεοήξ ηαζ ηαθθζένβεζαξ, πθδνςιήξ 

δεηάηδξ ηαζ ιζηνμφ ηεθέζιαημξ βζα ηα ζπίηζα ή εκαθθαηηζηά ιε ημκ υνμ ακέβενζδξ ή ενβαζηδνίμο ιε 

ζδία δαπάκδ μζηήιαημξ ηαζ ηδκ ηαηααμθή ιζηνμφ ιζζεχιαημξ. Ζ δζδκεηήξ επζηανπία ηδξ βδξ βζα ημοξ 

ιεηακάζηεξ ηαεζενχεδηε ημ 1699, εκχ ημ δζηαίςια πθήνμοξ ζδζμηηδζίαξ πενζμνίζηδηε ζημοξ κηυπζμοξ. 
181

 Απμδεζηηζηυ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηίηθμο απμηεθμφζε δ φπανλδ hüccet ή δ ιανηονία δφμ αηυιςκ. 

Καεχξ μζ ηαηέπμκηεξ ηίηθμ ήηακ εθάπζζημζ, μζ εκδζαθενυιεκμζ ακέπηολακ έκα πθήεμξ ζηναηδβζηχκ ηαζ 

πανάκμιςκ ιεευδςκ, ιε ζδιακηζηυηενδ αοηή ηδξ αιμζααίαξ ρεοδμιανηονίαξ. 
182

 Γζα αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ αθ. Μάθθζανδξ, Ζ Πάηξα, 110-131, Νηυημξ, Ζ ηεξεά Διιάο, 125-128 ηαζ 

Παπαδία-Λάθα, Ο ζεζκφο ησλ αζηηθψλ θνηλνηήησλ, 474-475. 
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Μζζηνά), μ Κμονζάημξ (απυ ημ Βεθδιάπζ) ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Μάκδξ 

ηαζ ηδξ Μμκειααζζάξ αλζμπμίδζακ ηζξ εοηαζνίεξ ακάδεζλδξ πμο ημοξ πνμζέθενε δ 

αεκεηζηή ηαεεζηδηοία ηάλδ ηαζ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ μεςιακζηή ακαηαηάθδρδ 

δζαηήνδζακ ηαζ αφλδζακ ημ ζδζμηηδζζαηυ ηεθάθαζυ ημοξ. Αηυιδ, ηδκ αηίκδηδ 

πενζμοζία ημοξ δζαηήνδζακ δ Δηηθδζία, μζ ιμκέξ ηαζ μζ ιζηνμσδζμηηήηεξ μνεζκχκ ηαζ 

άβμκςκ αβνμηειαπίςκ. Δζδζηά ζηα ιμκαζηδνζαηά ανπεία δεκ απμηοπχκεηαζ ηαιία 

ημιή ή ηναδαζιυξ ζηδ δζαπνμκζηή ζδζμηηδζζαηή πανμοζία ηςκ ιμκχκ ελαζηίαξ ηδξ 

αθθαβήξ πμθζηζημφ ηονίανπμο. 

Σν νζσκαληθό λνκηθό ππόβαζξν ηεο γαηνθηεζίαο 

Ζ ηαηάννεοζδ ημο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δ ακάδοζδ ηαζ εδναίςζδ 

ημο çiftlik οπμαμδεήεδηακ απυ ημκ νεοζηυ κμιζηυ ζζηυ ημο μεςιακζημφ ηυζιμο. Γζα 

αοηυκ ημ θυβμ είκαζ ακαβηαία ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ααζζηχκ 

εκκμζμθμβήζεςκ ηδξ μεςιακζηήξ κμιζηήξ ζηέρδξ ζε γδηήιαηα ζδζμηηδζίαξ. 

φιθςκα ιε ημκ μεςιακζηυ κυιμ δ βδ δζαηνζκυηακ ζε ηναηζηή (miri), 

ζδζςηζηή (mülk) ηαζ αθζενςιέκδ ζημ Θευ (vakf). Ο ζμοθηάκμξ, ςξ ηφνζμξ ημο ηνάημοξ 

ηαζ άνα ηαζ ηδξ βδξ ημο, δζαηδνμφζε ηδκ ρζθή ηονζυηδηα ηςκ βαζχκ miri (rakabe) ηαζ 

παναπςνμφζε ηδκ επζηανπία (tasarruf) ζε ζδζχηεξ ιε ακηάθθαβια ηδκ πανμπή 

οπδνεζζχκ ζηναηζςηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ θφζδξ (ζημ ηθαζζηυ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια) ή 

ιε ηδκ ηαηααμθή εηήζζμο ηεθέζιαημξ, ημ μπμίμ απυ ηα ηέθδ ημο 17
μο

 αζχκα έβζκε 

δζδκεηέξ (malikâne).  

Ο δοσζιυξ ηδξ ακαβκχνζζδξ απυ ηδ şeri‟a mülk βαζχκ ηαζ δ κμιζιμπμίδζδ ημο 

miri παναηηήνα ηδξ βδξ απυ ηδκ αοημηναημνζηή κμιμεεζία (kanun) ακαζνμφκηακ απυ 

ημ κμιμθμβζηυ επζπείνδια υηζ ημ kanun δεκ ηαηανβμφζε μφηε ακηίθαζηε ιε ηδ şeri‟a 

αθθά ηδ ζοιπθήνςκε ζε ιδ-εεμθμβζηά γδηήιαηα βζα ηα μπμία μ Ηενυξ Νυιμξ είπε 

ζημζπεζχδδ παναηηήνα.
183

 Έηζζ, μζ επζιένμοξ ηαζ ιδ πνμαθέρζιεξ απυ ηδ şeri‟a 

ζδζάγμοζεξ ηαηά ηυπμ ηαζ πνυκμ ζοκεήηεξ βαζμηηδζίαξ επζηνεπυηακ κα ηαεμνίγμοκ 

ημοξ υνμοξ φπανλδξ ηαζ ελέθζλήξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ πνήζδ ηδξ şeri‟a βζα ηδ 

                                                 
183

 Βθ. Mc Gowen, Economic life, 125 ηαζ Mutafçieva, Μεραληζκνί, 21-23, υπμο βίκεηαζ εηηεκήξ 

ζογήηδζδ ημο εέιαημξ. Ζ κμιζηή εεςνία ηδξ βαζμηηδζίαξ ανενχεδηε ιέζα απυ ημοξ fetva ημο Ebu‟s 

Su‟ud. Βθ. Imber, Ebu‟s-su‟ud, 115-138 ηαζ 210-235 ηαζ Kermeli, Ebu‟s Su‟ud‟s Definitions, 145. Ο 

Ηενυξ Νυιμξ ακαβκςνίγεζ ηδκ ζδζμηηδζία ςξ δζηαίςια ζηδκ πθήνδ ηαζ απμηθεζζηζηή δζάεεζδ εκυξ 

πνάβιαημξ (milk) ηαζ ηδ δζαπςνίγεζ απυ ηδκ ηαημπή (yad). Πανάθθδθα ιε ηδκ αοεεκηζηή ζδζμηηδζία 

πμο μνίγεηαζ ςξ δ ηαημπή πνάβιαημξ πμο ζηενείηαζ ζδζμηηήηδ ακαβκςνίγεηαζ ηαζ δ ιεηααίααζδ ηδξ 

ηαημπήξ. Γζαηνίκμκηαζ ςξ επζιένμοξ ηαζ ζοζηαηζηέξ εκένβεζεξ άζηδζδξ αοηήξ ηδξ ιεηααίααζδξ δ 

πανάδμζδ (teslim) ηαζ δ θήρδ (kabz, tasallum), έκκμζεξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηα δζηαζμπναηηζηά 

έββναθα.  Γζα εηηεκή πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ αθ. Schacht, An Introduction, 136-138 ηαζ 

Baber, The Islamic Law, 98-212. 
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κμιζιμπμίδζδ ηναηζηχκ βαζχκ έανζζηε ένεζζια ιυκμ ακ μ ζμοθηάκμξ αβυναγε ηδ βδ 

ή ημο παναπςνμφκηακ ςξ δςνεά ιε κυιζιδ πνάλδ.
184

 Ζ ακηίεεζδ ηδξ şeri‟a ιε ημ 

kanun ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πζεακή βεκεαθμβία ηδξ miri ηονζυηδηαξ απυ ελςζζθαιζηέξ 

ιμνθέξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηδκ ακάβηδ έκηαλήξ ηδξ ζηα ζδεμθμβζηά ζπήιαηα 

κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ.
185

 

ημ ηθαζζηυ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια, ημ πναβιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο rakabe 

ήηακ ημ δζηαίςια παναηνάηδζδξ ιένμοξ ηδξ αβνμηζηήξ πνμζυδμο, ημ δζηαίςια 

ηαηάζπεζδξ ηςκ αβαεχκ υζςκ ηζιανζςηχκ δεκ εηπθήνςκακ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ, δ 

εηιεηάθθεοζδ αδζάεεηςκ βαζχκ ηαζ μ μνζζιυξ ημο ηνυπμο εηιεηάθθεοζήξ ημοξ,
186

 

εκχ tasarruf, υνμξ μ μπμίμξ ζδιαίκεζ πνήζδ, ήηακ ημ δζηαίςια πενζμνζζιέκμο 

εθέβπμο επί ηδξ βδξ, δδθαδή δ ζζυαζα επζηανπία επί ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαζ ημ δζηαίςια είζπναλδξ μνζζιέκςκ θυνςκ, ηα μπμία παναπςνμφκηακ 

ζημοξ sipahi. Σμ tasarruf δεκ ήηακ ηαεανή ιμνθή ζδζμηηδζίαξ αθθά ιδ ιεηααζαάζζιμ 

δζηαίςια ζε βαζμπνυζμδμ, δδθαδή δ παναπχνδζδ αθμνμφζε ζημ δζηαίςια πνήζδξ 

ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαζ υπζ ηδκ ίδζα ηδκ πενζμοζία. Σαοηυπνμκα, ημ δζηαίςια 

πνήζδξ ηαζ κμιήξ (hakk-i tasarruf) αθμνμφζε ηαζ ζημοξ ηαθθζενβδηέξ μζ μπμίμζ, 

εθυζμκ πθήνςκακ άπαλ ημ resm-i tapu, δζαζθάθζγακ ημ ιεηααζαάζζιμ ζημοξ 

ηθδνμκυιμοξ ημοξ δζηαίςια κμιήξ ηδξ βδξ ηαζ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμσυκημξ ηδξ 

ενβαζίαξ ημοξ. ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ηαθθζενβδηή πενζθαιαακυηακ δ απαβυνεοζδ 

δςνεάξ (hibe), ααημοθμπμίδζδξ, οπμεήηεοζδξ (rehn) ηαζ δζάζπαζδξ ζε ιενίδζα ηδξ 

βδξ πμο ηαθθζενβμφζε. Έηζζ, δ θελζπεκία ηδξ μεςιακζηήξ κμιζηήξ ζηέρδξ
187

 είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδ δζηηή πνήζδ ημο υνμο “tasarruf” βζα ηα δζαθμνεηζηά δζηαζχιαηα 

ςθέθζιδξ ηονζυηδηαξ ηυζμ ημο ηζιανζχηδ υζμ ηαζ ηςκ πςνζηχκ. 

Δπζθεηηζηά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ μ υνμξ “ηφνζμξ ηδξ βδξ” (sahib-i arz), μ 

μπμίμξ ακαθένεηαζ ζημκ ηζιανζμφπμ-κμιέα ηδξ βδξ, δ ζοκαίκεζδ ημο μπμίμο ςξ 

εηπνμζχπμο ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ηαζ θμνέα ημο ηναηζημφ εθέβπμο επί ηςκ 

παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ ήηακ ακαβηαία βζα μπμζαδήπμηε ζοκαθθαβή ημο πςνζημφ ή 

                                                 
184

 Μζα κμιμηακμκζηή θυνιμοθα κμιζιμπμίδζδξ ηδξ ηναηζηήξ βαζμηηδζίαξ ζηδνζγυηακ ζηδκ 

απμηθεζζηζηυηδηα ηδξ δζάηνζζδξ mülk-i sahih ηαζ vakf-i sahih. Ο,ηζδήπμηε ήηακ gayr-i sahih-i mülk ή 

gayr-i sahih-i vakf δδιεουηακ ηαζ άνα ακήηε ζημ ζμοθηάκμ. Βθ. Balta, Les Vakifs, 43. 
185

 Μζα πνμζπάεεζα ενιδκεοηζηήξ ημο πνμαθήιαημξ βίκεηαζ απυ ημοξ Gibb & Bowen, μζ μπμίμζ 

ακηζδζαζηέθθμοκ ηδκ οπμπνεςηζηή ηθδνμκμιζηή δζάζπαζδ ημο αβνμφ ηαηά ημκ Ηενυ Νυιμ ιε ημκ 

αδζαίνεημ παναηηήνα ημο tasarruf, εββφδζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηδξ 

αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ. Βθ. Gibb & Bowen, Islamic Society, 239. 
186

 Αοηυξ μ πενζεηηζηυξ μνζζιυξ δίκεηαζ απυ ηδκ Μμοηαθηζίεαα. Βθ. Μμοηαθηζίεαα, Μεραληζκνί, 25. 
187

Ο υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Αθελακδνυπμοθμ. Βθ. Αθελακδνυπμοθμξ, Μεραληζκνί 

πξνζαξκνγήο. 
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ιεηαηνμπή ηςκ ηαθθζενβεζχκ. ημ βαζμηηδηζηυ ανπείμ ημο Μπεκάηδ έκδεζλδ ηδξ 

επζθεηηζηήξ πνήζδξ κμιζηχκ εκκμζχκ είκαζ δ ακαθμνά ζημκ sahib-i arz ιυκμ ζε 7 

hüccet
188

 ηαζ 6 tapu,
189

 ημ πενζεπυιεκμ ηςκ μπμίςκ ακαθένεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ 

αβμνά çiftlik. 

Ζ ελεθζηηζηή δζαιυνθςζδ ημο hakk-i tasarruf επί ηςκ δδιμζίςκ βαζχκ 

απμηέθεζε ηδ αάζδ ηςκ ιεηαζπδιαηζζιχκ ημο βαζμηηδηζημφ ζοζηήιαημξ. Σμ 

εκκμζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ αθθά ηαζ δ πναβιαηζηή εθανιμβή ημο tasarruf δζανηχξ 

δζεονφκμκηακ, χζηε κα πνμζεββίγμοκ ημ νςιασηυ ειπνάβιαημ δζηαίςια ηδξ 

ηονζυηδηαξ. Ζ απθή ιζζεςηζηή ζπέζδ επζηανπίαξ ιεηελεθίπεδηε ζηαδζαηά ηαζ ζημκ 

18
μ
 αζχκα ιεηαζπδιαηίζηδηε ζε ειπνάβιαηδ ζπέζδ ιε παναηηδνζζηζηά πθήνμοξ 

ηονζυηδηαξ, δδθαδή ιε δζηαζχιαηα ιεηααίααζδξ, ηθδνμκμιζηήξ δζαδμπήξ, πνήζδξ, 

ηάνπςζδξ ηαζ δζάεεζδξ ζε αάνμξ ημο rakabe ηδξ πμθζηείαξ ηυζμ απυ ημκ sahib-i arz 

υζμ ηαζ απυ ημοξ πςνζημφξ. Καεχξ ρζθή ηονζυηδηα είκαζ (ηαηά ημ νςιασηυ δίηαζμ) 

ζηενδιέκδ ηδξ ελμοζίαξ πνήζεςξ ηαζ ηανπχζεςξ ηαζ πενζμνίγεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα 

δζάεεζδξ ημο πνάβιαημξ
190

 ηυηε δ ελαζθάθζζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ απμηέθεζε ηδκ 

ηαηαηθείδα ζηδ δζαδζηαζία ειπέδςζδξ ειπνάβιαημο δζηαζχιαημξ πθήνμοξ 

ηονζυηδηαξ. Ζ δζαδζηαζία ηαηαπάηδζδξ ημο rakabe απμηεθμφζε θοζζηά πμθφπθμηδ, 

αζαθή, απαζηδηζηή, δαζδαθχδδ ηαζ ζοπκά ιε ααέααζα απμηεθέζιαηα δζαδζηαζία, 

ιένμξ εονφηενςκ ζηναηδβζηχκ επζαίςζδξ ηςκ ζζημνζηχκ οπμηεζιέκςκ ζηα πθαίζζα 

ηδξ μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.
191

 

Αοηή δ νεοζηυηδηα ηςκ ειπνάβιαηςκ δζηαζςιάηςκ δζαπέεηαζ ηαζ ζε έκκμζεξ 

πενζζζυηενμ ζηένεεξ, υπςξ είκαζ ημ mülk. Ο kanunname ηάεε επανπίαξ υνζγε ςξ mülk 

ηζξ βαίεξ επί ηςκ μπμίςκ μ ηφνζυξ ημοξ είπε πθήνεξ ηαζ απμηθεζζηζηυ δζηαίςια. Αοηή 

δ ηαηδβμνία ηάθοπηε ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ αζηζηχκ βαζχκ, αιπεθζχκ, πενζαμθζχκ, 

ηήπςκ ηαζ ηδξ βδξ υπμο ηυαεηαζ ημ άπονμ, ηηζζιάηςκ αθθά ηαζ ιειμκςιέκςκ 

δέκηνςκ ζοπκά εονζζηυιεκςκ ζε miri βαίεξ.
192

 ηα mülk αηίκδηα ηαζ ηζκδηά 

                                                 
188

 ΗΑΜΜ 27/129, 27/184, 27/118, 27/145, 27/83, 27/38 ηαζ 27/76. 
189

 ΗΑΜΜ 27/191, 27/159, 27/80, 27/217, 27/103 ηαζ 27/167. 
190

 Βθ. Βααμφζημξ, Δκπξάγκαηνλ, 117-120. 
191

 Αοηέξ μζ ιέεμδμζ πνυζηηδζδξ ηαζ ειπέδςζδξ ηδξ βαζμηηδζίαξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ 

ημο Αθελακδνυπμοθμο, Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο, ακαθμνζηά ζηζξ ζηναηδβζηέξ πνμζαφλδζδξ ηδξ 

βαζμηηδηζηήξ πενζμοζίαξ ηδξ ιμκή Βμοθηάκμο. Ζ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδ ιεηαηυπζζδ ή παναπμίδζδ ημο 

πενζεπμιέκμο ηςκ υνςκ ηςκ δζηαζμπναλζχκ ηαζ ζηζξ ηαηηζηέξ ιεηααμθήξ ημο δζηαζζημφ ηαεεζηχημξ 

ηςκ ακηζηεζιέκςκ ημοξ, δ ηφνζα ηςκ μπμίςκ ήηακ δ ιεηαηνμπή ηδξ μνζγυκηζαξ ζδζμηηδζίαξ ζε ηάεεηδ. 
192

 Βθ. Gibb & Bowen, The Islamic Society, 246. ε αοηά πνέπεζ κα ζοιπενζθάαμοιε αθχκζα, 

εθαζμηνζαεία, παηδηήνζα, ηαιίκζα, ιφθμοξ, ιακηνζά, πδβάδζα ηαζ ζηένκεξ ηαζ βεκζηυηενα μπμζαδήπμηε 

αεθηίςζδ επί ημο εδάθμοξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μ kanunname ημο 1715 υνζγε ςξ mülk 
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επζηνεπυηακ δ ηαηά αμφθδζδ εηιεηάθθεοζή ημοξ, δδθαδή ήηακ ελαζθαθζζιέκα ηα 

δζηαζχιαηα πχθδζδξ, αθζένςζδξ ηαζ ηθδνμδμζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αιπεθζχκ 

ηαζ πενζαμθζχκ ιυκμ ηα δέκηνα ήηακ mülk, εκχ ημ έδαθμξ πανέιεκε miri, δδθαδή 

οπήνπε ακαβκχνζζδ ειθοηεοηζημφ δζηαζχιαημξ.
193

 Αοηέξ μζ δζαηνίζεζξ είπακ ιζηνή 

απυηνζζδ ζηδκ πνάλδ, ιε απμηέθεζια ηα αιπέθζα ηαζ ηα πενζαυθζα sui generis κα 

εεςνμφκηαζ mülk. Απυ ηδκ άθθδ, δ αοημηέθεζα ηδκ μπμία de jure έθενακ ηα mülk 

ακαζνμφκηακ απυ ηδ δοκαηυηδηα δήιεοζήξ ημοξ απυ ηδκ ηναηζηή ελμοζία βζα 

δδιμζζμκμιζημφξ ή πμζκζημφξ θυβμοξ. Έηζζ, ηεθζηά ημ mülk πανέιεκε πενζζζυηενμ 

ακαηθδηή ηονζυηδηα πανά πθήνδξ, δδθαδή ειπνάβιαημ δζηαίςια ηονζυηδηαξ 

ηεθμφζαξ οπυ αίνεζδ. Πενζμνζζηζηή ζοκεήηδ εβηονυηδηαξ ηαζ απνυζημπηδξ ηαζ 

δζδκεημφξ απυθαοζδξ ημο mülk πανέιεκε δ αμφθδζδ ημο ζμοθηάκμο, μ μπμίμξ ιε ηδ 

δέμοζα ζενμκμιζηή βκςιάηεοζδ (fetva) ή ηαζ πςνίξ αοηήκ, επζθφθαζζε βζα ημκ εαοηυ 

ημο ημ δζηαίςια ακαίνεζδξ ημο mülk.
194

 

Ο  ζδζυιμνθμξ παναηηήναξ ηςκ εεζιχκ ημο μεςιακζημφ δζηαίμο επζηνέπεζ ηδκ 

ζφβηνζζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ κμιζηχκ υνςκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ έκκμζεξ ημο 

νςιασημφ δζηαίμο, αθθά υπζ ηδκ ηαφηζζδ,
195

 βζα κα απμθεοπεμφκ δζαζηαθηζηέξ 

ενιδκείεξ ακακηίζημζπςκ κμιζηχκ εκκμζχκ ηαζ ιζα ζεζνά απυ άηονα ενςηήιαηα ιε 

πθαζιαηζηέξ απακηήζεζξ. Ζ πνμζέββζζδ ημο μεςιακζημφ δζηαζζημφ ζοζηήιαημξ ιε 

υνμοξ νςιασημφ δζηαίμο (επζηανπία, ηονζυηδηα, κμιή) ακαζνεί ηδκ πνυζθδρή ημο ιε 

υνμοξ per sui ηαζ ημ πενζβνάθεζ ιε αάζδ έκα ζφζηδια κμιζηήξ ζηέρδξ πμο είκαζ λέκμ 

πνμξ αοηυ.  

 Ο Arıcanlı, έπμκηαξ ςξ ιεεμδμθμβζηή αθεηδνία ηζξ ανπέξ υηζ δ ζδζμηηδζία 

είκαζ λέκδ έκκμζα πνμξ ηδκ μεςιακζηή κμιζηή ζηέρδ ηαζ μζ δοηζηέξ κμιζηέξ 

ηαηδβμνίεξ αδοκαημφκ κα πενζβνάρμοκ ηδκ μεςιακζηή κμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, πνυηεζκε ηδκ πνυζθδρδ ιζαξ “μεςιακζηήξ” ιμνθήξ ζδζμηηδζίαξ ςξ 

ακαθοηζημφ ενβαθείμο. Έηζζ, δζέηνζκε δφμ επίπεδα ζδζμηηδζίαξ, ηδκ “ζζπονή” ςξ 

ακαπαθθμηνίςημ ηαζ ιεηααζαάζζιμ δζηαίςια πνήζδξ, ηάνπςζδξ ηαζ ηονζυηδηαξ επί 

                                                                                                                                            
ηα ζπίηζα, ηα ηαηαζηήιαηα, ημοξ αιπεθχκεξ, ημοξ θαπακυηδπμοξ ηαζ ηα μπςνμθυνα πενζαυθζα. Βθ. 

Πφθζα, Ζ γαηνθηεζία, 231. 
193

 Βθ. Νάημξ, Δμειηθηηθέο δηαθπκάλζεηο, 21-22, Gibb & Bowen, Islamic Society, 236 ηαζ Mc Grew, 

Land and Revolution, 28. 
194

 ηδκ εθανιμβή ηδξ αοηή δ δζμζηδηζηή πναηηζηή έπαζνκε ηδ ιμνθή ημο müsadere, δ ζημπμεεζία ημο 

μπμίμο πμζηίθθε ακάθμβα ιε ηδκ εηάζημηε ζοβηονία. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan 

ηφνζα επζδίςλή ημο ήηακ μ έθεβπμξ ηδξ ακελέθεβηηδξ αφλδζδξ επζννμήξ ημοξ, εκχ άθθμηε ή ηαζ 

ηαοηυπνμκα ημ müsadere εεςνήεδηε ιέζμ πνμχεδζδξ ιζαξ εφημθδξ ηαζ έηηαηηδξ εζζπναηηζηήξ 

πμθζηζηήξ. Μζα ηθαζζηή ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ζηδ ζαθήκεζα ηςκ επζδζχλεχκ ηδξ δήιεοζδ 

πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ  Η. Αθελακδνυπμοθμ αθ. The Lord Giveth, 149-200. 
195

 Βθ. Νάημξ, Δμειηθηηθέο δηαθπκάλζεηο, 18-31. 
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ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδκ “αδφκαιδ”, δδθαδή ημ δζηαίςια εθέβπμο ή απθά πνήζδξ ημο 

ακηζηεζιέκμο ιε ζημπυ ηδκ είζπναλδ εζζμδήιαημξ, θυνμο ή εκμζηίμο. Με αοηή ηδ 

έκκμζα, μπμζαδήπμηε δζεηδίηδζδ εζζμδήιαημξ, υπςξ ημ iltizam, ζηα πθαίζζα ημο 

μεςιακζημφ δζηαζζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ ζδζμηηδζία.
196

 

Δπζπθέμκ, μζ κμιζηέξ εκκμζμθμβζηέξ δζαηνίζεζξ πμο πενζβνάθδηακ 

πνμδβμοιέκςξ απμδίδμοκ ιυκμ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ θεζημονβίαξ ηαζ εζςηενζηχκ 

ακηζθάζεςκ ημο βαζμηηδηζημφ ζοζηήιαημξ. Σμπζηέξ παναθθαβέξ ηαζ επζιένμοξ 

ελεζδζηεφζεζξ ηαεμνίγμκηακ απυ ηδκ εκενβή πανμοζία ημο εεζιζημφ δζηαίμο αθθά ηαζ 

ηζξ πενζπθμηέξ πμο δδιζμονβμφζακ μζ ηαηά ηυπμ υνμζ έκηαλδξ ζηδκ μεςιακζηή 

επζηνάηεζα. Γζα πανάδεζβια, αάζδ “πνμκμιζαηχκ μνζζιχκ” μζ πνζζηζακμί ζηα κδζζά 

ημο Αζβαίμο δζαηδνμφζακ πθήνδ ηονζυηδηα βαζχκ ιε δζηαίςια πχθδζδξ ηαζ 

ιεηααίααζδξ ιε αάζδ ηζξ επζηαβέξ ημο εεζιζημφ δζηαίμο.
197

 

Σέθμξ, ηαεχξ δ ζδζμηηδζία δζαθμνμπμζείηαζ ζηδκ ζζημνζηή πναβιάηςζή ηδξ 

απυ ηδ κμιζημεκκμζμθμβζηή ζφθθδρή ηδξ, δ απμηθεζζηζηά κμιζηή πνμζέββζζδ 

ζζημνζηχκ θαζκμιέκςκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απμπνμζακαημθίγεζ ηδκ ένεοκα 

μδδβχκηαξ ζε ζπμθαζηζηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ απνμκζηά ενιδκεοηζηά ζπήιαηα. Έηζζ, ζημκ 

μεςιακζηυ 18
μ
 αζχκα, ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ κμιζηήξ νδημνζηήξ 

ανίζηεηαζ ζε ακακηζζημζπία ιε ηζξ πναβιαηζηέξ βαζμηηδηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ακαζνείηαζ 

απυ ηδ δνάζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ εθίη. Δλάθθμο, δ εθανιμβή ηδξ δζηαζζηήξ ηάλδξ ήηακ 

ζε άιεζδ ελάνηδζδ απυ ηδ δοκαηυηδηα επζαμθήξ ηδξ απυ ημοξ ημπζημφξ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. πςξ επζζδιαίκεζ δ Λαΐμο, δ ελέθζλδ ημο 

βαζμηηδηζημφ ηαεεζηχημξ δε ζοκίζηαημ ζε αηφνςζδ ηδξ παναπχνδζδξ ηδξ πνήζδξ 

ηδξ βδξ ζημοξ re‟aya, αθθά ζημ ζοζπεηζζιυ δοκάιεςκ ιεηαλφ ηςκ ημπζηχκ θμνέςκ 

ελμοζίαξ.
198

 Απυ ηδκ άθθδ, εεςνμφιε απίεακδ ηδκ άβκμζα εη ιένμοξ ηςκ μνβάκςκ 

ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ηςκ δζαδεδμιέκςκ πναηηζηχκ πανααίαζδξ ηδξ βαζμηηδηζηήξ 

ηάλδξ. ιςξ, δ Πφθδ εκδζαθενυηακ ηονίςξ βζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ 

εονοειίαξ ηαζ ηδκ αδζάθεζπηδ εζζνμή εζζμδήιαημξ ηαζ ιυκμ υηακ οπήνπε πναβιαηζηή 

                                                 
196

 Βθ. Arıcanlı, Property, 123-125. 
197

 Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Όξηα θαη ζχλνξα, 3 ηαζ ημο ίδζμο, Ζ Μχθνλνο, 31. ημ εεζιζηυ δίηαζμ ηςκ 

κδζζχκ ιυκμ δ άνενςζδ εκυξ πνμζηαηεοηζημφ πθέβιαημξ πενζμνζζηζηχκ δζαηάλεςκ ημο ηθδνμκμιζημφ 

δζηαίμο ακαθμνζηά ζημκ έθεβπμ ηδξ αηίκδηδξ βμκζηήξ πενζμοζίαξ θεζημονβμφζε πενζμνζζηζηά ζηα υνζα 

ηδξ ηονζυηδηαξ ηαζ ακαπανήβε ζηαεενά ζπήιαηα ιεηααίααζδξ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ. Γζα ηδκ 

ακάθοζδ αοηχκ ηςκ ιδπακζζιχκ ηαζ ημο ζοκμθζημφ ημπίμο ηςκ ιεηααζαάζεςκ αθ. Εέδ, Ο γάκνο, ν 

ζάλαηνο, 62-65. 
198

 Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 103. 
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εζςηενζηή απεζθή έζπεοδε κα επζαεααζχζεζ ιε δδιεφζεζξ ηα ηονζανπζηά ηδξ 

δζηαζχιαηα. 

Σν çiftlik ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ νεοζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ ακηακαηθάηαζ ηαζ 

ηαοηυπνμκα εοκμείηαζ απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή απνμζδζμνζζηία ημο çiftlik. Ο υνμξ 

“çiftlik” πνμένπεηαζ απυ ημ çift, δδθαδή ημ γεφβμξ αμδζχκ πμο μνβχκεζ βδ 

ζοβηεηνζιέκδξ έηηαζδξ ηαζ ακηζζημζπεί ζημ αογακηζκυ γεοβμθαηζυ. Έηζζ, ιε 

ζδιαζζμθμβζηή δζεφνοκζδ ημο υνμο, çiftlik είκαζ δ βδ πμο μνβχκεζ ημ γεφβμξ ηαζ δ 

αβνμζηία δ μπμία μνβακχκεηαζ βφνς απυ ημ ανυζζιμ αβνμηειάπζμ. Ζ ζογήηδζδ βζα ημ 

παναηηήνα ημο çiftlik αημθμφεδζε ηδκ ένεοκα βζα ηδ βεκεαθμβία ηδξ κέαξ 

πενζθενεζαηήξ εθίη ημο 18
μο 

αζχκα.
199

 Ζ ηαφηζζδ ημο çiftlik ιε ημ εηηεηαιέκμ 

αβνμηειάπζμ ειπμνεοιαηζηχκ ιμκμηαθθζενβεζχκ, πμο επέηνεπε ηδ νεοζημπμίδζδ ηαζ 

ηεθαθαζμπμίδζδ ημο αβνμηζημφ οπενπνμσυκημξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ δζηαίςια πθήνμοξ 

ηονζυηδηαξ επί ηδξ βδξ, ακηθεί ηεηιδνίςζδ απμηθεζζηζηά απυ ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ απυ 

μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηδξ μεςιακζηήξ επζηνάηεζαξ, υπςξ δ Θεζζαθία, δ Μαηεδμκία, δ 

Γοηζηή Μζηνά Αζία ηαζ δ Βμζκία.
 200

 

πςξ έπεζ ήδδ ηαηαδεζπεεί, ημ çiftlik ήηακ ημ απμηέθεζια ηδξ πανάκμιδξ 

μζηεζμπμίδζδξ βαζχκ απυ ιέθδ ηδξ επανπζαηήξ εθίη ημο 18
μο

 αζχκα, μζ μπμίμζ 

εηιεηαθθεφεδηακ ηδκ παναπχνδζδ ζμοθηακζηχκ δζηαζςιάηςκ ιέζς ηδξ ζζυαζαξ ηαζ 

ηθδνμκμιζηήξ επέηηαζδξ ημο ζοζηήιαημξ ημο mukata‟a. ιςξ, δζαηδνήεδηακ μζ 

παναδμζζαημί ηνυπμζ μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβήξ, ηαεχξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

βαζμηηδιυκςκ πενζμνζγυηακ ζηδκ είζπναλδ ηςκ πνμζυδςκ πςνίξ κα επεηηείκεηαζ 

ζηδκ μνβάκςζδ κέςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ.
201

  

Θεςνμφιε υηζ έκαξ ζδιαζζμθμβζηυξ δοζζιυξ απμδίδεζ ηαθφηενα ημκ 

παναηηήνα ημο çiftlik ζηδκ ζζημνζηή εηδήθςζή ημο. Σμ κμιζηυ πενζεπυιεκμ ημο υνμο 

ποηκχκεζ ζηδ κμιζηή αλίςζδ ζε πδβή εζζμδήιαημξ, δδθαδή ζημ δζηαίςια ζοθθμβήξ 

ιένμοξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ εκυξ πςνζμφ ιε ηδ ιμνθή θυνμο, πςνίξ κα έπεζ μ 

                                                 
199

 Βθ. ηεθάθαζμ 2. 
200

 Γζα αοηή ηδκ ελζδακζηεοιέκδ ηαζ ιδ ζζημνζηή εζηυκα ηςκ çiftlik ςξ εηηεηαιέκεξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ 

αβνμηζηέξ ιμκάδεξ ιε έπαοθδ, πφνβμ βζα άιοκα, απμεήηεξ ηαζ πςνζυ, ανδεοηζηή ηαζ μνεμθμβζηή 

μνβάκςζδ ηαζ πνμζακαημθζζιυ ζηδ δζεεκή γήηδζδ ζε πενζμπέξ ιε ζδζαίηενα βεςβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά (πανάηηζεξ πεδζάδεξ ιε θεηάκεξ πμο αημθμοεμφκ ηζξ μδζηέξ ανηδνίεξ) αθ. Κνειιοδάξ, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 301-302 ηαζ Sugar, H N.A. Δπξψπε, 194, 199. Γζα παναδείβιαηα εηηεηαιέκςκ ηαζ 

μνβακςιέκςκ ζε αοηή ηδκ μζηζζηζηή θμβζηή çiftlik (βφνς απυ έκα ζοπκά δζχνμθμ, απμηεθμφιεκμ απυ 

δςιάηζα, ηαθεκεία, ηεθάνζα, ημογίκεξ, πφνβμοξ ηαζ hamam, ebniye-i çiftlik, konak ή kösk, ιε πθδεχνα 

ηαηαζηδιάηςκ, απμεδηχκ ηαζ ζηάαθςκ ζημ εζςηενζηυ ημο πενζαφθζμο πχνμο) αθ. Nagata, Some 

Documents, 5-63, ημο ζδίμο., Materials, 12 η.ε., ημο ζδίμο., Bir Âyanın, 8-72. 
201

 Βθ. Inalcik, The Emergence, 113-116 ηαζ ημο ζδίμο, The Ottoman Decline, 350-352. 



 88 

δζηαζμφπμξ άθθα δζηαζχιαηα ακάιεζλδξ ζηζξ εζςηενζηέξ οπμεέζεζξ ημο πςνζμφ.
202

 Με 

αοηή ηδκ έκκμζα, ημ çiftlik ήηακ παναβςβζηή ιμκάδα θμνμθμβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ 

υπςξ ημ ηζιάνζμ,
203

 βεβμκυξ πμο επέηνεπε αηυιδ ηαζ ηδκ ζοκζδζμηηδζία. 

Πανάθθδθα, ημ çiftlik απμηεθμφζε βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ ηαθθζενβδηζηήξ 

ιμκάδαξ ή μζηζζηζημφ πχνμο ηαθθζενβδηχκ, πςνίξ υιςξ δ μνβάκςζδ ημο πχνμο κα 

ηαοηίγεηαζ πάκημηε ιε αοηήκ ημο πςνζμφ ή κα είκαζ ακαβηαία ελανηδιέκδ απυ έκα 

ηεκηνζηυ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια. ε tapu πμο εηδυεδηε βζα ηδκ πχθδζδ 7 çiftlik απυ 

ημοξ απμβυκμοξ ημο Musa ağa ζημκ Μπεκάηδ, ςξ ζοζηαηζηά ιένδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

πχθδζδξ εεςνμφκηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ βαζχκ ηαζ γχςκ.
204

 Σμοκακηίμκ, μζ πενζζζυηενμζ 

ayan ηαζ ημηγαιπάζδδεξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ είπακ ςξ αάζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ, 

πμθζηζηήξ δνάζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ηδκ πυθδ. Έηζζ, μ πφνβμξ ημο Μπεκάηδ, 

εονζζηυιεκμξ ζηδκ Καθαιάηα ηαζ υπζ ζηδκ φπαζενμ, απμηεθμφζε ζφιαμθμ 

ελμοζζαζηζημφ εθέβπμο ηδξ πενζμπήξ ηαζ υπζ ηέκηνμ μνβάκςζδξ παναβςβζηήξ 

ιμκάδαξ. Ζ δζάηνζζδ ιδ-εκμζηζαγυιεκςκ βαζχκ (beylik tarları), ηςκ μπμίςκ δ ζμδεζά 

ζοθθεβυηακ άιεζα απυ ημκ βαζμηηήιμκα, ηαζ εκμζηζαγυιεκςκ ζε πςνζημφξ
205

 δεκ 

ακηακαηθάηαζ ζημ Μπεκάηεζμ ανπείμ, ακ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ βαζμηηδζίαξ ημο ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημκ ιζηνυ ανζειυ ηςκ ιυκζια εβηαηεζηδιέκςκ ηαθθζενβδηχκ ζηα 

çiftlik
206

 ιάξ επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε υηζ μ Μπεκάηδξ εκμζηίαγε ιένμξ αοηχκ ή 

απαζπμθμφζε perakende, αηηήιμκεξ ηαζ ηαθθζενβδηέξ απυ βεζημκζηά çiftlik.   

Δκδεζηηζηή ημο παναηηήνα ημο çiftlik ήηακ δ ζπέζδ ημο ιε ηα “εθεφεενα” 

πςνζά, δδθαδή ηζξ μζηζζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ μζ ηάημζημζ ηςκ μπμίςκ ήηακ ηφνζμζ 

ιζηνχκ ηθήνςκ. Ζ νεοζηυηδηα ηςκ πναβιαηζηχκ ζοκεδηχκ γςήξ ζημζπεζμεεημφζε 

ιζα ζφκεεηδ ιμνθμθμβία, πμο αρδθμφζε ηζξ κμιζηέξ δζαηνίζεζξ. Έηζζ, πθδεοζιμί ηςκ 

εθεφεενςκ πςνζχκ ιεηαηζκμφκηακ ζηα çiftlik ιε ηίκδηνμ ηδκ πνμζηαζία πμο πανείπε μ 

                                                 
202

 Βθ. Mc Grew, Land and Revolution, 30-31 ηαζ Arıcanlı, Property, 132. 
203

 Έηζζ, έκα çiftlik ιπμνμφζε κα πενζθαιαάκεζ ηαζ αμζημηυπζα. Γζα παναδείβιαηα αθ. Nagata, Tarihte, 

105-106. 
204

 ΗΑΜΜ 27/103: “cem‟en tevabi‟ ve muhikkane-i muzafat ve muştemelat ve mevcud olan hayvanat ile
 

7 çiftlikleri bil-cümle arazi ve hayvanat ile mesfuranın muşteraları”. 
205

 Ζ δζάηνζζδ ήηακ ακαβηαία ζοκέπεζα ηδξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηςκ çiftlik, εκχ μ βαζμηηήιμκαξ είπε ημκ 

άιεζμ έθεβπμ ηςκ παναβςβζηχκ ιέζςκ ιυκμ ζηα beylik. Πανά ηδκ ζζμιεβέεδ ζπέζδ ημοξ, ημ 

παναβυιεκμ εζζυδδια ηςκ beylik ήηακ ιεβαθφηενμ, ελαζηίαξ ημο παιδθμφ πμζμφ εκμζηίαζδξ ηςκ 

icareye. Σα δφμ είδδ αβνμηειαπίςκ πανέιεκακ εκζαία ιμκάδα ζηα πθαίζζα ημο çiftlik, ακ ηαζ ηα beylik 

ήηακ πενζζζυηενμ πνμζακαημθζζιέκα ζημ ειπυνζμ. Βθ. Inalcik, The Emergence, 117-119 ηαζ Νagata, 

Tarihte, 125-126. Πανάθθδθα, ζηα υνζα ημο çiftlik οπήνπακ βαίεξ halı, μζ μπμίεξ έιεκακ ζηυπζια 

πένζεξ ή δεκ ηαθθζενβμφκηακ εθθείρεζ ενβαηζημφ δοκαιζημφ. 
206

 Γζα πανάδεζβια, μ πθδεοζιζαηυξ ιέζμξ υνμξ ζηα çiftlik ηδξ ηεκηνζηήξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ 12 

μζημβέκεζεξ. Βθ. Πφθζα, Ζ γαηνθηεζία, 238. 
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βαζμηηήιμκαξ,
207

 εκχ οπήνπακ εθεφεενα πςνζά πςνίξ ζδζμηηήηεξ ηθήνςκ ηαζ çiftlik 

ηςκ μπμίςκ μζ ηάημζημζ ηαηείπακ ιζηνέξ εηηάζεζξ βδξ, αιπέθζα ηαζ ζπίηζα.
208

 

Σμ çiftlik ςξ εδαθζηή ιμκάδα ιε ορδθυηενεξ απυ ημ ηοπζηυ απμδυζεζξ 

πνμακαββέθθεηαζ ζηζξ ηαηαζηζπχζεζξ ήδδ ημο 15
μο

 αζχκα.
209

 Çiftlik ακαθένμκηαζ ιε 

αολδιέκδ ζοπκυηδηα απυ ημκ 17
μ
 αζχκα, υηακ ζηα πθαίζζα ηδξ παναπχνδζδξ ζζυαζςκ 

πνμζυδςκ ζε δζμζηδηζημφξ αλζςιαημφπμοξ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηυπμ οπδνεζίαξ ημοξ 

ημοξ εηπςνήεδηε δ ηάνπςζδ ημο οπενπνμσυκημξ μθυηθδνςκ πςνζχκ. Ζ 

ηαηαζηναηήβδζδ ημο ηθαζζημφ ζοζηήιαημξ ζδζμηηδζίαξ μθμηθδνχεδηε ιε ημ 

ζπδιαηζζιυ εηηεηαιέκςκ ηαζ δζαζπαζιέκςκ ζε δζαθμνεηζηέξ επανπίεξ ιεβάθςκ ζε 

έηηαζδ βαζμηηδζζχκ ηα μπμία παναπςνμφκηακ “ber vech-i çiftlik” ηαζ ηδκ 

επαηυθμοεδ ηθδνμκμιζηή ιεηααίααζδ ή ααημοθμπμίδζή ημοξ.
210

 Ακηίζημζπα, ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ çiftlik ςξ μζηζζηζηέξ ιμκάδεξ πμο οπυηεζκηακ ζε ηζιανζςηζηή πνυζμδμ 

ηαηαβνάθμκηαζ απυ ηα ηέθδ ημο 16
μο

 αζχκα. Παν‟ υθα αοηά, δ δζάδμζή ημοξ δεκ 

επαθδεεφεηαζ απυ ηζξ αεκεηζηέξ απμβναθέξ, ηαεχξ ζηδκ
 

απμβναθή ημο 1700 

εββνάθμκηαζ θίβα ηαζ αοηά ιζηνμφ πθδεοζιζαημφ ακαζηήιαημξ ή εβηαηαθεζιιέκα.
 211

 

Η πξνέιεπζε ηεο Μπελάθεηαο πεξηνπζίαο 

Ζ ιέπνζ ηχνα ένεοκα ηδξ βαζμηηδζίαξ ημο Μπεκάηδ ζηδνίπεδηε ζε εθθδκζηυ 

ηεηιδνζαηυ οθζηυ ημο 19
μο

 αζχκα. Σδ ζογήηδζδ λεηίκδζε μ Κμοβέαξ,
212

 μ μπμίμξ ιε 

αθμνιή έκα θαμβναθζημφ παναηηήνα άνενμ ημο Οζημκμιάηδ
213

 έεεζε πνχημξ ημ 

γήηδια ηδξ έηηαζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Μπεκάηδ εηδίδμκηαξ ηδκ πνμζημδμζία ηδξ 

ηυνδξ ημο Πακηγεπνμφθαξ. Ζ ζογήηδζδ ζοκεπίζηδηε ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ ηςκ 

Οζημκμιάηδ, Κμοβέα ηαζ Γνζηζυπμοθμο, ζηζξ μπμίεξ ιέζα απυ εηηεηαιέκδ 

ζοιαμθαζμβναθζηή ηαζ ανπεζαηή ιεθέηδ μζ ζοββναθείξ ημοξ πνμζπάεδζακ κα 

ακαζοζηήζμοκ ημ ιεηεπακαζηαηζηυ μζημβεκεζαηυ δέκηνμ ηδξ μζημβέκεζαξ Μπεκάηδ 

ζε ζοζπέηζζδ πάκηα ιε ηδκ εκαπμιείκαζα πενζμοζία ηδξ ηαζ κα ζογδηήζμοκ ημ 

γήηδια ηςκ ηζζθθζηζχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηδξ δζακμιήξ ηδξ οπυθμζπδξ πενζμοζίαξ 

                                                 
207

 Βθ. Νζημθάμο, Οηθηζκνί, 88-90. 
208

 Βθ. Πφθζα, Ζ γαηνθηεζία, 239. 
209

 Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 173. 
210

 Γζα αοηή ηδ δζαδζηαζία αθ. Kunt, Οη ππεξέηεο, 200-210.  
211

 Ζ πνχηδ ηαηαβεβναιιέκδ ακαθμνά πεθμπμκκδζζαημφ çiftlik είκαζ ημο Sinan paşa ημ 1595. ηδκ 

απμβναθή ημο 1700, ηα πενζζζυηενα çiftlik ειθακίγμκηαζ ζημκ Μζζηνά ηαζ ζηδ Βμζηίηζα. Γε 

βκςνίγμοιε ακ μ ιεζςιέκμξ ανζειυξ πνέπεζ κα απμδμεεί ζηζξ ιεηααμθέξ ζημ ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ. 

Σμ ημπςκοιζηυ ημοξ ηαζ δ δήιεοζή ημοξ απυ ημοξ Βεκεημφξ ηαηαδεζηκφεζ υηζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ακήηακ 

ζε ιμοζμοθιάκμοξ. Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 91-93. 
212

 Βθ. Κμοβέαξ, Ο κεηξνπνιίηεο, 141-179. 
213

 Βθ. Οζημκμιάηδξ, Σα θαλίζθηα, 40-43. 
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ιεηαλφ ηςκ επζβυκςκ ηδξ.
214

 ιςξ ημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε δεκ επέηνερε 

ζημοξ ζοκηάηηεξ αοηχκ ηςκ ιεθεηχκ κα πνμπςνήζμοκ ζε ακαδνμιζηή ακαζφζηαζδ 

ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ, αθθά μφηε ηαζ ζε ακάθοζδ ηςκ ιεευδςκ 

ηαηαζηναηήβδζδξ, αθθμίςζδξ ηαζ αοεαίνεημο επακαπνμζδζμνζζιμφ ηςκ 

ζμοθηακζηχκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ βαζχκ εη ιένμοξ ημο. Δλάθθμο ημ ηεθεοηαίμ δεκ 

ήηακ ζηζξ επζδζχλεζξ ημοξ, ηαεχξ αοηυ πμο εκδζέθενε ήηακ δ απθή ζοζζχνεοζδ 

πθδνμθμνζχκ βεςβναθζημφ/ημπμβναθζημφ ηαζ υπμο δοκαηυκ ηαζ θαμβναθζημφ 

παναηηήνα. Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ακάθοζδξ ηδξ 

βαζμηηδζίαξ ημο Μπεκάηδ ζηα πθαίζζα ηςκ εονφηενςκ ιεηααμθχκ ηδξ μεςιακζηήξ 

ημζκςκίαξ ημο 18
μο

 αζχκα ηζκήεδηε μ Veinstein, μ μπμίμξ, ακ ηαζ δεκ πνμπχνδζε πένα 

απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ έηηαζδξ ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ ιέζα απυ δφμ έββναθα 

ημο ΗΑΜΜ, έεεζε ιεεμδμθμβζηά ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηδξ βαζμηηδζίαξ ζηδ 

δζαδζηαζία ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ.
215

 

Ζ οπυεεζδ ημο Κμοβέα υηζ ανπζηή αάζδ ζπδιαηζζιμφ ηδξ Μπεκάηεζαξ 

πενζμοζίαξ ήηακ δ βαζμηηδζία ημο Λζιπενάηδ Γεναηάνδ, δ μπμία πέναζε ζηδκ 

ηονζυηδηα ημο Πακαβζχηδ, είκαζ ηεηιδνζαηά αζηήνζηηδ. Οζ απανπέξ ηδξ Μπεκάηεζαξ 

πενζμοζίαξ είκαζ αδφκαημ κα εκημπζζεμφκ ιε αάζδ ηζξ ςξ ηχνα βκςζηέξ πδβέξ. Ο 

Γεναηάνδξ, εηηυξ απυ ηα ηηήιαηα ζηδ Εανκάηα ηαζ ηδ βαζμηηδζία ημο έλς απυ ηα 

υνζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ήηακ ζδζμηηήηδξ ζηδ ιεζζδκζαηή Ακδνμφζα ηςκ çiftlik 

Αζθάκαβα, Γθζάηα, Κανηενυθζ, Μπαθζαβά ηαζ Σγεθενειίκζ,
216

 ηα μπμία υιςξ 

δδιεφεδηακ απυ ημοξ Βεκεημφξ, υηακ ηαηδβμνήεδηε απυ ημκ βναιιαηζηυ ημο υηζ 

ζοκςιμημφζε βζα ηδκ επζζηνμθή ηςκ Οεςιακχκ (βφνς ζημ 1697). Ζ βκςζηζηή ιαξ 

ηαηάζηαζδ ζπεηζηά ιε ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο άθδζε ζημοξ ηθδνμκυιμοξ ημο μ 

Γεναηάνδξ είκαζ αηυιδ πζμ επζζθαθήξ, ηαεχξ δε βκςνίγμοιε ιε αηνίαεζα ημκ ανζειυ 

ηςκ ηέηκςκ ημο,
217

 ηα μπμία εα ηθδνμκμιμφζακ ηδκ εκαπμιείκαζα πενζμοζία ημο. 

Απυ ακαθμνά ημο Μπέκμο Φάθηδ πνμξ ηδ αεκεηζηή Γενμοζία ζηζξ 12 Ημοκίμο 

1700 είκαζ βκςζηυ υηζ ηα ηηήιαηα ιε ιμονζέξ, εθζέξ, αιπέθζα ηαζ έκα ζπίηζ ζημοξ 

Γμθμφξ, υπςξ ηαζ μζ κενυιοθμζ ζηδ Μακηζκεία, ηα μπμία ημο είπακ παναπςνδεεί ςξ 

πνμίηα απυ ημκ Γεναηάνδ, δδιεφηδηακ απυ ημ αεκεηζηυ ηνάημξ. ηζξ 8 Ημοθίμο 1700 

                                                 
214

 Βθ. Οζημκμιάηδξ, Γχξσ απφ ηε δηαζήθε, 14-24, Κμοβέαξ, Γχν γξάκκαηα, 5-7 ηαζ Ζ δηαζήθε, 225-

233 ηαζ Γνζηζυπμοθμξ Σα πσιεηήξηα, 621-625. 
215

 Βθ. Veinstein, La patrimonie, 211-233. 
216

 Βθ. Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 29, μ μπμίμξ δε δζεοηνζκίγεζ πυηε πέναζακ ζηδκ ηαημπή ημο Γεναηάνδ, 

μφηε πμζμ ήηακ ημ αηνζαέξ πενζεπυιεκμ ηαζ εφνμξ ηςκ βαζμηηδηζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο. 
217

 Ο Κμοβέαξ ιζθά βζα έκα θοζζηυ βζμ ηαζ έκα ακζρζυ, εκχ μ Veinstein ακαθένεζ 3 βζμοξ, Βθ. 

ακηίζημζπα Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 42 ηαζ Veinstein, La patrimonie, 213. 
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δ αεκεηζηή Γενμοζία έηακε δεηηή ηδκ έκζηαζδ ημο Μπέκμο Φάθηδ ηαζ εκέηνζκε ηδκ 

απυδμζδ ηδξ ηαηαζπεεείζαξ πνμίηαξ ημο ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηονζυηδηάξ ημο 

ζε αοηήκ. Δκημφημζξ, 9 πνυκζα ανβυηενα δ αεκεηζηή Γενμοζία άημοζε ημ αίηδια ημο 

Μπέκμο κα ημο πμνδβδεμφκ βαίεξ ζε άθθα ιένδ, έζης ηαζ ιε θζβυηενα εζζμδήιαηα, 

ηαεχξ δ ακηζπαθυηδηά ημο ιε ημοξ Μακζάηεξ δεκ ημο επέηνεπε κα κέιεηαζ ηα πνμζηχα 

ηηήιαηα.
218

 Σα ηηήιαηα πμο γήηδζε μ Μπέκμξ εα ημο απέθενακ εηήζζμ εζζυδδια 677 

reali, πμζυ ιζηνυηενμ απυ αοηυ πμο απμθάιαακε ηδ ζηζβιή ηδξ δζαηφπςζδξ ημο 

αζηήιαηυξ ημο.
219

 Σμ αίηδια έβζκε δεηηυ απυ ηδ αεκεηζηή Γενμοζία, βεβμκυξ πμο 

ζδιαίκεζ υηζ ζηα ηηήιαηα πμο παναπςνήεδηακ ςξ ακηάθθαβια εα πνέπεζ κα 

ακαγδηδεμφκ μζ απανπέξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ. Ζ απυθαζδ ηδξ 

αεκεηζηήξ Γενμοζίαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ απανίειδζδ ηςκ βαζχκ πμο παναπςνμφκηαζ, 

ηαζ μζ μπμίεξ οπμεέημοιε υηζ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ αζημφιεκεξ απυ ημκ Φάθηδ: ηήπμξ 

ζηδ εέζδ Asprologni ιε 148 ζοηζέξ, 32 εθζέξ, 20 απθαδζέξ, 6 εθζέξ ζηδκ Καθαιάηα, 2 

ζηνέιιαηα βδξ ιε 25 εθζέξ ζηδ εέζδ Πμοθζακμφ, 29 ζοηζέξ, 76 εθζέξ ζημ Φαεάημ, 

ηήπμξ επάκς απυ ημκ Κμκημβζάκκδ ζηδκ Αβία Άκκα ιε 5 ιμονζέξ, 1 ζοηζά ζηδ εέζδ 

Φαααηίκα, βαίεξ 5 ζηνειιάηςκ ιε ζοηζέξ, ηήπμξ ζημ Υμκδνμιφηζ ιε 45 ζοηζέξ, 10 

ζηνέιιαηα βδξ ζημ Υμκδνμιφηζ, 86 εθζέξ, 11 απθαδζέξ, 10 ηζαπζέξ (zapade) αιπέθζα 

ζηα Καθφαζα, 100 απθαδζέξ ζηα Καθφαζα, 12 αιοβδαθζέξ ζηα Καθφαζα, 10 ιμονζέξ 

ζηα Καθφαζα, 2 ηζαπζέξ αιπέθζα ζημκ Αδ-Γζάκκδ ζηα Καθφαζα ηαζ ιφθμζ ζημο dizdar 

Afsedina ζηδκ Καθαιάηα. Οζ πνμζηχμζ ιφθμζ πέναζακ ζημοξ Καπεηακάηδδεξ ηαζ ηα 

ηηήιαηα ζημκ ηάημζημ ημο Νδζίμο Υαηγδβζχνβδ Πθδαμφνδ.
220

 

 Ζ πζεακή ακαηάθορδ ηδξ δζαεήηδξ ημο Μπέκμο Φάθηδ εα αμδεμφζε ζηδκ 

εφνεζδ απακηήζεςκ ζε δοζεπίθοηα γδηήιαηα πθδνμθμνζαημφ πενζεπμιέκμο, υπςξ δ 

έηηαζδ ηδξ πενζμοζίαξ πμο ηθδνμκυιδζε μ Πακαβζχηδξ απυ ημκ παηένα ημο ή μ 

ανζειυξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ αδενθχκ ημο. Δπίζδξ, ηαεχξ δ ορδθή ηαηαβςβή ημο 

Μπεκάηδ ηαζ δ έκηαλή ημο ζηα δίηηοα επζβαιζχκ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ εθίη ιάξ 

επζηνέπεζ ιε ζπεηζηή αζθάθεζα κα εεςνμφιε υηζ έκα ιένμξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο εα 

πνμήθεε απυ ηθδνμκμιζέξ ηαζ πνμζημδμζίεξ, ελίζμο ζδιακηζηή βζα ηδκ πενζβναθή 

                                                 
218

 Archivio di Stato di Veneγia, Senato Mar, Filza 802, απυθαζδ ιε π.έ. 8 Ημοκίμο 1709. 
219

 ε ζοκκδιέκμ έηεεζδ ηδξ ίδζαξ αίηδζδξ, δ μπμία ζοκηάπεδηε ζημκ Μζζηνά ηαζ θένεζ διενμιδκία 

20 Φεανμοανίμο 1708, ακαθένεηαζ απυ ημκ δζμζηδηή ηδξ Πεθμπμκκήζμο Angelo Emo υηζ μ Μπέκμξ 

Φάθηδξ είπε ήδδ πνμζθφβεζ ζε αοηυκ ηαζ είπε πνμηείκεζ ηδκ ακηαθθαβή θυβς ηδξ ακηζπαθυηδηαξ ηςκ 

Καθαιαηζακχκ ιε ημοξ Μακζάηεξ. 
220

 Κμοβέαξ, Ζ θαηαγσγή, 20-21, 30-32, 37. Ο Κμοβέαξ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Πθδαμφνδξ ζπεηζγυηακ ιε 

ημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, αθθά αοηυ δεκ απμδεζηκφεζ ηίπμηε. Δλάθθμο, ηηδιαηζηή πενζμοζία ημο 

Πακαβζχηδ ζηζξ δφμ πνμακαθενεείζεξ πενζμπέξ δεκ ειθακίγεηαζ ζημ ανπείμ ημο. 
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ηςκ πνχηςκ ζηαδίςκ ηδξ βαζμηηδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο Μπεκάηδ εα ήηακ δ 

ακεφνεζδ ηςκ πνμζημδμηζηχκ ζοιθςκδηζηχκ ηςκ δφμ βάιςκ ημο.  

Σν γαηνθηεηηθό αξρείν 

διακηζηυ ιένμξ ημο Μπεκάηεζμο ανπείμο απμηεθείηαζ απυ αβμναπςθδζίεξ 

αβνμηζηχκ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ αηζκήηςκ, μζ μπμίεξ ιαξ πνμζθένμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα ειπεζνζηήξ ηεηιδνίςζδξ ηαζ ηαηάδεζλδξ ααζζηχκ ζηναηδβζηχκ 

πνμζαφλδζδξ ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ. Αοηά ηα ηεηιήνζα ζοβηνμημφκ έκα corpus 58 

hüccet, 9 tapu, 1 ferman, 1 defter ηαζ 18 εθθδκζηχκ πςθδηδνίςκ. Απυ αοηά, 26 

hüccet, 4 tapu, 1 ferman, 1 defter ηαζ 17 εθθδκζηά πςθδηήνζα αθμνμφκ ζημκ 

Μπεκάηδ, 10 hüccet ηαζ 1 εθθδκζηυ πςθδηήνζμ αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ ημφκςκ, 9 hüccet ηαζ 2 tapu ζημκ Musa ağa ηδξ Ακδνμφζαξ ηαζ 

ζημοξ απμβυκμοξ ημο ηαζ ηα οπυθμζπα 13 hüccet ηαζ 3 tapu αθμνμφκ ηνίηα ηαζ 

θζβυηενα ζδιαίκμκηα πνυζςπα ηδξ Πεθμπμκκδζζαηήξ ημζκςκίαξ. Ζ ανζειδηζηή 

οπενμπή ηςκ hüccet ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πνμηίιδζδ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ βζα ηδ κμιζηή 

ηαημπφνςζδ δζηαζςιάηςκ απυθοηδξ ηονζυηδηαξ ηαζ παναιενζζιμφ ηδξ μεςιακζηήξ 

δζηαζζηήξ ηάλδξ ζημ επίπεδμ ηςκ ειπνάβιαηςκ ζπέζεςκ.  

Ακαθμνζηά ζηα ηεηιήνζα ηα μπμία ηαηαβνάθμοκ αβμναπςθδζίεξ πςναθζχκ, 

πενζαμθζχκ ηαζ αιπεθζχκ ηνίηςκ πνμζχπςκ, πςνίξ ηαιία ακάιεζλδ ημο Μπεκάηδ ζηδ 

δζηαζμπναλία ςξ vekil ή ιάνηονα, εεςνμφιε υηζ πέναζακ ζηδκ ηονζυηδηά ημο ιαγί ιε 

ηα ακηίζημζπα αηίκδηα. Έηζζ ενιδκεφεηαζ δ πανμοζία δζηαζμπναλζχκ ζημ Μπεκάηεζμ 

ανπείμ ηνίηςκ πνμζχπςκ βζα αηίκδηα ζε ημπμεεζίεξ γςηζηχκ βαζμηηδηζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ημο Μπεκάηδ, υπςξ ημ Λζαάπμ, ηα Άζπνα Αθχκζα, ημ Πήδδια ηαζ δ 

Λαβηάδα ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ελδβείηαζ ηαζ δ πανμοζία 

δζηαζμπναλζχκ πμο αθμνμφκ ζε ηαημίημοξ αθθά ηαζ ακηζηείιεκα ζοκαθθαβήξ 

εονζζηυιεκα ζημοξ ηαγάδεξ ηδξ Ακδνμφζαξ, ηδξ Σνζπμθζηζάξ ηαζ ηδξ Πάηναξ. Ζ 

εφνεζδ ηςκ εββνάθςκ ιεηααίααζδξ ηςκ αηζκήηςκ ζημκ Μπεκάηδ, πμο εα επαθήεεοε 

αοηή ηδκ οπυεεζδ, επί ημο πανυκημξ δεκ είκαζ εθζηηή, εκχ δ ηαφηζζδ ηςκ 

πςθδεέκηςκ ιέζς ηςκ ημπςκοιίςκ ή ηςκ μνίςκ ημοξ δεκ είκαζ εφημθδ, ηαεχξ ηα 

ακηζηείιεκα πχθδζδξ δεκ πενζβνάθμκηαζ πάκημηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ή ημ ίδζμ 

ελακηθδηζηά. Καηά ζοκέπεζα, δ απυδεζλδ ηδξ παναπάκς οπυεεζδξ παίνκεζ επαβςβζηυ 

παναηηήνα ηαζ θοζζηά δζαηδνεί ζδιακηζηυ ααειυ ααεααζυηδηαξ. 

Σα παθαζυηενα έββναθα ημο ανπείμο είκαζ δφμ hüccet πμο αθμνμφκ ζε 

εθάζζμκεξ αβμνέξ, εκυξ ζπζηζμφ ηαζ εκυξ πςναθζμφ απυ ημκ Γδιδηνάηδ ημφκμ, ηαζ 

ηα μπμία ζοκηαβιέκα ζηδκ Καθαιάηα ζηζξ ανπέξ ημο 1682 απμηεθμφκ ηζξ ιμκαδζηέξ 
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ηεηιδνζαηέξ πανμοζίεξ ηδξ πνχηδξ μεςιακζηήξ πενζυδμο.
221

 Σμ πνχημ hüccet ιεηά 

ηδκ ακαηαηάθδρδ ημο 1715 εηδυεδηε ζηδκ Σνζπμθζηζά ημκ Ημφθζμ ημο ίδζμο έημοξ  

ηαζ ακαθένεηαζ ζε πχθδζδ δζχνμθμο ιεβάθμο ζπζηζμφ ιε αοθή βζα 159 guruş απυ 

ηάπμζμκ Mustafa ağa ibn Mehmed ζε ηάπμζμκ Ali ağa.
222

 Ζ πνάλδ ζοκηάπεδηε ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ δζελαβςβήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο μεςιακμαεκεηζημφ πμθέιμο ηαζ δ 

διενμιδκία έηδμζήξ ηδξ ζοιπίπηεζ ιε ηδκ διένα ηαηάθδρδξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ. Καεχξ 

ηα δφμ ιένδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ ηαζ μζ şuhud-ul-hal, υθμζ ιμοζμοθιάκμζ ιε ημκ ηίηθμ 

ημο çelebi, πνέπεζ κα ήηακ sipahi ημο μεςιακζημφ ζηναημφ ιε ζοιθένμκηα ηαζ 

ζδζμηηδζίεξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ απυ ηδκ πνχηδ πενίμδμ, δ αβμνά απμηεθεί πνχζιδ 

εηδήθςζδ ηδξ κέαξ ηάλδξ πναβιάηςκ, πμο επέααθε ζημ πέναζιά ημο μ μεςιακζηυξ 

ζηναηυξ. Ζ απμηαηάζηαζδ ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ ηαζ δ επακεβηαηάζηαζδ ηςκ 

παθαζχκ ιμοζμοθιακζηχκ μζημβεκεζχκ ζημκ ηυπμ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημοξ ηαζ 

ηα έηπαθαζ δζηαζχιαηά ημοξ ακηακαηθχκηαζ ηαζ ζηδκ δζηαζηζηή δζεοεέηδζδ 

δζεηδίηδζδξ ιεβάθδξ ηηδιαηζηήξ πενζμοζίαξ ζηδκ Καθαιάηα απυ ηάπμζμκ Ahmed 

bin Yusuf.
223

 

Θεςνήζαιε ακαβηαίμ κα ζοιπθδνχζμοιε ηαζ κα ζοβηνίκμοιε ημ ηεηιδνζαηυ 

corpus ιε ηδ πνήζδ πθδνμθμνζαημφ οθζημφ απυ ανπεζαηέξ εκυηδηεξ άθθςκ 

βαζμηηδηζηχκ παναβυκηςκ ηδξ ίδζαξ πενζμπήξ ηαζ πενζυδμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυκ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηεηιήνζα, ηα μπμία αθμνμφκ ζε αβμναπςθδζίεξ ηαζ ηαθθζένβεζεξ 

βαζχκ βζα ημ δζάζηδια 1715-1770, απυ ηζξ δδιμζζεοιέκεξ ανπεζαηέξ ζοθθμβέξ ηςκ 3 

ζδιακηζηυηενςκ ιμκχκ ηδξ Μεζζδκίαξ: 65 hüccet ημο ανπείμο ηδξ ιμκήξ 

Βμοθηάκμο,
224

 32 εθθδκζηά ζοιθςκδηζηά απυ ημ ανπείμ ηδξ Μμκήξ Βεθακζδζάξ
225

 ηαζ 

176 εθθδκζηά έββναθα απυ ημ ανπείμ ηδξ ιμκήξ Νηίιζμααξ.
226

 Οζ ιμκέξ, ςξ 

                                                 
221

 ΗΑΜΜ 27/203 ηαζ 27/3, hüccet ιε π.έ. 2 Φεανμοανίμο ηαζ 9 Φεανμοανίμο 1682 (24 Muharrem ηαζ 

gurre-i Safer 1093) ακηίζημζπα. 
222

 ΗΑΜΜ 27/42, hüccet ιε π.έ. 9 Ημοθίμο 1715 (19 Receb 1128). 
223

 ΗΑΜΜ 27/37, hüccet ιε π.έ. 2 Μαΐμο 1747 (21 Rebi‟ul-ahir 1160). Ο εκάβςκ γδηά ηδκ επζζηνμθή 

πενζμοζίαξ ηδξ μπμίαξ ήηακ ηφνζμξ (“al-an sevketlu mehabetlu padişah-i „alisane hazretlerinin şeriat-i 

gara-i sa‟id ve fukara-i mustehakini merhamet buyurdukları üzere emlaki mezbure taleb ettim”) πνζκ 

ηδ αεκεηζηή ηαημπή, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ είπε ιεηακαζηεφζεζ (“kabl-al-istila mülküm ve istila-i 

kiffara değin malık mütesarrif iken istila-i kiffarasıyıla hicret”). Ζ πενζμοζία επζζηνάθδηε ιε ηδκ 

έκμνηδ ιανηονία ηςκ Mehmed bin Kahraman ηαζ Ahmed bin Mustafa (“kabl-al-istila bil-irs al-şer 

malık ve istila-i kiffara değin mütesarrif eder bizler bu husus bu vech üzere şahidleriz”). 
224

 Σμ ανπείμ ζε ιεηαβναθή ζηδ ζφβπνμκδ ημονηζηή οπάνπεζ ζηδκ πνχηδ ιμνθή ημο οπυ έηδμζδ 

αζαθίμο ημο η. Αθελακδνυπμοθμο Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο. 
225

 Σμ ανπείμ, ημ μπμίμ δεκ πενζθαιαάκεζ μεςιακζηά έββναθα, εηδυεδηε απυ ημκ Γζάκκδ Ακαπθζχηδ 

ιε ιζα ζφκημιδ εζζαβςβή ηαζ ζπμθζαζιυ. Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηα έγγξαθα, 44 η.ε 
226

 Ζ έηδμζδ ημο εηηεκέζηαημο ανπείμο ηδξ ιμκήξ, ημ μπμίμ επίζδξ δεκ πενζθαιαάκεζ μεςιακζηά 

έββναθα, έβζκε ηιδιαηζηά απυ ημκ Γζάκκδ Ακαπθζχηδ ζε 28 ηεφπδ ημο πενζμδζημφ “Γζδαπή”. Καεχξ δ 

έηδμζδ ηςκ εββνάθςκ ηάθοπηε ιία ή δφμ ζεθίδεξ ζε ηάεε ηεφπμξ, δ παναπμιπή ζε έκακ ηυζμ ιεβάθμ 

ανζειυ ηεοπχκ ηαζ ζεθίδςκ ηαείζηαηαζ πναηηζηά δοζπενήξ. Γζα ημ θυβμ αοηυκ ζηδ ζοκέπεζα δ 
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πενζθενεζαηή εθίη, ζοιιεηείπακ ζηζξ μζημκμιζηέξ θεζημονβίεξ ςξ δακεζμδμηζημί 

μνβακζζιμί, πυθμζ ζοβηέκηνςζδξ αβνμηζηήξ ηαζ αζηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηαζ 

ηέκηνα εθέβπμο ηδξ ημπζηήξ παναβςβήξ.
227

 Καηά ζοκέπεζα, απμηεθμφζακ ημκ ιυκμ 

πνζζηζακζηυ βαζμηηδηζηυ πανάβμκηα ζηδ Μεζζδκία πμο εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ 

ιέηνμ ζφβηνζζδξ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο Μπεκάηδ ηαζ ηδκ αλία ηςκ ιεβεεχκ πμο 

εββνάθμκηαζ ζημ ανπείμ ημο. Σέθμξ, ζοιπθδνςιαηζηά πνδζζιμπμζήεδηακ εθθδκζηά 

βαζμηηδηζηά έββναθα απυ ηζξ ιμκέξ Ρεμκηίκμο,
228

 Πνμδνυιμο Ανηαδίαξ,
229

 πνμθήηδ 

Ζθζμφ Κμνζκείαξ
230

 ηαζ ημζκμηζηέξ δζηαζμπναλίεξ απυ πενζμπέξ υπςξ δ 

Αθςκίζηαζκα
231

 ηαζ ηα Καθάανοηα.
232

 

Η ξεηνξηθή ησλ εγγξάθσλ 

διακηζηή υρδ ηςκ βαζμηηδηζηχκ ζπέζεςκ απμηεθεί ημ εφνμξ ηςκ 

δζηαζμπναηηζηχκ υνςκ πμο εββνάθμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ πνάλεζξ. Ζ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ νδημνζηή ηςκ εββνάθςκ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ 

μιμζμιμνθία πνήζδξ ζοβηεηνζιέκςκ υνςκ μζ μπμίμζ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδκ πνμζπάεεζα ειπέδςζδξ δζηαζςιάηςκ πθήνμοξ ηονζυηδηαξ επί ηςκ 

εηάζημηε ακηζηεζιέκςκ αβμναπςθδζίαξ. Έηζζ, μ πνμδβμφιεκμξ ζδζμηηήηδξ μνίγμκηαξ 

ημκ εαοηυ ημο πάκηα ςξ “πθήνδ ηαζ ηαηά ζεζνά ζδζμηηήηδ” (silk-i mülk sahih münselik 

olub) ηαζ δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ “έβζκα ηφνζμξ ιε ζενμκμιζηυ πμηγέηζ” (al-sebat hüccet-i 

şer‟iyye mütesarrif olduğum) επζηεκηνχκεζ ηδκ πνμζπάεεζά ημο ζηδκ εβηαείδνοζδ 

ειπνάβιαημο δζηαζχιαημξ πθήνμοξ ηονζυηδηαξ ιε επίηθδζδ ζηδκ έηπαθαζ ηονζυηδηα. 

 Ο κέμξ ζδζμηηήηδξ ηαημπονχκεζ ηα δζηαζχιαηά ημο ιέζα απυ ζηενευηοπεξ 

επζηονςηζηέξ δζααεααζχζεζξ ημο πςθδηή υπςξ “κα είκαζ ηφνζμξ ημο αβμναζεέκημξ ηαζ 

                                                                                                                                            
ακαθμνά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ εα παίνκεζ ηδ ιμνθή ηδξ ικείαξ ημο μκυιαημξ ημο ζοββναθέα, ημο 

ηίηθμο ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ημο ανζειμφ ημο εββνάθμο, πςνίξ κα επζζδιαίκεηαζ μ ανζειυξ ημο ηεφπμοξ ημο 

πενζμδζημφ ή δ ζεθίδα. Γζα ηδκ πενζβναθή ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ ιμκήξ αθ. Κμοβέαξ, Ζ κνλή, 9 η.ε. Ο 

ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ δςνεχκ, ηθδνμδμηήζεςκ, ακηαθθαβχκ ηαζ αθζενχζεςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ 

αζήιακημ ανζειυ ηςκ αβμνχκ ακηακαηθά ιε αηνίαεζα ηδκ έθθεζρδ νεοζημφ εη ιένμοξ ηδξ ιμκήξ, 

βεβμκυξ πμο πνέπεζ κα έπαζλε πενζμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ εθεοεενία ηζκήζεςκ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ιζαξ 

δζεονοιέκδξ βαζμηηδηζηήξ επεηηαηζηυηδηαξ. Απυ ηζξ 127 δζηαζμπναλίεξ ημο ανπείμο ηδξ ιμκήξ ιυκμ 3 

πενζβνάθμοκ αβμνέξ. Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, έββναθα 71, 75 ηαζ 211. 
227

 Ο ζδιαίκςκ βαζμηηδηζηυξ νυθμξ ηςκ ιμκχκ είκαζ ειθακήξ αηυιδ ηαζ ζημκ πενζμνζζιέκμ κδζζςηζηυ 

πχνμ ημο Αζβαίμο. Βθ. Εέδ, Σν αθίλεην θαη ην ρξένο, 80 ηαζ Λζάηα, Ζ έξηθνο, 139-140. ηδκ ίδζα 

δζαπίζηςζδ ηαηαθήβεζ ηαζ μ Σζμηζμνυξ ιεθεηχκηαξ ημ νυθμ ηςκ ιμκχκ ζημκ μζημκμιζηυ αίμ ηδξ 

μνεζκήξ Γμνηοκίαξ. Ο ίδζμξ ζοββναθέαξ επζζδιαίκεζ ηδκ αφλδζδ ημο βαζμηηδηζημφ πθμφημο ημοξ ζημ 

πνχημ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα πεδζκμφξ πχνμοξ ηαζ εθαζμπαναβςβζηέξ 

πενζμπέξ. Βθ. Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί, 67, 74-75. 
228

 Βθ. Γζακκανμπμφθμο, Γηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα, 205 η.ε. 
229

Βθ. Γνζηζυπμοθμξ, χκκεηθηα, 144-280, υπμο πενζέπεηαζ ιεβάθδ πμζηζθία εββνάθςκ απυ ηδ 

Γδιδηζάκα ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Ανηαδίαξ. 
230

 Βθ. Γζακκανμπμφθμο, Ζ παξά ηελ Εάρνιελ, 78-101. 
231

 Βθ. Γδιδηναηυπμοθμξ, Ννκηθά έγγξαθα, 285 η.ε. 
232

 Βθ. Πζεννυξ, Πξνεπαλαζηαηηθά δηθαηνπξαθηηθά, 245-248. 
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κα ημ δζαεέηεζ υπςξ εέθεζ” (mülk müşterasıdır keyf-mayesa ve yehtar mütesarrif 

olsun) ηαζ “μνζζηζηά ηαζ αιεηάηθδηα δεκ έπς ζοιθένμκ ηαζ θυβμ ακάιεζλδξ” (aslen 

ve kat‟a vech-fi-al-vucuh „alaka ve medhalım kalmayub). Ζ δζηαζμπναλία μνίγεηαζ 

πάκημηε ςξ “πναβιαηζηή ηαζ βκήζζα αβμνά ζηενδιέκδ ηαηυαμοθςκ υνςκ” (icap ve 

kabulu havı‟ ve surud müfsiden „arı bey‟ batt sahih), εκχ δ αβμνά μνίγεηαζ ςξ “iştira 

ve tefevvuz”, “ferağ” ή “furuht”. Ο αηνζαήξ ζδιαζζμθμβζηυξ ηαζ πναβιαημθμβζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ αοηχκ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ υνςκ απμηεθεί γήηδια πνμξ ένεοκα. Ζ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ αιθζζδιίαξ ημοξ βζα ηδκ εδναίςζδ ηαεεζηχημξ 

απυθοηδξ ηονζυηδηαξ βίκεηαζ θακενή απυ ηδκ επίιμκδ πνήζδ ημοξ ζε δζηαζμπναλίεξ 

πμο αθμνμφκ ζε πςνάθζα (tarla), δδθαδή ζε ακηζηείιεκα πμο δεκ επζηνέπμοκ 

δζηαζχιαηα mülk. Αζαθέξ είκαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο επίζδξ πμθφ ζοπκά 

πνδζζιμπμζμφιεκμο υνμο “ηαζ ηα πανεθηυιεκα” (ve tevabi‟ ve levahik), μ μπμίμξ 

αημθμοεεί ημκ μνζζιυ ημο ακηζηεζιέκμο πχθδζδξ (αιπεθχκαξ, εθαζχκαξ, ιμνεχκαξ, 

πςνάθζ). Σμ εκκμζμθμβζηυ πεδίμ ημο υνμο είκαζ απνμζδζυνζζημ, ζοκάδμκηαξ έηζζ ιε 

ηδκ πνμζπάεεζα αοεαίνεηδξ δζεφνοκζδξ δζηαζςιάηςκ ηονζυηδηαξ πμο απμννέμοκ απυ 

κυιζιεξ ή διζκυιζιεξ δζηαζμπναλίεξ.
233

 

 Νμιζιμπμζδηζηά εκδζαθένμκηα εββνάθμκηαζ ηαζ ζηα εθθδκζηά πςθδηήνζα. 

φιθςκα ιε ηδ ζοκδεέζηενδ θυνιμοθα μ πςθδηήξ δδθχκεζ βζα ηα πςθμφιεκα 

ακηζηείιεκα υηζ ηα “επνχιεζε κε θαιήλ ηνπ βνπιήλ θαη πξναίξεζε […] θαη απφ ηε 

ζήκεξνλ λα είλαη μέλνο θαη απφμελνο”, εκχ βζα ημκ αβμναζηή “λα είλαη θχξηνο θαη 

θαζνιηθφο λνηθνθχξεο κε ηνπο θιεξνλφκνπο θαη δηαδφρνπο ηνπ αησλίσο λα ην θάλεη 

φ,ηη ζέιεη θαη βνχιεηαη.”
234

 Δκίμηε, δ νδημνζηή παίνκεζ πενζζζυηενμ βθαθονυ φθμξ ιε 

δζααεααζχζεζξ υπςξ “θαη δελ έρνκελ λα δεηνχκελ ηίπνηε απφ ηα αλσηέξσ ππνζηαηηθά 

κήηε έλα βειφλη”,
235

 ιε ηδ πνήζδ ζηενευηοπςκ επζννδιαηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ υπςξ 

“απφ ηα ρίιηα σο ην έλα θαη απφ ην έλα σο ηα ρίιηα”
236

 ή ιε ημκ μνζζιυ πμζμφ ημ 

μπμίμ εα πνέπεζ κα πθδνςεεί απυ ημκ πανααάηδ ημο ζοιθςκδηζημφ.
237

 

Οξηδόληηα θαη θάζεηε ηδηνθηεζία 

 Ζ πνμζηαζία ημο ηναηζημφ εθέβπμο επί ηδξ βδξ επέααθε ηδκ ακαβκχνζζδ 

ιενζημφ δζηαζχιαημξ μνζγυκηζαξ ζδζμηηδζίαξ χζηε κα ιδ δζαθμνμπμζείηαζ ημ 

                                                 
233

 Πανυιμζεξ πνμζπάεεζεξ πανάηοπδξ ιεηααμθήξ ημο ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ ααημοθζηήξ βδξ  ζε 

πθήνμοξ ηονζυηδηαξ πενζβνάθεζ δ Λαΐμο. Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 101. 
234

 Γζα παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα αθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/32, 26/οπμθ. 2/33, 26/οπμθ. 2/34, 

26/οπμθ. 2/36, 26/οπμθ. 2/49, 26/οπμθ. 2/52. 
235

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41. 
236

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/36. 
237

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/42. 
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ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ιέζς ηδξ θφηεοζδξ.
238

 Ζ ειθφηεοζδ, δ δεκηνμηηδζία ηαζ δ 

ηονζυηδηα μζημδμιήξ ακαβκςνίγμκηακ ςξ ακελάνηδηα ηαζ αοημηεθή ζε ζπέζδ ιε ημ 

δζηαίςια επί ηδξ οπμηείιεκδξ βδξ – πςνίξ υιςξ κα δζηαζχκεηαζ δ αλίςζδ επ‟ αοηήξ. 

Έηζζ ήηακ δοκαηή δ δζαηνζηή ιεηααίααζδ ηδξ ηονζυηδηαξ ημο εδάθμοξ απυ αοηήκ επί 

ηςκ οπενηείιεκςκ αηζκήηςκ, ηαεχξ ηα δφμ δζηαζχιαηα, αηυιδ ηαζ ακ ακήηακ ζημκ 

ίδζμ δζηαζμφπμ, θεζημονβμφζακ αοηυκμια. ηδκ πνάλδ δ επζθάκεζα ηαζ δ ειθφηεοζδ 

ήηακ δζηαζχιαηα επί αθθυηνζμο πνάβιαημξ ηαζ κμιζιμπμζμφζακ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ δδιυζζαξ βδξ.
239

 Σμ μεςιακζηυ δζηαζζηυ ζφζηδια, αηυιδ ηαζ εηεί υπμο δ επζαμθή 

ημο ήηακ πενζμνζζιέκδ, ελαζηίαξ βεςβναθζηήξ απμιυκςζδξ ή ηονζανπίαξ ημο 

εεζιζημφ δζηαίμο (υπςξ ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο), ακαβκχνζγε ηαζ πνμζηάηεοε ηα 

δζηαζχιαηα μνζγυκηζαξ απυθοηδξ ηονζυηδηαξ ζε δέκηνα, ειθοηεφιαηα ηαζ μζημδμιέξ 

ηυζμ ζημοξ ηζιανζχηεξ υζμ ηαζ ζημοξ πςνζημφξ.
240

 

 ηα οπυ ιεθέηδ μεςιακζηά έββναθα ζζπονχκ βαζμηηδιυκςκ, υπςξ μ 

Μπεκάηδξ, δ μζημβέκεζα ημο Musa ağa ηαζ μζ ημφκμζ, δεκ ηαηαβνάθμκηαζ πςθήζεζξ 

ιειμκςιέκςκ δέκηνςκ ζε βδ ηνίημο. ημ ΗΑΜΜ λεπςνζζηέξ ηαηαβναθέξ 

ειθοηεφζεςκ ειθακίγμκηαζ ζηζξ δζηαζμπναλίεξ πμο αθμνμφκ ζε άζδια πνυζςπα.
241

 

Δλαίνεζδ απμηεθεί ιία αβμνά ημο Μπεκάηδ, ζημ hüccet ηδξ μπμίαξ δ επζηφνςζδ ηδξ 

πχθδζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ οπενηείιεκςκ δέκηνςκ ηαζ ημο οπμηείιεκμο 

εδάθμοξ πενζθάιαακε ηδ δζαηνζηή ικδιυκεοζδ ημο αβνμηειαπίμο, ημο ανζειμφ ηαζ 

ημο είδμοξ ηςκ πενζεπυιεκςκ ηαθθζενβεζχκ.
242

 ηα εθθδκζηά πςθδηήνζα έββναθα δ 

ηαηαβναθή ημο ανζειμφ ηςκ δέκηνςκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ πςθμφιεκμ αβνμηειάπζμ 

βζκυηακ βζα θυβμοξ αηνζαμθμβίαξ ιυκμ υηακ πςθμφκηακ ιένμξ αηζκήημο ηαζ έπνεπε 

κα πνμζδζμνζζηεί δ έηηαζδ ηςκ ιεηααζααγυιεκςκ δζηαζςιάηςκ.
243

 Ζ έθθεζρδ αβμνχκ 

ιειμκςιέκςκ δέκηνςκ οπμδδθχκεζ ηδκ αδζαθμνία εκυξ ιεβαθμβαζμηηήιμκα βζα 

ηέημζμο είδμοξ επεκδφζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ιζηνμσδζμηηήηεξ ιε πενζζζυηενμ 

ζοκηδνδηζηέξ ηαηηζηέξ ηαζ ιζηνυηενεξ πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ. Αζήιακημξ είκαζ μ 

                                                 
238

 Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 102. 
239

 Βθ. Imber, The Status, 207-216. Γζα ιζα ζζημνζηή ακαζηυπδζδ ηδξ ηάεεηδξ ηαζ μνζγυκηζαξ 

ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακέηορακ απυ ηδκ ζζημνζηή ζοκφπανλή ημοξ ζημκ 

ζζημνζημβεςβναθζηυ πχνμ ηδξ ακαημθζηήξ Μεζμβείμο αθ. Πακηαγυπμοθμξ, Παξνηθηθφ δίθαην, 24-30.  
240

 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια μνζγυκηζαξ ζδζμηηδζίαξ ήηακ ημ δζηαίςια αμζηήξ, αοεοπυζηαημ ηαζ 

ακελάνηδημ απυ ημ δζηαίςια ημο ηονίμο ημο αμζημηυπμο. Βθ. Πακηαγυπμοθμξ, Παξνηθηθφ δίθαην, 32 

παν. 35. ημ εεζιζηυ δίηαζμ ηςκ κδζζχκ ημο Αζβαίμο, εηηυξ απυ ημ δζηαίςια αμζηήξ, δ μνζγυκηζα 

ζδζμηηδζία έπαζνκε ηδ ιμνθή δζηαζχιαημξ πνήζδξ ηδξ βδξ ζε ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ (βζα πανάδεζβια, βζα 

ηα πμηζζηζηά φδαηά ηδξ). Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Όξηα θαη ζχλνξα, 22. 
241

 ΗΑΜΜ 27/37, 27/126, 27/144 ηαζ 27/101. 
242

 ΗΑΜΜ 27/227, υπμο ακαθένεηαζ “tahminen 20 dönüm zeytun tarlası ve derunde 150 dib zeytun 

ağaçları”. 
243

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 28/12 ηαζ 28/15. 
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ανζειυξ αβμνχκ ιειμκςιέκςκ δέκηνςκ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιμκχκ Βμοθηάκμο 

ηαζ Βεθακζδζάξ. Σμ ίδζμ αθδεεφεζ βζα ηδ ιμκή Νηίιζμααξ, απυ ηζξ 127 πνάλεζξ ηδξ 

μπμίαξ μζ 29 (πμζμζηυ 22,8%) ακαθένμκηαζ ζε ιειμκςιέκα δέκηνα εονζζηυιεκα ζε 

αηίκδηα ηνίηςκ ή ζε ηυπμ ημ ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ημο μπμίμο δε δζεοηνζκίγεηαζ,
244

 

εκχ 5 θμνέξ ηαηαβνάθεηαζ ηυζμ δ βδ υζμ ηαζ μζ οπενηείιεκεξ ηαθθζένβεζεξ.  

ηνηρεία ησλ αγνξαπσιεζηώλ 

Συζμ ζηα μεςιακζηά υζμ ηαζ ζηα εθθδκζηά βαζμηηδηζηά έββναθα ηα δφμ 

ζοιααθθυιεκα ιένδ πνμααίκμοκ ζε νδηή δήθςζδ ηςκ μνίςκ ηςκ πςθδεέκηςκ 

αηζκήηςκ, είηε είκαζ βαίεξ είηε μζημδμιήιαηα. Βέααζα, δ πνμζθοβή ζημκ ηαδή, δ 

βναπηή ηαηαβναθή ηςκ μνίςκ ζηδκ μεςιακζηή βθχζζα ηαζ δ κμιζιμπμίδζή ημοξ ιε 

ηδκ επίζδιδ ακαβκχνζζδ απυ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία απμηεθμφζε νήλδ ιε ημ εεζιζηυ 

δίηαζμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ ηεηιδνίςζδ ηςκ μνίςκ εειεθζςκυηακ ζηδ ζοθθμβζηή 

ικήιδ ηαζ ηδκ ημζκμηζηή αθθδθεββφδ.
245

 

ηα hüccet ηα υνζα ηςκ ιζηνχκ ηαζ ιεζαίςκ ζδζμηηδζζχκ ζοκίζηακηαζ ζηδκ 

απθή απανίειδζδ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ ζοκμνζηχκ ηαζ εκίμηε ηάπμζςκ ζημζπείςκ ημο 

πχνμο, πςνίξ υιςξ ηδκ ποηκή ζδιαημδυηδζδ ηςκ ημπςκοιίςκ, πμο ζοκακημφιε ζε 

άθθεξ πενζμπέξ ημο πεθμπμκκδζζαημφ ηαζ ημο εονφηενμο εθθαδζημφ πχνμο.
246

 Σμ 

απμηέθεζια είκαζ εθθεζπηζηέξ ηαηαβναθέξ ηαζ ηαοηίζεζξ, πμο ηαεζζημφκ αδφκαηδ ηδ 

βεςβναθζηή ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ. Γζα πανάδεζβια, ιζα 

ηαηαβναθή υπςξ “μνζγυιεκμ απυ ηδ ιζα πθεονά απυ ημκ Γζχνβμ Θμδςνή, απυ ηδ 

δεφηενδ πθεονά ημκ Κακέθθμ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ απυ πςνάθζ ηαζ δδιυζζμ 

δνυιμ”
247

 απμηεθεί ημκ ηακυκα. Αοηή δ απμοζία ημπςκοιζηήξ ζήιακζδξ ημο πχνμο 

μθείθεηαζ ζημκ πεδζκυ παναηηήνα ηδξ Μεζζδκίαξ, ημκ ζπεηζηά πενζμνζζιέκμ 

ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ βδξ ηαζ ημκ εηηεηαιέκμ παναηηήνα ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηδξ. Ζ 

ακαθοηζηή πενζβναθή ημο ιζηνμημπίμο πμο πενζαάθθεζ ημ αβνμηειάπζμ ιε ηδκ 

ηαηαβναθή νοαηζχκ, ζπδθζχκ, πηοπχζεςκ ηαζ άθθςκ ζδζαίηενςκ βκςνζζιάηςκ είκαζ 

απμφζα ηαζ ζηα εθθδκζηά έββναθα. Γζα πανάδεζβια, ιζα ηοπζηή μνμεέηδζδ έπεζ ηδ 

ιμνθή “ν άλσζελ θπξ-Αιεμαλδξήο, απφ πάλσ ν θπξ-Γεκεηξάθεο Σδάλεο θαη απφ θάησ 

                                                 
244

 Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο  θψδημ, έββναθα 43, 53, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 86, 89, 92, 106, 107, 

108, 111, 112, 113, 120, 126, 136, 137, 143, 144, 149, 151, 164 ηαζ 180. 
245

 πςξ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Γδιδηνυπμοθμξ, έλς απυ ηδκ ημζκυηδηα δεκ οπήνπε ακαβκχνζζδ ηςκ 

μνίςκ, ηαζ υηακ οπήνπακ δζεκέλεζξ ηαζ δζαθζθμκζημφιεκεξ πενζπηχζεζξ, μζ ημζκμηζημί άνπμκηεξ 

βίκμκηακ εειαημθφθαηεξ ηςκ μνίςκ. Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Όξηα θαη ζχλνξα, 3-22. 
246

 Γζα ιζα ηοπμθμβία ημπςκοιίςκ αθ. Λζάηα, Ζ έξηθνο, 158-159. 
247

 ΗΑΜΜ 27/98: “bir taraf Yorgo Todori ve taraf-i saniye Kanelo ve tarafeyn tarla ve tarik-i am ile 

mahdud”. 
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ν Παλαγηψηεο Μπελάθεο θαη απφ ηελ άιιε ν Γπθηάθεο”.
248

 Ζ πενζζζυηενμ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ μνμεεηζηή βναιιή ήηακ μζ δδιυζζμζ δνυιμζ, μζ μπμίμζ ζηα 

εθθδκζηά έββναθα δδθχκμκηαζ ςξ “ζηξάηα” ή “θαιή ζηξάηα”
249

 ηαζ ζηα μεςιακζηά 

“tarik-i „am”,
250

 εκχ ιενζηέξ θμνέξ ηαηαβνάθεηαζ ηάπμζα ημζθάδα,
251

 πμηάιζ,
252

 ή 

πακηάηζ.
253

 Δκίμηε, ζηα εθθδκζηά πςθδηήνζα παναθείπεηαζ δ ηαηαβναθή μνίςκ,
254

 

βεβμκυξ πενζζζυηενμ ζοκδεζζιέκμ ζηα hüccet δζηαζμπναλζχκ ιε ιεβάθμ ανζειυ 

πςθμφιεκςκ ακηζηεζιέκςκ.
255

 Άθθμηε ακαθένεηαζ υηζ ηα υνζα είκαζ ηα έηπαθαζ 

ζζπφμκηα (“hüccet adikte hududu mu‟ayyin”
256

) ή υηζ ηα αηίκδηα είκαζ ζημνπζζιέκα 

ακάιεζα ζε άθθα αβνμηειάπζα (“arazılar ile mahdud perakende iki çift mütehammil 

tarla”
257

), εκχ εκίμηε ηα ζφκμνα εεςνμφκηαζ βκςζηά ζημοξ βείημκεξ (“al-ehali ve al-

ciran ma‟lum al-hudud”
258

). 

 Ο βεςβναθζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ çiftlik πενζμνζγυηακ απμηθεζζηζηά ζημ 

υκμια ημο ηαημζηήζζιμο πχνμο, ζοκήεςξ πςνίξ ακαθμνά ζε βείημκεξ, 

παναηηδνζζηζηά ημο ημπίμο ή άθθμοξ μζηζζιμφξ. Σμ υκμια ημο çiftlik ζοκήεςξ 

ηαοηζγυηακ ιε αοηυ ημο ζδνοηή ημο ή ηάπμζμο πνχδκ Οεςιακμφ ζδζμηηήηδ ημο, υπςξ 

θαίκεηαζ απυ ηδκ μκμιαημδμζία ηςκ çiftlik Delimami, „Aziz ağa, Arslan ağa, Bali ağa, 

Kul çavuş, Veys ağa ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. ηακ δ μκμιαζία δε ζπεηίγεηαζ ιε 

ηάπμζμκ Οεςιακυ ηηήημνα, ηυηε απμηεθεί έκδεζλδ παθαζάξ εβηαημίηδζδξ, υπςξ είκαζ 

ηα πςνζά Μζηνμιάκδ, Πήδδια, Γασδμονμπχνζ ηαζ Παθζυηαζηνμ. 

Ζ ακαθμνά ηςκ μνίςκ είκαζ ημ ίδζμ ζδιακηζηή ιε ημ ακηζηείιεκμ ηςκ 

δζηαζμπναλζχκ, ηαεχξ ηαηαδεζηκφεζ ηδ δοζημθία ηαηαβναθήξ ηςκ αηζκήηςκ ηδξ 

Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ πμο απμηηήεδηακ δζαιέζμο ιδ ηαηαβεβναιιέκςκ 

δζηαζμπναλζχκ, επεζδή είηε ήηακ παηνζηή ηθδνμκμιζά ή ζογοβζηή πνμζημδυηδζδ ή 

απμηηήεδηακ ιε ηνυπμοξ πμο δεκ επέηνεπακ ηδκ κμιζηή επζηφνςζδ ημο ζενμδζηείμο 

ή, ηέθμξ, δζυηζ δε ζχγεηαζ ημ ζοκμθζηυ βαζμηηδηζηυ ανπεζαηυ οθζηυ. Υαναηηδνζζηζηή 

                                                 
248

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/34. 
249

 Γζα πανάδεζβια, ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/39,  26/οπμθ. 2/41. 
250

 Γζα πανάδεζβια, IAMM 27/3, 27/42, 27/37. ηα υνζα ηδξ εηηθδζίαξ πμο αβυναζε μ Μπεκάηδξ ζηζξ 

23 επηειανίμο 1744 ειθακίζηδηε ηαζ έκαξ ζδζςηζηυξ δνυιμξ (“tarik-i haş”). Βθ. ΗΑΜΜ 27/95.  Σμ 

ηαεεζηχξ εκυξ ζδζςηζημφ δνυιμο ζημ μεςιακζηυ δίηαζμ είκαζ αζαθέξ.   
251

 ΗΑΜΜ 27/39, 27/173 ηαζ 27/225. 
252

 ΗΑΜΜ 27/133. 
253

 ΗΑΜΜ 27/227. 
254

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/36. 
255

 ΗΑΜΜ 27/227, υπμο απυ ηζξ 23 εββναθέξ δεκ ηαηαβνάθμκηαζ ηα υνζα εκυξ ηαηαζηήιαημξ ηαζ εκυξ 

ενβαζηδνίμο. Δηηάζεζξ, ημπμεεζίεξ ηαζ υνζα δε δίκμκηαζ βζα ηακέκα απυ ηα πςθμφιεκα ακηζηείιεκα 

ζηα hüccet 27/29, 27/84 ηαζ 27/82. 
256

 IAMM 27/45. 
257

 IAMM 27/37. 
258

 IAMM 27/1 ηαζ 27/112. 
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είκαζ δ αολδιέκδ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθμοξ Καθαιαηζακμφξ πνμφπμκηεξ ζοπκυηδηα 

ειθάκζζδξ ημο μκυιαημξ ημο Μπεκάηδ ςξ ζδζμηηήηδ αβνμηειαπίμο βεζημκζημφ ζημ 

πςθμφιεκμ. Ο Μπεκάηδξ ηαηαβνάθεηαζ 39 θμνέξ ςξ βείημκαξ, πςνίξ κα ηαοηίγμκηαζ 

αοηέξ μζ ακαθμνέξ ιε ηα βκςζηά απυ άθθεξ δζηαζμπναλίεξ ηηήιαηά ημο.
259

 

Μμκάδα ιέηνδζδξ ηδξ έηηαζδξ ζηα μεςιακζηά έββναθα είκαζ ημ dönüm, ημ 

μπμίμ ζζμδοκαιεί ιε 940 m
2
,
260

 εκχ ημ çift, δδιμζζμκμιζηή ιμκάδα ακαθμνζηήξ 

ζήιακζδξ ημο ηαθθζενβήζζιμο πχνμο ιε αάζδ ηδκ παναβςβζηυηδηά ημο, 

πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά ζηα çiftlik ηαζ πενζζηαζζαηά ζηα πςνάθζα (tarla).
261

 

ηα εθθδκζηά ζοιθςκδηζηά δ έηηαζδ ηςκ αβνμηειαπίςκ δδθχκεηαζ ιε ημκ υνμ 

“ζηνέιια”, μ μπμίμξ απμηεθεί ιεηάθναζδ ημο μεςιακζημφ dönüm. Ζ ιεηνζηή 

αηνζαμθμβία δεκ ήηακ πάκημηε εφημθδ θυβς ηςκ πενζμνζζιέκςκ ηεπκζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηαζ ηδξ πενίπθμηδξ πςνζηήξ δζαιυνθςζδξ ηςκ αβνμηζηχκ αηζκήηςκ, 

πμο αημθμοεμφζε ηζξ εδαθμθμβζηέξ πηοπχζεζξ, ηζξ αζοκέπεζεξ ηαζ ηαηαηιήζεζξ ηδξ 

δζαζπαζιέκδξ ζημ πχνμ ζδζμηηδζίαξ. Χξ απμηέθεζια, μ ανζειυξ ηςκ dönüm ζοπκά 

δδθχκεηαζ ηαηά πνμζέββζζδ, ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο “πενίπμο” (tahminen), μ μπμίμξ 

εκζςιαηχεδηε αοημφζζμξ ζημ θελζθυβζμ ηαζ ηςκ εθθδκζηχκ πςθδηδνίςκ.
262

 Απυ ηδκ 

άθθδ, δ αηνζαήξ ηαηαβναθή ημο ανζειμφ ηςκ ζηνειιάηςκ ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζοκεπή 

ηαζ απνυζημπηδ ακάπηολδ ημο αβνμηειαπίμο ζημ πχνμ. 

Καεχξ δ πθήνδξ βεςβναθζηή απμηαηάζηαζδ ημο ζοκυθμο ηδξ βαζμηηδηζηήξ 

πενζμοζίαξ ημο Μπεκάηδ παναιέκεζ αδφκαηδ, ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηαηάηιδζδ ή ημ υιμνμ ηςκ ηηήζεχκ ημο δεκ ιπμνμφκ κα απακηδεμφκ. Δκημφημζξ, δ 

πνμζπάεεζα ζοβηνυηδζδξ εκυξ ζοκεπμφξ πχνμο ηονζυηδηαξ ηαζ μζημκμιζηήξ 

επζννμήξ εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ απμηεθεί εφθμβδ οπυεεζδ.
263

  

Σα ζοιαυθαζα αβμναπςθδζζχκ πμθφ ζοπκά δζεοηνίκζγακ ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ 

αηζκήηςκ. Ζ ζοκδεέζηενδ θυνιμοθα ήηακ δ δήθςζδ ημο πςθδηή υηζ ηθδνμκυιδζε 

                                                 
259

 Ακαθένεηαζ ιία θμνά ζηα ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/34, 26/οπμθ. 2/39, 26/οπμθ. 2/50 27/185, 27/39, 

27/163, 27/176, 27/108, 2 θμνέξ ζηα 26/οπμθ. 2/49, 27/46, 27/80, 27/227, 27/236, 27/241, ηνεζξ θμνέξ 

ζηα 26/οπμθ. 2/15, 27/251, 27/258 ηαζ πέκηε θμνέξ ζηα 27/91 ηαζ 27/110. 
260

 Βθ. ηα ακηίζημζπα θήιιαηα ζηα θελζηά ημο Redhouse ηαζ ημο Υθςνμφ. 
261

 Γζα παναδεζβιαηζηέξ ακαθμνέξ αθ. ΗΑΜΜ 27/37, 27/116, 27/133.  
262

 Γζα παναδείβιαηα πνήζδξ ημο υνμο ζηα εθθδκζηά Μπεκάηεζα έββναθα αθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41, 

26/οπμθ. 2/42, 26/οπμθ. 2/53. 
263

 Σεηιδνζαηυ πανάδεζβια αβμνάξ ιε πνυδδθμ ζηυπμ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ ηηδιάηςκ είκαζ ημ ΗΑΜΜ 

27/90, hüccet ιε πνμκμθμβία 23 επηειανίμο 1740 (2 Receb 1153), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ηάημζημξ 

ηδξ Σνζπμθζηζάξ Γζακκάηδξ αβυναζε βζα 11 guruş απυ ηδκ ηάημζημ ημο πςνζμφ Κάρα Σνζπμθζηζάξ 

Υνφζα ηυνδ ημο Κςζηακηή αιπέθζ ημ μπμίμ ζοκμνεφεζ ηαζ απυ ηζξ 3 πθεονέξ ιε δζηά ημο ηηήιαηα. 

Βέααζα δ ζημπμεεζία ηςκ αβμνχκ δεκ ελακηθείηαζ πάκημηε ζηδκ εκμπμίδζδ, ηαεχξ πμζηίθμζ 

πανάβμκηεξ είκαζ δοκαηυκ κα ηδκ επδνεάγμοκ, εκχ εκίμηε, υπςξ ζηδ Ρυδμ, επζδζςηυηακ μ 

ηαηαηενιαηζζιυξ ηςκ αβμναζιέκςκ ηηδιάηςκ, χζηε κα εκμζηζάγμκηαζ εοημθυηενα . Βθ. Δοεοιίμο, 

Απφ ηελ αγξνηηθή, 321. 
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ηα αηίκδηα απυ ημκ παηένα ημο, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ηα είπε ηθδνμκμιήζεζ απυ 

ημκ δζηυ ημο παηένα, παβζχκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ιζα δζαδμπή ηονζυηδηαξ 

ημοθάπζζημκ 3 βεκεχκ. Παναδεζβιαηζημί είκαζ μζ ζηίπμζ hüccet ακαθενυιεκμο ζε 

πχθδζδ ιένμοξ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ağa: “υηακ πέεακε μ 

ηάημζημξ ηδξ Ακδνμφζαξ Mehmed beğ βζμξ ημο Musa ağa ηθδνμδυηδζε ζημκ βζμ ημο 

„Osman beğ ηαζ ζηδκ ακήθζηδ Um Gelsun ηζκδηά ηαζ αηίκδηα ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ είπακ ηθδνμδμηδεεί ζε αοηυκ απυ ημκ παηένα ημο Musa ağa ηαζ ηδ ιδηένα ημο 

ηαζ ανίζημκηαζ ζημκ kasaba ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ζηα πενίπςνά ημο”.
264

 Με ημκ ίδζμ 

πενίπμο ηνυπμ μζ απυβμκμζ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ πενζβνάθμοκ πχξ πέναζε 

ζηδκ ηονζυηδηά ημοξ δ πνμβμκζηή πενζμοζία: “βίκαιε ζδζμηηήηεξ ηαζ πέναζε ζηδ 

ζοθθμβζηή ηαζ απυθοηδ ηονζυηδηά ιαξ ιε ζενμκμιζηή ηθδνμκμιζά ιεηά ημ εάκαημ 

ημο Αθελακδνή, βζμο ημο ημφκμο”.
265

 

Ακ ηαζ ημ ηίκδηνμ ηςκ πςθδηχκ ηαηαβνάθεηαζ θίβεξ θμνέξ ζηζξ 

δζηαζμπναλίεξ, δ φπανλδ πνεχκ ηαζ βεκζηυηενα μζημκμιζηχκ δοζπενεζχκ ηαζ δ 

επαηυθμοεδ άιεζδ ακάβηδ βζα νεοζηυ απμηεθμφζε ηδ ζδιακηζηυηενδ αζηία. 

Θεςνμφιε απίεακδ ηδκ εηπμίδζδ βαζχκ ιε ζημπυ ηδκ επέκδοζδ ζε άθθμ ηφηθμ 

ενβαζζχκ, υπςξ ημ ειπυνζμ ή ηδ αζμηεπκία, ηαεχξ δ ηαημπή βδξ ήηακ ημζκςκζηή αλία 

πμο οπενέααζκε ηζξ πνδιαηζηέξ ζζμδοκαιίεξ ηδξ.
266

 ηακ μ πςθδηήξ/ηνζα οπμεήηεοε 

ημ αηίκδημ ζημκ αβμναζηή, αοηυ δδθςκυηακ νδηά. Γζα πανάδεζβια,
267

 μ ςηδνάηδξ 

βζμξ ημο ηαφνμο ηάεδ ακαβκχνζζε υηζ δ ηυνδ ημο δ Αβαεή είπε οπμεδηεφζεζ 

(“emaneti verub”) πνζκ 3 πνυκζα έκα πενζαυθζ 2 dönüm ιε ηανπμθυνα δέκηνα ζηδκ 

ημπμεεζία Λζαάπμ βζα 150 guruş ζημκ ημφκμ. Ο ηεθεοηαίμξ είπε μνίζεζ δ ηονζυηδηα 

ημο πενζαμθζμφ κα πενάζεζ ζημ βζμ ημο Γδιδηνάηδ, υηακ εκδθζηζςεεί (“sadedi oğlu-i 

mesfur Dimitraki‟ye balığ oldukta teslim ederim”), ηαζ ηαεχξ δ Αβαεή πέεακε ηαζ μ 

παηέναξ ηδξ αδοκαημφζε κα λεπνεχζεζ ηδκ οπμεήηδ (“yine veremine iktidarım 

olmayub”), μνζζηζημπμζήεδηε δ ιεηααίααζδ ηδξ ηονζυηδηαξ ημο πενζαμθζμφ. 

Τπμεέημοιε υηζ, ακ μ ςηδνάηδξ επέζηνεθε ημ πμζυ, εα ζδζμπμζμφκηακ ηαζ πάθζ ημ 

                                                 
264

 ΗΑΜΜ 27/227: “Andrusa sakinlerinden iken fevt olan Mehmed beğ ibn Musa ağa nam muteveffanın 

Kalamata kasabasında ve gerek civarında vakı‟ muteveffa-i mum-ileyhin babası Musa ağadan ve gerek 

validesinden irsle intikal eden emval ve „akarları oğlu „Osman beğ ve sağire Um Gelsun intikal eden”. 
265

 ΗΑΜΜ 27/110: “halik olan Aleksandri veled Stuno nam halikten irs-i şer‟ile muntekil iştirakan silk-i 

mülk sahihda münselik ve zabtımızda müteşarrif olduğumuz.” 
266

 Γζα ηδκ ημζκςκζηή αλία ηδξ βδξ ζηζξ κδζζςηζηέξ ημζκςκίεξ ημο Αζβαίμο αθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Σν 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο, 205-228. ηδκ εηπμίδζδ ηςκ πενζμοζζχκ εκίμηε μδδβμφζακ δ ακάβηδ 

πνμζημδυηδζδξ ή ηαζ δ απθή επζεοιία ημζκςκζηήξ επίδεζλδξ πμο υιςξ οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ηζξ 

μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο πςνζημφ. Γζα ιζα ενιδκεοηζηή ηέημζςκ πενζπηχζεςκ αθ. Εέδ, Σν αθίλεην 

θαη ην ρξένο, 67-84. 
267

 ΗΑΜΜ 27/39, hüccet ιε π.έ. 30 Ηακμοανίμο 1746 (7 Muharrem 1159). 



 101 

πενζαυθζ. Άβκςζημ είκαζ ακ ημ emanet ήηακ οπμεήηδ ιε επζηυηζμ πμο επζαάνοκε ημ 

ηεθάθαζμ ή εκέπονμ ιε δζηαίςια πνήζδξ ημο αηζκήημο απυ ημκ δακεζζηή ςξ 

απμγδιίςζδ βζα ηδκ απμοζία ηυημο. 

ηζξ ανπεζαηέξ εκυηδηεξ πμο ιεθεηήεδηακ είκαζ πενζμνζζιέκμξ μ ανζειυξ ηςκ 

ακηαθθαβχκ, ηδξ ζοπκυηενδξ ιεευδμο βαζμηηδηζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ζε άθθεξ πενζμπέξ 

ηδξ μεςιακζηήξ επζηνάηεζαξ.
268

 Ο Μπεκάηδξ πνμέαδ ιυκμ δφμ θμνέξ ζε ακηαθθαβή, 

βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηζξ ιεβάθεξ πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηέξ ημο ηαζ ηδκ απμοζία 

ακάβηδξ ηαηαθοβήξ ημο ζε ιζα πναηηζηή ηονίανπδ ζε πχνμοξ ιδ εηπνδιαηζζιέκςκ 

ζοκαθθαβχκ. ηδ ζδιακηζηυηενδ δζηαζμπναλία αοημφ ημο είδμοξ ζοκαθθαζζυιεκμξ 

ιε ημκ Μπεκάηδ ήηακ μ Πακαβζχηδξ Παημοζάηδξ, ιε ημκ μπμίμ ζηα 1762 ακηάθθαλε 

ζημ ζενμδζηείμ ηδξ Καθαιάηαξ ιμνεχκα ημο ζηα Κάης Καιίκζα ιε πενζαυθζ ζημ 

πςνζυ Αβία Κονζαηή έηηαζδξ 10 dönüm, ημ μπμίμ πενζείπε εθζέξ, ζοηζέξ ηαζ ιμονζέξ. 

Δπεζδή μ ιμνεχκαξ ήηακ ιζηνυηενδξ παναβςβζηήξ αλίαξ, μ Μπεκάηδξ πθήνςζε 

δζαθμνά 10 guruş.
269

 Σδκ ίδζα διένα δ δζηαζμπναλία έθααε πχνα εκχπζμκ ημο 

ιδηνμπμθίηδ ηαζ ηςκ πνμεζηχκ ηδξ πυθδξ, εκχ ημ ακηίζημζπμ εθθδκζηυ πςθδηήνζμ 

ηείιεκμ εββνάθεζ μνζζιέκα ζημζπεία δζαθμνμπμζδιέκα απυ ημ μεςιακζηυ.
270

 Δπίζδξ, 

ημ 1769 μ Μπεκάηδξ ακηάθθαλε ιε ημκ Πακάβμ Μπαηανέζα έκα πενζαυθζ ημο ζηα 

Γζακκζηγάκζηα ιε έκακ ίζδξ αλίαξ ιμνεχκα.
271

 Καζ μζ δφμ δζηαζμπναλίεξ οπδνεημφζακ 

ηδ θμβζηή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ εκζαίαξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ, ηαεχξ ηα αβνμηειάπζα 

είπακ ζηα υνζά ημοξ ηηήιαηα ηςκ ακηίζημζπςκ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ. O 

ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ μ εηπνδιαηζζιυξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ζημκ ηαγά 

ηδξ Καθαιάηαξ εηδδθχκεηαζ ζηδκ απμοζία ακηαθθαβχκ ηαζ ζηζξ ανπεζαηέξ εκυηδηεξ 

ηςκ ημφκςκ, ημο Musa ağa ηαζ ηςκ ιμκχκ Βεθακζδζάξ ηαζ Βμοθηάκμο, μζ μπμίεξ δεκ 

πενζέπμοκ ηαιία πνάλδ ακηαθθαβήξ. Αηυιδ ηαζ ζημ ανπείμ ηδξ ιμκήξ Νηίιζμααξ, δ 

μπμία ακηζιεηχπζγε πνυαθδια νεοζημπμζδιέκμο ηεθαθαίμο, ιυκμ 21 ακηαθθαβέξ 

ηαηαβνάθμκηαζ ζε ζφκμθμ 127 πνάλεςκ, δδθαδή πμζμζηυ 16,5%. 
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 Ο εεζιυξ ηδξ ακηαθθαβήξ έπεζ ιεθεηδεεί ζε αάεμξ ηονίςξ βζα ηα κδζζά ημο Αζβαίμο. Βθ.  

Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 253-295 ηαζ Λζάηα, Ζ έξηθνο, 146-147. 
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 ΗΑΜΜ 27/241, hüccet ιε π.έ. 14 Οηηςανίμο 1762 (25 Rebi ul-evvel 1176). Οζ ιάνηονεξ ηδξ 

δζηαζμπναλίαξ ήηακ ελέπμκηα ιέθδ ηδξ Καθαιαηζακήξ ημζκςκίαξ, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ λεπςνίγμοκ 

μζ Γζςνβάηδξ Σγάκεξ, Θμδςνάηδξ Νημβακηγήξ, Μζπάθδξ Σγάκεξ, Γζακκάηδξ Σγάκεξ ηαζ Γζακκάηδξ 

Φάθηδξ.  
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 οβηεηνζιέκα, ημ πενζαυθζ πμο πέναζε ζηδκ ηονζυηδηα ημο Μπεκάηδ είπε έηηαζδ 5 ζηνέιιαηα ηαζ 

δζαθμνεηζημφξ ζοκμνίηεξ. Βθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/42. Γεκ είκαζ δοκαηυ κα βκςνίγμοιε ακ δ δζαθμνά 

ακηακαηθά ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζοιθςκίαξ. Έκα ζφκημιμ ζδιείςια ζηδκ εθθδκζηή απμηεθεί ιζα ηνίηδ 

εββναθή ηδξ ίδζαξ δζηαζμπναλίαξ, ζημ μπμίμ υιςξ απθά επζζδιαίκεηαζ δ ζοκαθθαβή πςνίξ κα 

πανέπμκηαζ δζαθςηζζηζηέξ θεπημιένεζεξ ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδ εέζδ ημο πενζαμθζμφ. Βθ ΗΑΜΜ 

28/10. 
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 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/53 ιε π.έ. 3 Μανηίμο 1769. 
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Οζ πενζζζυηενμζ πςθδηέξ ήηακ άκηνεξ – απυ ηα 87 δζηαζμπναηηζηά έββναθα 

ιυκμ ζηα 17 (πμζμζηυ 19,5%) ειθακίγμκηαζ βοκαίηεξ ςξ πςθήηνζεξ, είηε ιυκεξ ημοξ 

είηε ιε ηάπμζμ ζοββεκή ημοξ. ηακ οπήνπακ ζοκαβμναζηέξ, ήηακ πάκημηε αδένθζα,
272

 

εκχ ιία θμνά αβμναζηήξ εκυξ πςναθζμφ ήηακ μ καυξ ηςκ Αβίςκ Απμζηυθςκ ηδξ 

Πάηναξ.
273

 Αβμναπςθδζίεξ ακάιεζα ζε ιέθδ ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ ζημ ΗΑΜΜ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πχθδζδ ιεβάθδξ πενζμοζίαξ απυ ημκ 

Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ζηα ακήθζηα ηέηκα ημο,
274

 δ μπμία, υπςξ εα οπμζηδνζπεεί ζηδ 

ζοκέπεζα, ήηακ εζημκζηή. οββεκήξ ημο Μπεκάηδ ήηακ μ Πακαβζχηδξ Φάθηδξ, μ 

μπμίμξ ημ 1746 ημο πμφθδζε ιμνεχκα 1,5 dönüm ηαζ ηυβπδ 10 zirağ.
275

  

 Ζ πνμηίιδζδ, δδθαδή δ πνζιμδυηδζδ ζοββεκχκ ηαζ βεζηυκςκ ηαηά ηδκ 

πχθδζδ εκυξ αηζκήημο ςξ ιδπακζζιυξ ακάζπεζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ιεβάθςκ 

πενζμοζζχκ ζηα πένζα θίβςκ, δεκ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί ζηα ανπεία πμο ιεθεηήεδηακ, 

ηαεχξ ακαθμνά ζηδκ εθανιμβή ηέημζμο δζηαζχιαημξ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ηαζ δεκ 

ειθακίγμκηαζ ζοββεκείξ ηςκ πςθδηχκ ςξ ιάνηονεξ ηδξ εβηονυηδηαξ ηδξ πνάλδξ.
276

 

Αοηυ δε ζοκεπάβεηαζ ηδκ πθήνδ απμοζία ιζαξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ υρεζξ ημο 

εεζιζημφ δζηαίμο ζημκ εονφηενμ εθθαδζηυ πχνμ, αθθά απμηεθεί έκδεζλδ ηονζανπίαξ 

μνεμθμβζζηζηχκ ηάζεςκ εκμπμίδζδξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμοζζχκ ηαζ ηεηιήνζμ 

νδβιάηςκ ηα μπμία πνμηάθεζακ ζημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηδξ παναδμζζαηήξ ημζκςκίαξ μζ 

ζοβηεκηνςηζηέξ ηάζεζξ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη. Δλάθθμο, μ Μπεκάηδξ ιπμνμφζε 

κα επζηαθεζηεί ημ δζηαίςια πνμηίιδζδξ, ηαεχξ ζημ ζφκμθμ ηςκ δζηαζμπναλζχκ ημ 

πςθμφιεκμ αβνμηειάπζμ ζοκμνεφεζ ιε ηάπμζμ δζηυ ημο αηίκδημ. Απυ ηδκ άθθδ, υπςξ 

παναδεζβιαηζηά εα επζζδιακεεί ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ, ηα ahkâm ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ 

πανααίαζδ ηδξ ανπήξ ηδξ πνμηίιδζδξ απμηέθεζε ζδιακηζηή αζηία ημζκςκζηήξ 

ακαηαναπήξ ηαζ ηναδαζιχκ ζηδκ επανπζαηή βαζμηηδηζηή ηάλδ. 

ε ιζα ιδ εηπνδιαηζζιέκδ μζημκμιία, υπμο δ ααζζηή μδυξ ηςκ ιεηααζαάζεςκ 

ήηακ ηονίςξ δ μζημβέκεζα ηαζ μζ εεζιμί πμο ζπεηίγμκηακ ιε αοηήκ (πνμζημδμζίεξ ηαζ 

ηθδνμκμιζέξ), δ ακαδζακμιή ηςκ πενζμοζίςκ, ηονίςξ ηςκ αβνμηζηχκ, βζκυηακ ιε 

ανβμφξ νοειμφξ ηαζ αθμνμφζε ζε ιεηααζαάζεζξ αηζκήηςκ ιζηνμφ ιεβέεμοξ. Οζ 

ιεηααζαάζεζξ πενζθάιαακακ αβμναπςθδζίεξ, αθζενχζεζξ, ακηαθθαβέξ ηαζ 

βενμκημιμίνζα, αημθμοεχκηαξ ημοξ νοειμφξ ηδξ ημζκςκζηήξ αηζκδζίαξ, εκχ μζ 
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 ΗΑΜΜ 27/98, 27/170, 27/211. 
273

 ΗΑΜΜ 27/144. 
274

 ΗΑΜΜ 27/45. 
275

 ΗΑΜΜ 27/185 , hüccet ιε π.έ. 24 Ηακμοανίμο 1746 (1 Muharrem 1159). 
276

 Ο εεζιυξ ηδξ πνμηίιδζδξ ζηζξ ημζκςκίεξ ημο Αζβαίμο ιεθεηήεδηε απυ ημκ Γδιδηνυπμοθμ. Βθ. 

Γδιδηνυπμοθμξ, Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο, 205 η.ε. ηαζ ημο ζδίμο, Ζ Μχθνλνο, 84-89. 
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βεκζηέξ εηπμζήζεζξ ήηακ ζπάκζεξ ηαζ πάκημηε απάκηδζδ ζε απνυαθεπηεξ ζοβηονίεξ.
277

 

οκεπχξ, μ θαζκμιεκζηά ιζηνυξ βζα ηδ ζφβπνμκδ ακηίθδρδ ανζειυξ ηςκ 

αβμναπςθδζζχκ ηςκ ιεζζδκζαηχκ ανπείςκ πνέπεζ κα εηηζιδεεί ζε αοηυ ημ πθαίζζμ: 

 Μπελάθεο Βνπιθάλν Βειαληδηά Νηίκηνβα Σξίηνη ύλνιν 

Γηθαηνπξαμίεο 49 54 27 127 29 269 

Δγγξαθέο 110 59 32 180 46 427 

Ο ανζειυξ ηςκ 426 αβνμηζηχκ αηζκήηςκ ηα μπμία άθθαλακ ηονζυηδηα έλς απυ 

ηα υνζα μζημβεκεζαηχκ εεζιχκ ηαζ ηδξ ανπήξ ηδξ πνμηίιδζδξ, ζηδ ζηεκή γχκδ ημο 

ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ζημ δζάζηδια 1715-1769, οπμδεζηκφεζ ιζα ημζκςκζηή 

ζοβηνυηδζδ ζε έκημκδ ηζκδηζηυηδηα, δ μπμία δζεοηυθοκε ηδ βαζμηηδηζηή 

επεηηαηζηυηδηα ημο Μπεκάηδ. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ 49 αβμνχκ πμο πναβιαημπμίδζε μ 

Μπεκάηδξ ακάιεζα ζηα έηδ 1749-1769 ιε ηζξ 18 αβμνέξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Πενμοηαίςκ ζημ δζάζηδια 1746-1781 ηαηαδεζηκφεζ ηδκ έκηαζδ ηςκ βαζμηηδηζηχκ 

ζηναηδβζηχκ ημο.
278

 

 Γκςνίγμοιε απυ άθθεξ ιεθέηεξ υηζ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ αλίαξ ημο 

αηζκήημο βζκυηακ είηε απυ εηηζιδηέξ ή ιε ζδζςηζημφξ δζαηακμκζζιμφξ ακάιεζα ζηα 

ζοιααθθυιεκα ιένδ.
279

 ιςξ, ηαεχξ ημ hüccet απμηεθμφζε απθή επζηφνςζδ ηαζ 

κμιζιμπμίδζδ δζαδζηαζζχκ πμο πνμδβήεδηακ, μκυιαηα εηηζιδηχκ ή ζδζςηζηέξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ ακαθμνζηά ζηδκ ηζιή δεκ εββνάθμκηακ ζε αοηυ. Ακελάνηδηα απυ 

ημ ακ είπε πνμδβδεεί ηαεμνζζιυξ ιζαξ ακηζηεζιεκζηήξ ηζιήξ πχθδζδξ ημο αηζκήημο, 

ημ hüccet μνζζηζημπμζμφζε ημ πνδιαηζηυ ακηίηζιμ ηαζ απέηθεζε ηδκ επακελέηαζή ημο. 

Η δηαδηθαζία ζθεηεξηζκνύ ησλ ζνπιηαληθώλ δηθαησκάησλ 

 Ζ ηναηζηή ρζθή ηονζυηδηα επί ηδξ βδξ ηέεδηε οπυ αιθζζαήηδζδ ζπεδυκ απυ 

ημ ζφκμθμ ημο ημζκςκζημφ ζχιαημξ ηαζ κςνίηενα απυ ημκ 18
μ
 αζχκα. Ήδδ απυ ημκ 

16
μ
 αζχκα οπήνπε δ ημζκή πεπμίεδζδ υηζ δ ειθφηεοζδ δδιζμονβμφζε ζδζμηηδζία ζηδκ 

οπμηείιεκδ βδ ηαζ πενζυνζγε ηα δζηαζχιαηα ημο ηζιανζχηδ ή ημο vakf.
280

 Αηυιδ, δ 

δζεονοιέκδ πνήζδ ημο tapu-i sened βζα ηθδνμκμιζηέξ ιεηααζαάζεζξ ή εηπενζχζεζξ 

βδξ (έζης ιε ηδκ πθδνςιή ημο resm-i tapu) ηαζ δ απμοζία ικείαξ ζε αοηά ημο 

δδιυζζμο παναηηήνα ηδξ βδξ δδιζμονβμφζακ ζφβποζδ ακάιεζα ζηζξ miri ηαζ ζηζξ 
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 Αοηή δ εζηυκα ακαδφεηαζ εκανβήξ ηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ κδζζςηζηχκ ημζκςκζχκ ημο Αζβαίμο. Βθ. 

Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 321 ηαζ Λζάηα, Ζ έξηθνο, 145-146. 
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 Βθ. Καναβζχνβμο, Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 9.  
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 Ζ φπανλδ ημο εηηζιδηή απμηεθμφζε εββφδζδ υηζ δ ηζιή πχθδζδξ ακηαπμηνζκυηακ ζηδκ πναβιαηζηή 

αλία ημο αηζκήημο ηαζ απέηθεζε αιθζζαδηήζεζξ εη ηςκ οζηένςκ ηδξ εβηονυηδηαξ ηδξ δζηαζμπναλίαξ. 

Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 94-97 ηαζ πδθζςημπμφθμο, ηε αληνξίλε, 253-254. 
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 Αοηή δ ακηίθδρδ πνμέηοπηε απυ ημ δζηαίςια ημο ζδζμηηήηδ δέκηνμο ζηδ βδ βφνς απυ αοηυ ιέπνζ 

ημ ζδιείμ πμο ηεθεζχκεζ δ ζηζά ημο. Βθ. Imber, The Status, 207-214. 
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mülk βαίεξ.
281

 Πανάθθδθα ηαζ ζηαδζαηά εκηαηζημπμζήεδηε δ δζαδζηαζία πανάκμιδξ 

ααημοθμπμίδζδξ βαζχκ ςξ ιέεμδμξ απμθοβήξ ηδξ δήιεοζδξ απυ ηα ιέθδ ζπεδυκ 

υθςκ ηςκ πενζθενεζαηχκ ηαζ ηεκηνζηχκ εθίη.
282

  

Ζ ιεεμδμθμβία ελαζθάθζζδξ ημο εθέβπμο επί ηδξ βδξ ηαζ ηςκ αβνμηζηχκ 

εζζμδδιάηςκ απυ ηδ κέα πνμοπμκηζηή εθίη πενζθάιαακε ηδκ επίεεζδ ζημκ sipahi (ιε 

ηδκ ελαβμνά ημο tapu ή ηδ αίαζδ έλςζή ημο), ημ δζςβιυ ημο πςνζημφ απυ ηδ εέζδ ημο 

ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημο ηαεεζηχημξ ηονζυηδηαξ ηδξ βδξ ζε mülk ή vakf. Ζ δζαδζηαζία 

δζεοημθοκυηακ απυ ηδκ οπενθμνμθυβδζδ, ηδκ ακάεεζδ ηςκ iltizam ζημοξ πνμφπμκηεξ 

ηαζ ηδκ αδνάκεζα ή ηαζ ζοκενβαζία ηςκ ηαδήδςκ.
283

 Οζ ελςμζημκμιζηέξ ιέεμδμζ 

πενζθάιαακακ αηυιδ πζέζεζξ πνμξ ημοξ πςνζημφξ βζα ακαβηαζηζηέξ πςθήζεζξ, δάκεζα 

ιε οπμεήηεοζδ ηδ βδ, ενδιχζεζξ πςνζχκ ηαζ ζδζμπμίδζδ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηςκ 

θοβάδςκ, ηαηάθδρδ βδξ ιεηά απυ ηαναπέξ ηαζ άιεζδ άζηδζδ αίαξ, πνήζδ 

πθαζημβναθδιέκςκ εββνάθςκ ζημ ζενμδζηείμ.
284

  

Οζ πμζηίθεξ πναηηζηέξ ελςμζημκμιζηχκ πζέζεςκ απμηεθμφζακ βεκζηεοιέκδ 

ιεεμδμθμβία πνδζζιμπμζμφιεκδ απυ ηάεε εκδζαθενυιεκμ ή δοκάιεκμ κα ηδκ 
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 Σμκ 18
μ
 αζχκα ημ tapu δεκ ήηακ απθή απυδεζλδ είζπναλδξ ημο resm-i tapu αθθά ζοιαυθαζμ ζζυαζαξ 
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282
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 Βθ. Mc Gowen, Economic Life, 60-71 ηαζ Veinstein, Çiftlik Debate, 41. Ο Nagata ηαηαβνάθεζ 

πενζπηχζεζξ υπμο ημ tapu ή ημ temessük έπμοκ πενάζεζ ζηα πένζα ηνίηςκ μζ μπμίμζ οπμβνάθμοκ ςξ 

sahib-i arz, ηαθθζενβμφκ ηζξ βαίεξ ιε ortakçi, hizmetkâr, cariye ή köle (δδθαδή άθθαλακ ή έδζςλακ ημοξ 

ανπζημφξ ηαθθζενβδηέξ), ηζξ ιεηααζαάγμοκ ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ ηαζ δίκμοκ tapu ή temessük ζε 

οπμρήθζμοξ ηαθθζενβδηέξ. Βθ. Nagata, Tarihte, 91-92, υπμο επίζδξ πανέπεηαζ πθδεχνα 

παναδεζβιάηςκ υπμο δ βδ πενκά απυ ημ πςνζηυ ζημ κέμ βαζμηηήιμκα έκακηζ πνέμοξ.  
284

 Γζα παναδείβιαηα εζπεοζιέκςκ πςθήζεςκ αθ. Πφθζα, Ζ γαηνθηεζία, 243. Ο Νζημθάμο ακαθένεζ 

πενζπηχζεζξ οθανπαβιέκςκ βαζχκ πεδζκχκ πςνζχκ ηδξ Ανβμκαοπθίαξ ηαζ ηςκ μνεζκχκ ηςκ 

Βανδμοκίςκ. Βθ. Νζημθάμο, Οηθηζκνί, 99 ηαζ ημο ζδίμο, Γεκνγξαθηθέο, 320-337. Πνέπεζ κα 

επζζδιακεεί υηζ μζ εηηάζεζξ ηςκ αβνμηειαπίςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηα έββναθα αν. 3, 4, 5, 9, 7, 14 ηδξ 

δεφηενδξ ιεθέηδξ είκαζ ημοθάπζζημκ οπεναμθζηέξ, ακ υπζ ελςπναβιαηζηέξ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Σζμηζμνυξ 

ακάβεζ ηδ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιεβάθςκ βαζμηηδζζχκ ζηδ Γμνηοκία ήδδ απυ ημκ 17
μ
 αζχκα. 

Αοηή δ πνχζιδ ζοβηέκηνςζδ βδξ ηεθέζηδηε οπυ ημ αάνμξ ηδξ θμνμθμβζηήξ απαίηδζδξ ηαζ ηδξ 

επαηυθμοεδξ ηαηαπνέςζδξ ηςκ πςνζηχκ. Ο ίδζμξ ζοββναθέαξ ημκίγεζ υηζ δ αεκεηζηή πενίμδμξ δεκ 

ακαπαίηζζε αοηή ηδκ πνμσμφζα δζαδζηαζία, ηαεχξ ηδ εέζδ ηςκ Οεςιακχκ βαζμηηδιυκςκ πήνακ μζ 

Βεκεημί. Βθ. Σζμηζμνυξ, Αγξνηηθνί θαη θνηλσληθνί, 65-68. Βέααζα, δ εθθζπήξ δζαεέζζιδ ειπεζνζηή 

ηεηιδνίςζδ δε δζηαζχκεζ ηζξ βεκζηεφζεζξ ημο Σζμηζμνμφ ηαζ δε ιαξ επζηνέπεζ κα πνμζδζμνίζμοιε ακ ημ 

θαζκυιεκμ αοηυ ημο 17
μο

 αζχκα είκαζ ημο ίδζμο παναηηήνα ιε ημ ακηίζημζπμ ημο 18
μο

 αζχκα. Δπίζδξ, μ 

ίδζμξ ζοββναθέαξ ακαθένεζ, πςνίξ κα πνμααίκεζ ζε ηαιία ενιδκεοηζηή πνμζπάεεζα, υηζ ζημ δεφηενμ 

ιζζυ ημο 17
μο

 αζχκα ηαηαβνάθεηαζ πνμζπάεεζα ηςκ πςνζηχκ επακάηηδζδξ ηςκ βαζχκ ημοξ. Σμ γήηδια, 

ακ ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί ειπεζνζηά, πανμοζζάγεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ ςξ πενίπηςζδ ακηζζηνμθήξ ηδξ 

ζζημνζηήξ πμνείαξ ηαζ ακάδεζλδξ ημο νυθμο ηςκ ημπζηχκ ζοκεδηχκ ζηδκ εηδήθςζδ βεκζηυηενςκ 

μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ηάζεςκ. ιςξ δε βκςνίγμοιε ακ αοηή δ ιενζηή ακάζπεζδ ηδξ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ ιεβάθδξ βαζμηηδζίαξ ήηακ απμηέθεζια ηδξ ακυδμο ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ 

πςνζηχκ ηαζ ημο αολδιέκμο εηπνδιαηζζιμφ ηδξ μζημκμιίαξ, ιε απμηέθεζια ηδ πνήζδ πνδιαηζηχκ 

αλζχκ βζα ηδκ ελαβμνά βδξ (μζημκμιζηή δζαδζηαζία πμο εα ηζκδημπμζμφζε ημζκςκζημφξ ιδπακζζιμφξ 

ηαζ εα δζαθμνμπμζμφζε ηζξ δμιέξ ηαζ ζενανπίεξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ) ή ακ μζ πανειααηζημί 

ιδπακζζιμί ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ πνμέαδζακ ζε ιενζηυ ακαδαζιυ ηδξ βδξ. 
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αζηήζεζ. Έηζζ, ζε έκα πενζαάθθμκ κμιζηήξ αιθζζδιίαξ, παθανμφ εθέβπμο απυ ημ 

ηέκηνμ ηαζ εονείαξ πνήζδξ ηδξ αίαξ ιπμνμφιε κα ακζπκεφζμοιε έκα corpus ημζκχκ 

ηαηηζηχκ ζθεηενζζιμφ ηδξ βδξ αηυιδ ηαζ απυ απθμφξ πςνζημφξ, υπςξ δ αβμνά 

ηαηαπαηδιέκδξ βδξ απυ πνχδκ ζδζμηηήηεξ ή δ ακαηαηάθδρδ βαζχκ απυ πςνζημφξ ιε 

ηδ πνήζδ έκμπθδξ αίαξ.
285

 Πανάθθδθα, çiftlik ηαζ βαίεξ mülk ζοβηνμημφκηακ ηαζ ιε 

ηνυπμοξ μζ μπμίμζ εββνάθμκηαζ ζηα υνζα ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ, ηονίςξ ιε ηδκ 

εηπένζςζδ ιζηνμφ δάζμοξ (koru) ή ηδκ εηιεηάθθεοζδ αηαθθζένβδηςκ βαζχκ 

(mer‟a).
286

  

Δκημφημζξ, μζ ημηγαιπάζδδεξ, επεζδή ζηενμφκηακ ημοθάπζζημκ de jure ηδκ 

πμθζηζηή ζζπφ ηςκ ayan, πνμηζιμφζακ ιζα ιεεμδμθμβία αβμναπςθδζζχκ ιε υθεξ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ζφκκμιςκ ηαζ πανάηοπςκ εθζβιχκ πμο μζ ηεθεοηαίεξ πανείπακ. Σμ 

ανπεζαηυ οθζηυ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ακηακαηθά ηδκ πνμηίιδζδ ημο Μπεκάηδ ζηζξ αβμνέξ 

ηαζ υπζ ζηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ sahib-i arz ςξ ιέεμδμ πνυζηηδζδξ βδξ.
287

 Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ ημ αάνμξ ηδξ κμιζηήξ πανέηηθζζδξ ιεηαηοθά α) ζημκ πνμδβμφιεκμ ζδζμηηήηδ, 

α) ζηδκ ίδζα ηδ δζηαζμπναλία, ηδ βθςζζζημ-κμιζηή δζαηφπςζή ηδξ ηαζ ημκ μζςκεί 

κμιυηοπμ παναηηήνα πμο δ ηεθεοηαία δζαζθαθίγεζ ηαζ β) ζημ αζαθέξ ηαεεζηχξ πμο 

δδιζμονβμφκ ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ δ ιεηααμθή ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ 

ακαθμνζηά ζηδκ ελαηνίαςζδ ημο πναβιαηζημφ status ηδξ βδξ. Δκημφημζξ, μ 

εθθεζπηζηυξ παναηηήναξ ηςκ εββνάθςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμοζία άθθςκ πδβχκ 

πμο κα ηαηαβνάθμοκ ηζξ εκένβεζεξ, ζοιθςκίεξ, πζέζεζξ ηαζ ζοκεκκμήζεζξ, πμο 

θακεάκμοκ ζηζξ ζςγυιεκεξ ζενμδζηαζηζηέξ ηαζ ημζκμηζηέξ ηαηαβναθέξ, δεκ 

επζηνέπμοκ ιζα ζοκεηηζηή πενζβναθή ημο ζοκυθμο ηςκ κυιζιςκ ηαζ πανάκμιςκ 

δοκαημηήηςκ βαζμηηδηζηήξ πνμζαφλδζδξ ζηα πθαίζζα ημο μεςιακζημφ δζηαζζημφ 

ηαεεζηχημξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ημο 18
μο

 αζχκα. Σέθμξ, ηαιία 

πνάλδ ααημοθμπμίδζδξ ή δςνεάξ ζε ιμκή εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ δε ζχγεηαζ, πμο 

κα ηαηαδεζηκφεζ ηδκ οζμεέηδζδ ακάθμβςκ ηαηηζηχκ δζαζθάθζζδξ ηςκ ζδζμηηδζζαηχκ 

ημο δζηαζςιάηςκ. 

                                                 
285

 Βθ. Νζημθάμο, Γεκνγξαθηθέο, 320-337, έββναθα αν. 3, 4, 5, 10, 13 17. Γζα άθθα παναδείβιαηα αθ. 

Faroqhi, Rural Society II, 137-141, Mc Gowan, Economic Life, 60-71, Özkaya, Osmanlı, 111-125 ηαζ 

Veinstein, On the Çiftlik Debate, 35-53. 
286

 Αοηή δ δζαδζηαζία οπήνπε απυ ημκ 15
μ
 αζχκα θεζημονβχκηαξ πανάθθδθα ιε ημκ ηζιανζςηζζιυ. Βθ. 

Inalcik, The Ottoman Decline, 338-354.  
287

 Ζ ιυκδ ηαηαβεβναιιέκδ πενίπηςζδ πνήζδξ αίαξ βζα βαζμηηδηζηή πνμζαφλδζδ ζημ Μπεκάηεζμ 

ανπείμ ήηακ δ αίαζδ απυηηδζδ αιπεθχκα 4 dönüm ζηδκ ημπμεεζία Πακαβή ηδξ Σνζπμθζηζάξ απυ ημκ 

sipahi „Aydin. ΗΑΜΜ 27/189: “ber-cebren bağı iştira edub”. 



 106 

Ζ ιεεμδμθμβία κμιζηήξ ηαημπφνςζδξ ηςκ ζοκαθθαζζυιεκςκ ηαζ ζδζαίηενα 

ημο αβμναζηή ζε έκα πενζαάθθμκ ζφβηνμοζδξ ακάιεζα ζηδ εεζιζηή κμιζιμπμίδζδ 

ηαζ ζημοξ πμθζηζημημζκςκζημφξ ζοζπεηζζιμφξ δοκάιεςκ πενζθάιαακε πάκημηε ηδκ 

έηδμζδ hüccet ςξ επεββφμο απέκακηζ ζηδκ εβηθδηζηή απεζθή ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ 

(θυβς ημο πζεακμφ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηδξ ζοκαθθαβήξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ 

δζαηάναλδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζζμννμπζχκ) ή ζηδκ απεζθή αιθζζαήηδζδξ ηδξ 

κμιζιυηδηαξ ηδξ πνάλδξ απυ ημκ πςθδηή ή ημοξ ζοββεκείξ ημο. Απυ ηδκ άθθδ, 

ζοκαθθαβέξ ακάιεζα ζε ζζπονμφξ βαζμηηδηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ιζηνμφξ ηαζ 

ακίζπονμοξ αβνυηεξ δεκ απαζημφζακ ζδζαίηενδ δζηαζμπναηηζηή κμιζιμπμίδζδ, πένα 

απυ ηδ ζφκηαλδ ζδζςηζημφ εββνάθμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενχκ. Οζ ζοκαθθαβέξ ακάιεζα 

ζε ιμοζμοθιάκμοξ ηαζ πνζζηζακμφξ κμιζιμπμζμφκηακ πάκημηε ζημ ζενμδζηείμ, εκχ μζ 

πνζζηζακμί ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ζοκαθθαβέξ ιπμνμφζακ κα επζθέλμοκ ακάιεζα ζηδκ 

ημζκυηδηα, ημ ζενμδζηείμ ή ηδ ζφκηαλδ ζδζςηζημφ ζοιθςκδηζημφ. 

Σα εθθδκζηά ιμκαζηζηά ανπεία ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ ηάζδ ηςκ ιμκχκ πνμξ ηδκ 

άιεζδ δζαπναβιάηεοζδ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ζδζςηζημφ ζοιθςκδηζημφ ιε ημκ αθζενςηή, 

πςθδηή ή ηθδνμδυηδ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ ιμκή Βμοθηάκμο, υπμο ζε ζφκμθμ 54 

πνάλεςκ ζοκηαβιέκςκ ζημ ζενμδζηείμ, μζ 48 αθμνμφκ ζε ζοκαθθαβέξ (αβμναπςθδζίεξ 

ηαζ αθζενςηήνζα) ιε πνζζηζακμφξ. Γε βκςνίγμοιε ακ αοηή δ δζαθμνμπμίδζδ μθείθεηαζ 

ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ζηναηδβζηήξ ζοπκήξ ηαηαθοβήξ ζηζξ μεςιακζηέξ ανπέξ απυ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιμκή ή ακ δ απχθεζα ηςκ μεςιακζηχκ ηεηιδνίςκ ηςκ οπμθμίπςκ 

ιμκχκ αθθμζχκεζ ηδκ εζηυκα εκυξ ηαεμθζημφ ηαζ εκζαίμο παναηηήνα βαζμηηδηζηχκ 

ζηναηδβζηχκ ηςκ ιμκχκ.  

Ο Μπεκάηδξ επζδείηκοε ιεβάθδ εοεθζλία επζηονχκμκηαξ ηζξ αβμνέξ ημο ιε ημκ 

ηνυπμ πμο πνμζέθενε ηδ ιέβζζηδ εββφδζδ παβίςζδξ ηδξ ηονζυηδηάξ ημο ζηα 

κεμαπμηηδεέκηα αηίκδηα. Έηζζ, ζε ιζηνέξ αβμναπςθδζίεξ ζοκηαζζυηακ ζδζςηζηυ 

(εθθδκζηυ) έββναθμ ακάιεζα ζηα δφμ ιένδ,
288

 πανμοζία εκυξ ή δφμ υπζ ζδιακηζηχκ 

πνμζχπςκ ςξ ιάνηονεξ ή αηυιδ ηαζ απμοζία ιανηφνςκ.
289

 Γζα ζδιακηζηυηενεξ 

πνάλεζξ μ Μπεκάηδξ ηαηέθεοβε ζηδκ ημζκυηδηα, υπμο “παξνπζία ησλ ηηκηνηάησλ 

πξνεζηψλ θαη αξρφλησλ ηεο πνιηηείαο Καιακάηαο”
290

 ηαζ εκίμηε ηαζ ημο 

                                                 
288

 Γζα πανάδεζβια ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/32, 26/οπμθ. 2/33, 26/οπμθ. 2/34, 26/οπμθ. 2/39, 26/οπμθ. 2/49, 

26/οπμθ. 2/50, 26/οπμθ. 2/53, 28/10, 28/11, 28/12 ηαζ 28/15.  
289

 ηα πενζζζυηενα εθθδκζηά πςθδηήνζα έββναθα δεκ παναανίζημκηαζ ιάνηονεξ. Απυ αοημφξ πμο 

ηαηαβνάθηδηακ μζ βκςζηυηενμζ είκαζ μζ Θεμδςνάηδξ Φάθηδξ, Πακαβήξ Σγάκεξ ηαζ Θεμδςνάηδξ 

Νημβακηγήξ. Βθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/39 ηαζ 26/οπμθ. 2/50. 
290

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/45. 
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ιδηνμπμθίηδ
291

 ζοκηαζζυηακ ημ πςθδηήνζμ, ημ μπμίμ οπέβναθακ υθμζ μζ 

πανεονζζηυιεκμζ πνμφπμκηεξ. Ζ ηαηαθοβή ζημ ζενμδζηείμ δφμ πνζζηζακχκ βζα 

αβμναπςθδζία οπμδδθχκεζ ηδκ επζεοιία ημο αβμναζηή κα επζηονχζεζ ιε ηδκ ηναηζηή 

ακαβκχνζζδ ηδκ ηονζυηδηά ημο, ίζςξ επεζδή έπεζ βκχζδ ιεθθμκηζηχκ δζεηδζηήζεςκ 

απυ ημ πενζαάθθμκ ημο πςθδηή.
292

 Ζ ηαηαθοβή ημο Μπεκάηδ ζημ ζενμδζηείμ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ ιεευδςκ ηαζ ηαηηζηχκ (μζ μπμίεξ εα 

ακαθοεμφκ παναηάης) ηαζ ζοπκά ηδκ επζννμή πμο αζημφζε ζημκ ηαδή, εκχ απυ ηζξ 

30 πνμζθοβέξ ημο ζηδκ μεςιακζηή δζηαζμζφκδ βζα ηδ ζφκηαλδ βαζμηηδηζηχκ 

εββνάθςκ (hüccet ηαζ tapu), μζ 8 αθμνμφζακ ζοκαθθαβέξ ιε πνζζηζακμφξ (πμζμζηυ 

23,5%).
293

 ηζξ ζοκαθθαβέξ ημο ιε πνζζηζακμφξ ζοκδεζζιέκδ ήηακ δ ηαοηυπνμκδ 

έηδμζδ hüccet απυ ημκ ηαδή ηαζ πςθδηδνίμο απυ ηδκ ημζκυηδηα, εκχ υηακ δ ιέβζζηδ 

δοκαηή επίννςζδ ηδξ δζηαζμπναηηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηνζκυηακ ακαβηαία, μ 

Μπεκάηδξ πνμζέθεοβε ζε ζοκδοαζιυ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ιέζςκ. Ζ ζζπονυηενδ 

παβίςζδ ηδξ κέαξ ηονζυηδηαξ επζηοβπακυηακ ιε ηδκ έηδμζδ tapu, hüccet ηαζ 

επζηονςιέκδξ ιεηάθναζήξ ημοξ απυ ηδκ ημζκυηδηα.
294

 

Ο Μπεκάηδξ απυ ηα ιέζα ημο 18
μο

 αζχκα εκηαηζημπμίδζε ηδκ πμθζηζηή ηδξ 

μζημκμιζηήξ ζζπονμπμίδζήξ ημο ιε αβμνέξ ιεβάθςκ αβνμηζηχκ ζδζμηηδζζχκ. ηδκ 

πνμζπάεεζά ημο αοηή αημθμφεδζε ιζα ζεζνά απυ δζηαζμπναηηζηέξ ηαηηζηέξ ιε 

πνςηανπζηυ ζηυπμ ηδκ επίννςζδ ηδξ κμιζιμπμζδηζηήξ εβηονυηδηαξ ηςκ αβμνχκ ηαζ 

ηδκ απμθοβή ηδξ εβηθδηζηήξ πανέιααζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. 

Ζ πνχηδ ζςγυιεκδ ηαηαβναθή ιεβάθδξ αβμνάξ είκαζ δ ιεηααίααζδ 

απνμζδζυνζζημο ανζειμφ ηήπςκ ημο sipahi al-hacc Ebu Bekr πνμξ ημκ Μπεκάηδ ημ 

1749.
295

 ημ έββναθμ δε δδθχκμκηαζ ημπμεεζία, έηηαζδ ή υνζα ηδξ πενζμοζίαξ, αθθά 

ημ ακηίηζιμ ηςκ 3.000 guruş ηαζ δ απμηθεζζηζηή πανμοζία ιμοζμοθιάκςκ ιανηφνςκ 

ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ ζοκμπηζηή δζαηφπςζδ είκαζ ζε ακακηζζημζπία ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ 

πςθδεείζαξ πενζμοζίαξ. Πζεακυκ κα είπε πνμδβδεεί έηδμζδ πενζζζυηενμ ακαθοηζημφ 

                                                 
291

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41 ηαζ 26/οπμθ. 2/42. Ζ πθδνμθυνδζδ ημο ιδηνμπμθίηδ βζα 

ηδκ αβμνά ηνζκυηακ ζζπονυξ επζηονςηζηυξ πανάβμκηαξ, ηαεχξ, υηακ δεκ ήηακ πανχκ, δ ημζκυηδηα ημκ 

εκδιένςκε ιε επζζημθή βζα ηδ δζηαζμπναλία. Βθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/36. 
292

 Σμ 50% ηςκ πνάλεςκ (8 απυ ηζξ 16)  πμο αθμνμφκ ζε πνζζηζακμφξ ιζηνμσδζμηηήηεξ ζοκηάπεδηακ 

ζημ ζενμδζηείμ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/90, 27/98, 27/144, 27/163, 27/203, 27/211, 27/230 ηαζ 27/252.  
293

 ΗΑΜΜ 27/45, 27/102, 27/108, 27/110, 27/115, 27/185, 27/210 ηαζ 27/241. 
294

 Αοηή δ ηαηηζηή αημθμοεήεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αβμνάξ ηςκ 7 çiftlik απυ ημκ „Osman beğ, υπςξ 

εα πενζβναθεί ζηδ ζοκέπεζα. 
295

 ΗΑΜΜ 27/29, hüccet ιε π.έ. 16 επηειανίμο 1749 (3 Sevval 1162). Παν‟ υθδ ηδκ απνμζδζυνζζηδ 

πενζβναθή ηςκ πςθμφιεκςκ αηζκήηςκ, ημ έββναθμ δεκ επζηνέπεζ πενζεχνζμ αιθζζαδηήζεςκ 

ακαθμνζηά ζηδ ιεηααίααζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ πθήνμοξ ηονζυηδηαξ (“bey‟ eyledim emlak ve bağçeler 

akçesinden bir akçe ve bir habbe alacağım bakı kalmayub”). 
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hüccet ηαζ ίζςξ ηαζ εκυξ tapu. πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ημο 

μκυιαηυξ ημο al-hacc Ebu Bekr ζηζξ δζηαζμπναλίεξ ημο ανπείμο ιαξ επζηνέπεζ κα ημκ 

εεςνμφιε ημκ ζδιακηζηυηενμ βαζμηηήιμκα πμο πνμήθεε απυ ηζξ ηάλεζξ ηςκ sipahi 

ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Ζ εηπμίδζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ πενζμοζίαξ ημο Ebu Bekr 

ζοκεπίζηδηε απυ ημκ βζμ ημο „Ali, μ μπμίμξ ημ 1766 ζηδκ Σνζπμθζηζά πμφθδζε ζημκ 

Μπεκάηδ βζα 650 guruş αβνμηειάπζμ έηηαζδξ 3 çift ιε 2000 εθζέξ ηαζ ζοηζέξ ζηδκ 

ημπμεεζία Άζπνα Αθχκζα ζημ Καιάνζ.
296

 

 Ζ ζφκηαλδ βαζμηηδηζηχκ hüccet ζηδκ Σνζπμθζηζά απμηέθεζε ζοκήεδ 

πναηηζηή βζα ημκ Μπεκάηδ, Σμ βεβμκυξ υηζ δ πνςηεφμοζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο δεκ 

απμηεθμφζε ζε αοηέξ ηζξ δζηαζμπναλίεξ ημκ ηυπμ δνάζδξ ηαζ εβηαημίηδζδξ ηςκ 

ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ ή ηδκ ημπμεεζία ημο αηζκήημο εέηεζ ημ γήηδια ημο 

βεςβναθζημφ εκημπζζιμφ ηςκ δζηηφςκ επζννμήξ ηαζ ηδξ αολδιέκδξ ζδιαζίαξ ηαζ 

ηφνμοξ ημο ζενμδζηείμο ηδξ Σνζπμθζηζάξ. Γδθαδή, είκαζ πζεακυ μ ημπζηυξ ηαδήξ ζηδκ 

Καθαιάηα κα ιδκ ήηακ ηυζμ “ζοκενβάζζιμξ” υζμ μ ηαδήξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ή δ 

ηέθεζδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ ζηδκ πνςηεφμοζα κα απμηεθμφζε ιεβαθφηενμ επέββομ 

εβηονυηδηαξ ηδξ δζηαζμπναλίαξ απέκακηζ ζε ιεθθμκηζηέξ αιθζζαδηήζεζξ. Απυ ηδκ 

άθθδ, πνέπεζ κα εεςνείηαζ αέααζδ δ ελάπθςζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ 

πνμζαάζεςκ ημο Μπεκάηδ ζημκ ηαγά ηδξ πνςηεφμοζαξ, δ μπμία ζοκδευηακ ηαζ ιε ημ 

δεφηενμ βάιμ ημο ιε ηδκ Σνζπμθζηζζχηζζα Εαπάνς.
297

 Έηζζ, ημ 1764 μ Ali Sabahi ibn 

Salih, ηάημζημξ ημο Μζζηνά, πμφθδζε βζα 40 guruş έκα ζπίηζ, έκακ αιπεθχκα ηαζ έκα 

πενζαυθζ ιε ηανπμθυνα δέκηνα ζημκ bölükbaşı Huseyn, μ μπμίμξ εκενβμφζε ςξ vekil 

ημο Μπεκάηδ.
298

 Ακ ηαζ δ δζηαζμπναλία ηεθέζηδηε ζηδκ Σνζπμθζηζά, ηα ακηζηείιεκα 

πχθδζδξ, ηθδνμκμιζά ημο απμεακυκηα Süleyman bin „Ali, ήηακ ζηδκ Καθαιάηα. 

Δίκαζ αλζμζδιείςηδ δ πανμοζία ζηναηζςηζημφ ςξ vekil ηαζ εηπνμζχπμο ηςκ 

ζοιθενυκηςκ ημο Μπεκάηδ, υπςξ ηαζ πθήεμοξ ιμοζμοθιάκςκ ιανηφνςκ. 

  ε δζηαζμπναλίεξ πμο έθααακ πχνα ζηδκ Σνζπμθζηζά ηζκδημπμζήεδηε ηαζ μ 

Λζιπενάηδξ Μπεκάηδξ, μ μπμίμξ έηζζ ζοιιεηείπε ζηδκ μζημβεκεζαηή βαζμηηδηζηή 

                                                 
296

 ΗΑΜΜ 27/116, hüccet ιε π.έ. 23 Ημοκίμο 1766 (15 Muharrem 1180). 
297

 Ζ πνχηδ ηαηαβεβναιιέκδ δζηαζμπναλία ημο Μπεκάηδ ζηδκ Σνζπμθζηζά έθααε πχνα ιεηαλφ 20 ηαζ 

29 Οηηςανίμο 1761 (evahir Rebi-ul-evvel 1175) ηαζ αθμνμφζε ηδκ επζηανπία εκυξ μζημπέδμο-

ααημοθζμφ ημο ηγαιζμφ ηδξ αβμνάξ. Βθ. ηεθ. 7. 
298

 ΗΑΜΜ 27/112, hüccet ιε π.έ. 15 Φεανμοανίμο 1764 (12 Şaban 1177). Σα υνζα ημο αηζκήημο δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ (“beyine al-ehl ve al ciran ma‟lum al-hudud”). 
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πμθζηζηή. Γζα πανάδεζβια, ημ 1764 μ Ακαζηάζδξ Παπαδυπμοθμξ, ηάημζημξ ηδξ 

Καθαιάηαξ, πμφθδζε ζημκ Λζιπενάηδ αιπέθζα έηηαζδξ 4,5 dönüm βζα 150 guruş.
299

  

ηζξ ιεβάθεξ αβμνέξ δ επακαθαιαακυιεκδ έηδμζδ δζηαζμπναηηζηχκ 

εββνάθςκ απμηέθεζε πνμζθζθή ηαηηζηή ημο Μπεκάηδ. Σμ 1762 μ Μπεκάηδξ αβυναζε 

απυ ημκ Άββεθμ Βαζζθαηάηδ, ηάημζημ ημο πςνζμφ Μπμοθανίζδ ηδξ Μάκδξ, βζα 700 

guruş 2 ζπίηζα (menzil), 4 πενζαυθζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημοθάπζζημκ 23 dönüm (βζα 

έκα πενζαυθζ δεκ ακαθένεηαζ δ έηηαζδ) ηαζ έκακ εθαζχκα, δ έηηαζδ ημο μπμίμο δε 

ικδιμκεφεηαζ, ηα μπμία μ πςθδηήξ είπε ηθδνμκμιήζεζ ιεηά ημκ εάκαημ ηςκ 6 

ακζρζχκ ημο.
300

 Ζ έηηαζδ ηδξ αβμνάξ ηαζ δ ζπμοδαζυηδηά ηδξ ςξ εζςηενζηή οπυεεζδ 

ηδξ πνζζηζακζηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ Καθαιάηαξ ημκίγεηαζ απυ ηδκ ηέθεζδ ηδξ 

δζηαζμπναλίαξ εκχπζμκ ημο ιδηνμπμθίηδ ηαζ ηςκ πνμεζηχκ ηδξ πυθδξ.
301

 Ζ ημζκμηζηή 

επζηφνςζδ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ ζενμδζηαζηζηή ςξ πνμξ ηδκ πανμοζία άθθςκ 

ιανηφνςκ, αθθά ηαζ ηνμπμπμζδιέκςκ ηαηαβναθχκ ηυζμ ηςκ μνίςκ ηςκ αηζκήηςκ 

υζμ ηαζ ημο πμζμφ, ημ μπμίμ ηχνα είκαζ 750 guruş. Δπζπθέμκ ζημ εθθδκζηυ 

πςθδηήνζμ βίκεηαζ θυβμξ βζα ζοκζδζμηηδζία επί ηςκ αηζκήηςκ ημο πςθδηή ιε ημκ 

αοηάδεθθυ ημο ηαζ ζοιρδθζζιυ μθεζθήξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ δεκ ακαθένεηαζ.
302

 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιμηίαμ παναηδνμφιεκμ ζε επακαθαιαακυιεκεξ δζηαζμπναλίεξ 

ίδζμο πενζεπυιεκμο. ημζπεία πμο ηνμπμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ είκαζ ηα υνζα ηςκ 

αηζκήηςκ, μ ανζειυξ ηαζ δ βεςβναθζηή ηαοηυηδηά ημοξ, εκίμηε ημ υκμια ημο πςθδηή 

ή ημ ακηίηζιμ ηδξ αβμνάξ. Καεχξ δ επακαδζαπναβιάηεοζδ ηδξ ζοιθςκίαξ ακάιεζα 

ζηα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ δεκ απμηεθεί πάκημηε ηδκ πθέμκ εφθμβδ 

ενιδκεία, δ ελήβδζδ ημο θαζκυιεκμο είκαζ δοζπενήξ. 

Ζ αβμνά απυ ημκ Μπεκάηδ ιζαξ μζηίαξ ηαζ 6 αβνμηειαπίςκ ζημκ ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ ζημ δζάζηδια ακάιεζα ζηζξ 8 Φεανμοανίμο ηαζ 13 Μανηίμο 1760 

απμηεθεί ηδκ πθέμκ πνμαθδιαηζηή πμθθαπθή ηαηαβναθή ηδξ ίδζαξ αβμνάξ ιε 

ηνμπμπμζμφιεκεξ εββναθέξ ζε ηάεε ηεηιήνζμ. Ζ αβμνά ακαπηφζζεηαζ ζε ηνία hüccet 

                                                 
299

 ΗΑΜΜ 27/102, hüccet ιε π.έ. 29 Αοβμφζημο-24 επηειανίμο 1764 (Rebi ul-evvel 1178). ηδ 

κμιζηή νδημνζηή ημο εββνάθμο βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ζηενευηοπδξ μνμθμβίαξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

ηαεεζηχημξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ημο παναηηήνα ηδξ αβμναπςθδζίαξ 
300

 ΗΑΜΜ 27/236, hüccet ιε π.έ. 10-20 Οηηςανίμο 1762 (evahir-i Rebi-ul-evvel 1176): “munhassıra 

olduğuları al-şer‟-ı al-şerif zahır ve eşya ve emlak metrukları şer‟an intikal eylediği [....] irsen 

muntekil”. Οζ ακζρζμί ημο ήηακ μζ Βαζίθδξ, Γδιδηνυπμοθμξ, πήθζμξ, Γχκδξ, Γδιδηνυπμοθμξ ηαζ 

άθθμξ έκαξ, ημ υκμια ημο μπμίμο είκαζ δοζακάβκςζημ. 
301

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41. 
302

 Καηά ημ έββναθμ “έμσ απφ ην ρξένο νπνχ είρε λα πιεξψζεη ηνπο νπνίνπο ππνζρέζε ν θπξ-

Παλαγηψηεο αθνξηζκφλ”. Μζα θμβζηή ενιδκεία είκαζ δ δζαθμνά ηςκ 50 guruş  ζηζξ εββναθέξ ημο hüccet 

ηαζ ημο εθθδκζημφ πςθδηήνζμο κα απμηεθεί ημ πνέμξ ημο Βαζζθαηάηδ πνμξ ημκ Μπεκάηδ. 
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ηαζ έκα tapu
303

 βναιιέκα απυ ημκ ίδζμ ηαδή (ημκ Huseyn ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ
304

), εκχ ηα δζαθμνμπμζδιέκα ζημζπεία είκαζ ημ υκμια ημο πςθδηή, μζ 

πενζβναθζηέξ θεπημιένεζεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πχθδζδξ, δ ηζιή ηαζ ημ ιεβάθμ πθήεμξ 

ηςκ şuhud-ul-hal.  Έηζζ, ζφιθςκα ιε ημ πνχημ hüccet μ Μπεκάηδξ αβυναζε ζηδκ 

Καθαιάηα απυ ημκ voyvoda Mehmed ağa ibn Ibrahim βζα 350 guruş έκα ζπίηζ ζηδκ 

Καθαιάηα, 3 πενζαυθζα ιε ιμονζέξ ηαζ ζοηζέξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημοθάπζζημκ 15 

dönüm (δεκ ακαθένεηαζ δ έηηαζδ εκυξ πενζαμθζμφ), έκακ εθαζχκα 6 dönüm, έκα 

πςνάθζ 8 dönüm ηαζ έκακ αιπεθχκα 3 dönüm.
305

 Ο Mehmed ağa είπε ηθδνμκμιήζεζ 

ηδκ πενζμοζία απυ ηδκ „Ayşe bint Süleyman. Λίβεξ ιένεξ ανβυηενα, μ „Ali bin 

Mustafa ιε ιάνηονέξ ημο ημοξ Huseyn bin Halil ηαζ Halil bin Salih απυ ημ πςνζυ 

Cemiler ημο Ağribuçuk πμφθδζε βζα 300 guruş ζημκ Μπεκάηδ ιζα αζηζηή ηαζ ιζα 

ελμπζηή μζηία, 2 πενζαυθζα ιε ιμονζέξ ηαζ ζοηζέξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 6 dönüm, έκα 

αιπέθζ 3 dönüm ηαζ 3 πςνάθζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 21 dönüm.
306

 Δκδζαθένμκ είκαζ 

υηζ ηα ημπςκφιζα ηαζ ηα υνζα ηςκ αβνμηειαπίςκ ηαοηίγμκηαζ απυθοηα, ιε ιυκδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηδ ιεημκμιαζία εκυξ πενζαμθζμφ ηαζ ημο εθαζχκα ζε πςνάθζ ηαζ ηδ 

ιείςζδ ηδξ έηηαζήξ ημοξ ηαηά 4 ηαζ 1 dönüm ακηίζημζπα. Ο πςθδηήξ δδθχκεζ υηζ ηα 

αηίκδηα είπακ αβμναζεεί απυ ημκ απμεακυκηα βζμ ημο, molla Huseyn. φιθςκα ιε ημ 

ηνίημ hüccet μ Μπεκάηδξ αβυναζε απυ ημκ πςθδηή ημο δεφηενμο hüccet, πάθζ βζα 

350 guruş ηαζ ιε ημοξ ίδζμοξ şuhud-ul-hal ηα αηίκδηα πμο ηαηαβνάθηδηακ ζημ πνχημ 

hüccet. Ζ οπυεεζδ πενζπθέηεηαζ πενζζζυηενμ, δεδμιέκδξ ηδξ φπανλδξ ηαζ ημο tapu, δ 

έηδμζδ ημο μπμίμο, ζφιθςκα ιε ηδ βναθεζμηναηζηή θμβζηή, πνέπεζ κα πνμδβήεδηε 

ηςκ hüccet ηαζ ημ μπμίμ δε δζαθμνμπμζείηαζ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημο απυ ηδκ 

ηνίηδ δζηαζμπναλία. Καεχξ ημ βναθεζμηναηζηυ θάεμξ πνέπεζ κα απμηθεζζηεί, είκαζ 

δφζημθμ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ πνμεεηζηυηδηα ιζαξ ηυζμ ελεγδηδιέκδξ ιεεμδμθμβίαξ. 

Άθθμηε, δ βαζμηηδηζηή επεηηαηζηυηδηα ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηδ ιεηααμθή ηςκ πμθζηζηχκ ζζμννμπζχκ. Γζα πανάδεζβια, μ 

Μπεκάηδξ εηιεηαθθεφηδηε άνζζηα ηδκ ζφβηνμοζή ημο ιε ημκ voyvoda ημο ηαγά ηδξ 

Πάηναξ Ahmed Hotoman βζα κα αολήζεζ ηδκ πενζμοζία ημο.
307

 Με αθμνιή θεδθαζία 

                                                 
303

 ΗΑΜΜ 27/251, 27/91, 27/258 ηαζ 27/80 ιε ακηίζημζπεξ π.έ. 8-17 Φεανμοανίμο 1760 (evahir-i 

Cemaziye-ul-ahir 1173), 20 Φεανμοανίμο 1760 (3 Receb 1173) ηαζ 14 Μανηίμο 1760 (25 Receb 1173) 

βζα ηα hüccet. Σμ tapu εηδυεδηε απνμζδζυνζζηα ημ 1760 (1173). 
304

 ηδκ πνχηδ δζηαζμπναλία ηαδήξ είκαζ ηαζ μ al-seyyid „Ali ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, μ μπμίμξ δεκ 

επακειθακίγεηαζ. 
305

 ΗΑΜΜ 27/251. 
306

 ΗΑΜΜ 27/91. 
307

 Ζ αβμνά ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ βεκζηυηενδ ημζκςκζημπμθζηζηή ακαηαναπή ημο 1757, ζηδκ μπμία 

απεζθήεδηακ ηα ζοιθένμκηα ημο Μπεκάηδ ηυζμ ζηδκ Πάηνα υζμ ηαζ ζηδκ Καθαιάηα. Βθ. ηεθάθαζμ 8. 
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μζηίαξ ημο Μπεκάηδ ζηδκ Πάηνα απυ ημκ Ahmed, ανπαβή ηζιαθθχκ ημο ζοκμθζηήξ 

εηηζιχιεκδξ αλίαξ 15.000 guruş ηαζ δζηαίςζή ημο απυ ημ ζενμδζηείμ ηδξ Πάηναξ,
308

 

αθθά ηαζ ηαηαββεθίεξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ ακαθμνζηά ζε ηαηάπνδζδ 

πενζζζυηενμ απυ 150.000 guruş εη ιένμοξ ημο Ahmed, δζαηάπεδηε δ δήιεοζδ ηδξ 

ηζκδηήξ ηαζ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο ηεθεοηαίμο ηαζ δ πχθδζή ηδξ ζε οπμπνεςηζηή 

δδιμπναζία βζα ηδκ απμπθδνςιή αοηχκ πμο αδζηήεδηακ.
309

 Πανά ηζξ δοζημθίεξ 

εθανιμβήξ ηδξ απυθαζδξ, έβζκε ηαηαβναθή ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ανπάπεδηακ απυ 

ημκ Ahmed ηαζ οπμπνεςηζηή πχθδζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο. Έηζζ, ζηζξ 15 Ημοθίμο 1757 

(27 Şevval 1170) μ Μπεκάηδξ ειθακίζηδηε ζημ ζενμδζηαζηήνζμ εκχπζμκ ηςκ εζδζηά 

βζα αοηή ηδκ οπυεεζδ δζμνζζιέκςκ mubaşır „Ali ağa, mubaşır Selim ağa, moravalesi 

vezir Ahmed paşa, ημο πνχδκ molla ημο Yenişehir Ibrahim efendi, ημο ζενμκμιζημφ 

vekil ημο Hotoman molla „Ali ηαζ ημο ηαδή ηδξ Πάηναξ Ahmed ηαζ ζοκμδεουιεκμξ 

απυ έκα πθήεμξ 29 πνμοπυκηςκ ημο ηαγά ηαζ ιεθχκ ζοκηεπκζχκ, μζ μπμίμζ 

ζοκδβυνδζακ οπέν ημο αζηήιαηυξ ημο, ημο απμδυεδηακ μθυηθδνμ ημ çiftlik Πθαηάκζ 

ηαζ ημ 1/3 ηςκ çiftlik Καιζκίηζα, Μπμοηάνα, Λμηέζηνα ηαζ Εάζημαα. Σα αηίκδηα 

ιεηααζαάζηδηακ έκακηζ ημο πμζμφ ηςκ 6.000 guruş, απυ ηα μπμία μ Μπεκάηδξ 

πθήνςζε ιυκμ 598 guruş ηαζ 30 para, ηαεχξ ηα οπυθμζπα 5.401 guruş ηαζ 10 para 

απμηεθμφζακ ημ επζδζηαζιέκμ πνέμξ ημο Ahmed πνμξ ημκ Μπεκάηδ. Σα çiftlik 

απμηεθμφζακ ημ ιενίδζμ ημο Ahmed ζηδκ μζημβεκεζαηή πενζμοζία ημο ηαζ δ μπμία, 

υπςξ ημκίγεηαζ, πνμμνζγυηακ βζα βεςνβζηή ηαθθζένβεζα (zira‟at ve hiraset). Ζ έηηαζδ 

ηςκ çiftlik δεκ ηαηαβνάθεηαζ, αθθά δίκεηαζ θεπημιενήξ πενζβναθή ηςκ μνίςκ ηαζ ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ημοξ ζε ηαθθζένβεζεξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ, ηδξ αηνζαμφξ πνδιαηζηήξ 

αλίαξ ημοξ, εκχ βζα ηάεε έκα απυ αοηά επακαθαιαάκεηαζ δ ηοπζηή θυνιμοθα ηδξ 

ιεηααίααζδξ δζηαζςιάηςκ πθήνμοξ ηονζυηδηαξ (“sahib-i arz‟dan ve sahib-i arz izn 

verilmiş ile[…] ferağ ve tefviz olduğu tefevvuz ve kabul eyledikten sonra”). Γε 

βκςνίγμοιε ακ αοηά ηα çiftlik απμηεθμφζακ ηδ ιμκαδζηή μζημβεκεζαηή πενζμοζία ηςκ 

Hotoman ζηδκ Πάηνα ή ακ αοηά μ Μπεκάηδξ δζάθελε κα αβμνάζεζ. Ακηίβναθμ ηδξ 

ίδζαξ δζηαζμπναλίαξ ζοκηάπεδηε ηδκ ίδζα διένα, ιε ιζηνέξ δζαθμνέξ ζηα μκυιαηα ηςκ 

ιμοζμοθιάκςκ şuhud-ul-hal, απυ ημοξ ηαδήδεξ Ahmed ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, μ 

μπμίμξ πζεακυκ κα πήβε ζηδκ Πάηνα βζα ημκ ζημπυ αοηυ, ηαζ Rusul ημο ηαγά ηδξ 

Κμνίκεμο, πμο πζεακυκ εονζζηυιεκμξ ηοπαία ζηδκ Πάηνα ζοκεζζέθενε ζηδ 

κμιζιμπμζδηζηή ζζπονμπμίδζδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ. Σνίημ αηνζαέξ ακηίβναθμ, ηαζ πάθζ 

                                                 
308

 ΗΑΜΜ 27/142. 
309

 ΗΑΜΜ 27/47 ηαζ 27/140. 
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ιε ιζηνέξ πνμζεαθαζνέζεζξ ζηα μκυιαηα ηςκ ιανηφνςκ, ζοκηάπεδηε απυ δφμ άθθμοξ 

ηαδήδεξ, ημκ seyyid „Abdullah ημο ηαγά ηδξ Πάηναξ ηαζ ημκ Ibrahim, μ ηαγάξ ημο 

μπμίμο δεκ ακαθένεηαζ. Ακελάνηδηα απυ ημ εάκ ηα ηνία hüccet πναβιαηζηά 

εηδυεδηακ ηδκ ίδζα διένα ηαζ ζημκ ίδζμ ηυπμ, ηαηαδεζηκφμοκ ιία πμζμηζηή ακηίθδρδ 

ηδξ κμιζιμπμζδηζηήξ ζζπφμξ, υζoκ αθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ ακηζβνάθςκ, ηςκ 

ιανηφνςκ, ηςκ ηαδήδςκ ηαζ ηςκ vekil. 

 Ζ ακάβηδ βζα ηδ ιέβζζηδ δοκαηή κμιζηή ηαημπφνςζδ επζααθθυηακ απυ ηδ 

νεοζηυηδηα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ αδοκαιία ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ κα 

επζαάθεζ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ ζενμδζηείςκ, ακ δεκ εοκμμφζακ μζ ημπζηέξ πμθζηζηέξ 

ζζμννμπίεξ. Γζα πανάδεζβια, ημκ Αφβμοζημ ηδξ ίδζαξ πνμκζάξ μ Μπεκάηδξ γήηδζε 

απυ ηδκ Πφθδ ηδκ έηδμζδ ferman βζα ηδκ εθανιμβή ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ηνζχκ 

πνμακαθενεέκηςκ hüccet,
310

 ημ μπμίμ εηδυεδηε έκα πνυκμ ανβυηενα.
311

 Δκημφημζξ, 

αοηέξ μζ ηηήζεζξ, ηυζμ ιαηνζά απυ ηδκ βεςβναθζηή αάζδ ημο Μπεκάηδ ηαζ ζηδ 

δζάηνζζδ ακηζπάθςκ ημο υπςξ μζ Hotoman, δφζημθα εα ιπμνμφζακ κα δζαηδνδεμφκ 

βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Μεηά ηα Ονθςθζηά δεκ έβζκε ηαιία πνμζπάεεζα βζα 

ηδκ ακάηηδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ çiftlik, μφηε ζοκακημφιε ηαιία ακαθμνά ημοξ ζε 

ιεηαμνθςθζηυ ή ιεηεπακαζηαηζηυ Μπεκάηεζμ έββναθμ. 

Μζα άθθδ ζδιακηζηή υρδ ηδξ μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζπεηζγυιεκδ ιε 

ημοξ πμθζηζημφξ αβχκεξ ηαζ ηδκ βαζμηηδηζηή επεηηαηζηυηδηα ήηακ μ θυαμξ ηδξ 

δήιεοζδξ (musadere) ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ απμθοβήξ ηδξ ή δζάζςζδξ ηδξ πενζμοζίαξ 

ζε πενίπηςζδ πμο δ πενζμοζζαηή ηαηάζπεζδ ήηακ ακαπυθεοηηδ. Ζ δήιεοζδ 

απμηεθμφζε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηαηαζημθήξ ηδξ απεζθδηζηήξ βζα ηα ζμοθηακζηά 

δζηαζχιαηα ακάδοζδξ ημπζηχκ πονήκςκ ελμοζίαξ ή ηοαενκδηζηχκ αλζςιαημφπςκ ιε 

αοημκμιζζηζηέξ δζαεέζεζξ, αθθά ηαοηυπνμκα ήηακ επζηενδήξ εζζπναηηζηή πμθζηζηή 

ηδξ Πφθδξ, ηαεχξ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πενζμοζζχκ πςθμφκηακ λακά ζημοξ 

πνμδβμφιεκμοξ ζδζμηηήηεξ ημοξ ή πθεζμδμημφκηακ.
312

 Σμ δζηαίςια εβηθδηζηήξ 

                                                 
310

 ΗΑΜΜ 27/128, „arzuhal ιε π.έ. 17-27 Αοβμφζημο 1757 (eva‟il-i zil-hicce 1170). 
311

 ΗΑΜΜ 27/205, ferman ιε π.έ. 5 επηειανίμο 1758 (2 Muharrem 1172). 
312

 Μζα ηθαζζηή ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ζηδ ζαθήκεζα ηςκ επζδζχλεχκ ηδξ δήιεοζδ 

πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ  Η. Αθελακδνυπμοθμ. Βθ. Αlexander J.C., The Lord Giveth, 149-200. Γζα 

παναδείβιαηα δδιεφζεςκ ηαζ πχθδζδξ μθυηθδνδξ ή ιένμοξ ηδξ πενζμοζίαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

Karaosmanoğlu αθ. Nagata, Tarihte, 27-33, 34-47, ημο ζδίμο Ayan, 276-277, ηαζ ημο ζδίμο, The 

Decline, 137. ηδκ Πεθμπυκκδζμ ημ πμζκζηυ ιέηνμ ηδξ δήιεοζδξ εθανιυζηδηε ανηεηέξ θμνέξ ηαζ βζα 

πμζηίθμοξ θυβμοξ. Έηζζ, ζηδκ πενίμδμ ςξ ημ 1770 δδιεφεδηακ μζ βαίεξ ηςκ εηηεθεζεέκηςκ Αεακάζζμο 

Κμοθά, επζζηυπμο Ακακία, Ηςάκκδ Γεθδβζάκκδ, Γεςνβίμο Βάναμβθδ, Ηςάκκδ Παθαιήδδ, ςηήνδ 

Λυκημο ηαζ Κςκ/κμο Εαΐιδ. Αηυιδ ηαζ μ ίδζμξ μ Μπεκάηδξ δεκ απέθοβε ηδ δήιεοζδ ηδξ ηενάζηζαξ 

πενζμοζίαξ ημο ιεηά ηδκ ηαηαζημθή ηςκ Ονθςθζηχκ. Βθ. Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 178-179 

ηαζ Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 69. 
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πανέιααζδξ ημο ηνάημοξ κμιζιμπμζμφκηακ απυ ηδκ ανπή ηδξ ζμοθηακζηήξ 

ηονζυηδηαξ ζε ηάεε ιμνθή βδξ πμο δεκ είπε μνζζηεί vakf ή mülk. Δκημφημζξ, ζηδκ 

πνάλδ, δ ηεκηνζηή ελμοζία επέηηεζκε ημκ έθεβπυ ηδξ ζε πενζμοζίεξ υθςκ ηςκ ιμνθχκ 

ηονζυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αηζκήηςκ mülk, πνδιάηςκ ηαζ ηζιαθθχκ, αηυιδ 

ηαζ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ vakf.
313

 

Οζ ζοκδεέζηενεξ ηαηηζηέξ πνμζηαζίαξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ πενζμοζίαξ ήηακ δ 

ααημοθμπμίδζή ηδξ ηαζ ημ εάρζιμ ημο νεοζημφ. Ακάθμβεξ ιέεμδμζ δεκ ιπμνμφκ κα 

ηεηιδνζςεμφκ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ απυ ημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε. 

Ζ πθέμκ πνμζθζθήξ ηαηηζηή ημο βζα ηδκ απμθοβή ηδξ εβηθδηζηήξ ηναηζηήξ 

πανέιααζδξ ήηακ δ εζημκζηή ιεηαπχθδζδ ιζαξ πνυζθαηα απμηηδεείζαξ πενζμοζίαξ 

ζε ζοββεκζηυ ή έιπζζημ πνυζςπμ. Γζα πανάδεζβια, ημ 1763 μ Μπεκάηδξ αβυναζε απυ 

ημοξ Παφθμ βζμ ημο Γζάκκδ, Μανία ηυνδ ημο Πάκμο ηαζ Αζδιίκα ηυνδ ημο Θακάζδ, 

υθμοξ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ, βζα 4.750 guruş 15 πενζαυθζα ηονίςξ ιε 

ιμονζέξ ηαζ μνζζιέκα ιε θειμκζέξ ηαζ εθζέξ, ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημοθάπζζημκ 52,5 

dönüm (δεκ ακαθένεηαζ δ έηηαζδ εκυξ πενζαμθζμφ), έκα πςνάθζ 4 dönüm, 3 εθαζχκεξ 

ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 17 dönüm ηαζ 5 αιπεθχκεξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 14 dönüm.
314

 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αηνζαέζηενδ πενζβναθζηά δζηαζμπναλία ημο ανπείμο, ηαεχξ μ 

ζοκηάηηδξ ηαδήξ Mehmed ηδξ Καθαιάηαξ ηαηαβνάθεζ ακαθοηζηά ημ πενζεπυιεκμ ηαζ 

ηα υνζα υθςκ ηςκ αηζκήηςκ, εκχ δ αβμνά επζηονχκεηαζ ιε ηδκ ιανηονία 14 

πνζζηζακχκ ηαζ 9 ιμοζμοθιάκςκ. Ζ ζενμδζηαζηζηή κμιζιμπμίδζδ ηδξ αβμνάξ 

ζοκμδεφηδηε απυ έκα ελίζμο ακαθοηζηυ ζηζξ πενζβναθζηέξ ημο θεπημιένεζεξ εθθδκζηυ 

πςθδηήνζμ έββναθμ, ημ μπμίμ ζοκηάπεδηε απυ ηδ ζοκέθεοζδ ηςκ πνμεζηχκ ηδξ 

Καθαιάηαξ.
315

 Θεςνμφιε αέααζμ υηζ ημ ιέβεεμξ ηδξ πενζμοζίαξ πμο ιεηααζαάζηδηε 

                                                 
313

 Σμ γήηδια πανμοζζάγεζ εεςνδηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ πενζπθμηέξ, ηαεχξ δ πναηηζηή ηδξ ηναηζηήξ 

δήιεοζδξ εειεθζχκεηαζ ζηδκ οπένααζδ ηςκ δζαηνίζεςκ ζδζςηζημφ ηαζ δδιμζίμο, ημζιζημφ ηαζ εεσημφ 

ηαζ ζηδκ άδδθδ ζδεμθμβζηή κμιζιμπμίδζδ ημο ηναηζημφ εβηθδηζημφ δζηαζχιαημξ. Μία πναηηζηή ηδξ 

ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ δήιεοζδξ ήηακ δ έκηαλδ ηςκ ayan ζηδκ μεςιακζηή 

δζηαζζηή ηάλδ ηαζ ζηδ εέζδ ηςκ kapikulları ιε ηδκ παναπχνδζδ ζε αοημφξ αλζςιάηςκ υπςξ ημο 

voyvoda ή ημο mütesellim. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δ πενζμοζία ημοξ πενκμφζε ζηδκ ρζθή ηονζυηδηα ημο 

ζμοθηάκμο, ζημκ μπμίμ έπνεπε κα επζζηναθεί ιεηά ημ εάκαηυ ημοξ. Γζα παναδείβιαηα αθ. Nagata, 

Ayan, 269-294. Απυ ηδκ άθθδ, δ δήιεοζδ πανμοζίαγε εκίμηε ακοπέναθδηεξ δοζημθίεξ ζηδκ εθανιμβή 

ηδξ, ηαεχξ δ εηηέθεζή ηδξ ήηακ ζε άιεζδ ζοζπέηζζδ ιε ηδ δοκαηυηδηα επζαεααίςζδξ ηδξ ηναηζηήξ 

ζζπφμξ ζηδκ πενζθένεζα ηαζ ηζξ πνμθδπηζηέξ εκένβεζεξ ημο άιεζα εκδζαθενυιεκμο. 
314

 ΗΑΜΜ 27/110, hüccet ιε π.έ. 19-28 Οηηςανίμο 1763 (evasid-i Rebi-ul-ahir 1177). ηδκ πχθδζδ 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ έκα ιεβάθμ δζχνμθμ πονβυζπζημ ιε αοθέξ ηαζ ηαηαζηήιαηα (πζεακυκ δ 

μζημβεκεζαηή έπαοθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ). Γζα πανάδεζβια εζημκζηήξ πχθδζδξ ιε εθθδκζηυ 

ζοιθςκδηζηυ αθ. Γδιδηναηυπμοθμξ, Ννκηθά έγγξαθα, 289-290. 
315

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/45. ημ έββναθμ ηαηαβνάθμκηαζ ελακηθδηζηέξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ μνζμεέηδζδ, 

βεςβναθζηυ εκημπζζιυ, ηαθθζένβεζεξ ηαζ ανζειυ δέκηνςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα πςθμφιεκα 

αβνμηειάπζα. 
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ηθυκζζε ηαζ πζεακυκ ακέηνερε ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζζμννμπίεξ ηδξ ημπζηήξ 

ημζκςκίαξ, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηαζ δ αηυθμοεδ απμοζία ηδξ ζδιαίκμοζαξ 

πνμοπμκηζηήξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ απυ δζηαζμπναλίεξ. Μζα εαδμιάδα ανβυηενα, 

αημθμφεδζε πχθδζδ ηδξ πνμακαθενεείζαξ πενζμοζίαξ απυ ημκ Μπεκάηδ ζε 

ηάπμζμοξ Γζςνβάηδ ηαζ Λαιπνάηδ βζμοξ ημο Νζηυθα ακηί 4.500 guruş.
316

 Θεςνμφιε 

υηζ πνυηεζηαζ βζα εζημκζηή πχθδζδ ζε ακενχπμοξ ηδξ άιεζδξ επζννμήξ ημο Μπεκάηδ, 

άημια ιάθθμκ άζδιδξ πνμέθεοζδξ, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ικεία ημοξ ζε ηακέκα άθθμ 

έββναθμ ημο ανπείμο. 

ε ιζα άθθδ ζεζνά δζηαζμπναλζχκ ακαδεζηκφεηαζ δ ηάζδ επέηηαζδξ ηδξ γχκδξ 

ηονζυηδηαξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ πνμξ ηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ Ακδνμφζαξ, ζηζξ 

μπμίεξ ηονζανπμφζε δ μζημβέκεζα ημο Musa ağa. Καεχξ μζ ιεηαααθθυιεκεξ ζπέζεζξ 

αοηήξ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ημκ Μπεκάηδ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ λεπςνζζημφ 

ηεθαθαίμο, εδχ εα πενζμνζζημφιε ζηδκ ελέηαζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ βαζμηηδηζηήξ 

επέηηαζδξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηα πθαίζζα αοηχκ ηςκ ζπέζεςκ. Ζ μζημβέκεζα ημο 

Musa ağa, μ πθμφημξ ηαζ δ ημζκςκζηή ζπμοδαζυηδηα ηδξ μπμίαξ ακηακαηθάηαζ ζηα 

ηεηιήνζα πμο εββνάθμοκ ηδ δνάζδ ηδξ, απμηέθεζε ζηυπμ ηδξ επεηηαηζηήξ 

βαζμηηδηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Μπεκάηδ ζηδ δεηαεηία ημο 1760. ηδκ ηαηηζηή πμο 

αημθμφεδζε εκζςιαηχεδηε ημ ζφκμθμ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ ιεευδςκ. 

Σμ 1759 μ Μπεκάηδξ εκενβχκηαξ ςξ επίηνμπμξ ηςκ ακήθζηςκ βζςκ ημο 

Γζςνβάηδ, Λζιπενάηδ ηαζ Γδιδηνάηδ, αβυναζε ζηδκ Ακδνμφζα βζα 5.500 guruş απυ 

ημκ επίηνμπμ ηςκ ηθδνμκυιςκ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Mehmed beğ ibn Musa ağa 

ακδθίηςκ „Osman beğ ηαζ Um Gelsun, Ahmed beğ ibn Sinci beğ απυ ηδκ Κμνχκδ, 

ιζα ιεβάθδξ έηηαζδξ αηίκδηδ αβνμηζηή ηαζ αζηζηή πενζμοζία.
317

 Ζ αβμνά 

πενζθάιαακε έκα ιμνεχκα έηηαζδξ 4 dönüm, 6 εθαζχκεξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 88 

dönüm ηαζ 150 νίγεξ, δφμ ζοηεχκεξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 50 dönüm ηαζ άβκςζημ 

ανζειυ πενζαμθζχκ ιε ζοηζέξ, εθζέξ, ιμονζέξ, θειμκζέξ ηαζ πμνημηαθζέξ 

(ικδιμκεφμκηαζ 5 αβνμηειάπζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 75 dönüm ηαζ απνμζδζυνζζημξ 

ανζειυξ άθθςκ, δ έηηαζδ ηςκ μπμίςκ δεκ ακαθένεηαζ), δδθαδή έκα ζφκμθμ 

ημοθάπζζημκ 227 dönüm.
318

 Ζ δζηαζμπναλία μθμηθδνχεδηε ιε ηδ ιεηααίααζδ ηδξ 

                                                 
316

 ΗΑΜΜ 27/45, hüccet ιε π.έ. 28 Οηηςανίμο-6 Νμειανίμο 1763 (evahir-i Rebi-ul-ahir 1177). ημ 

έββναθμ μ Μπεκάηδξ ακαθένεζ υηζ είπε αβμνάζεζ ηα πςθμφιεκα απυ ημοξ ημφκμοξ: “ba-hüccet-i 

şer‟ile iştira zir zabtin mütesarrif olduhum” ηαζ ήηακ “silk-i mülk sahihde münselik”. 
317

 ΗΑΜΜ 27/227, hüccet ιε π.έ. 27 Οηηςανίμο 1759 (5 Rebi-ul-evvel 1173). 
318

 ηδκ ίδζα δζηαζμπναλία ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ αβμνά εκυξ ιεβάθμο πονβυζπζημο ζηδκ Καθαιάηα ηαζ 

ζοκμθζηά 14 ηαηαζηδιάηςκ, 3 μζημπέδςκ, εκυξ ενβαζηδνίμο ηαζ εκυξ κενυιοθμο. 
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αβμναζεείζαξ πενζμοζίαξ ζημοξ ηνεζξ βζμοξ ημο Μπεκάηδ.
319

 Πανάθθδθα, 

επακαθαιαάκεηαζ δ ιεεμδμθμβία ηςκ επακαθαιαακυιεκςκ δζηαζμπναλζχκ ιε ημ ίδζμ 

ακηζηείιεκμ. Έηζζ, ζε hüccet πμο ζοκέηαλε μ ηαδήξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ζημ δζάζηδια 

1759-1760 ηαηαβνάθεηαζ δ ίδζα πχθδζδ ιε ηάπμζεξ θεπημιενεζαηέξ απμζαθδκίζεζξ 

ηαζ ιζα ιζηνή απυηθζζδ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ πςθμφιεκςκ αηζκήηςκ.
320

 

ηζξ ανπέξ ημο 1762 μ Μπεκάηδξ αβυναζε λακά βζα 5.500 guruş απυ ημκ 

„Osman beğ ηαζ ημκ vekil ηδξ Um Gelsun, Sinci beğ zade Ahmed beğ ηαημίημο ημο 

θνμονίμο ηδξ Κμνχκδξ, ιζα ιεβάθδ, ακ ηαζ αηαευνζζηδ ζηζξ ανζειδηζηέξ 

θεπημιένεζεξ πενζμοζία απμηεθμφιεκδ απυ ηαηαζηήιαηα, μζηίεξ, μζηυπεδα, 

κενυιοθμοξ ηαζ πενζαυθζα ιε εθζέξ, πμνημηαθζέξ, ζοηζέξ ηαζ ιμονζέξ.
321

 Ζ πνάλδ 

έθααε πχνα ζηδκ Σνζπμθζηζά ηαζ μ πνυπεζνμξ παναηηήναξ ημο εββνάθμο ηαζ δ 

έθθεζρδ ακαθμνάξ μνίςκ
322

 ηαζ ακαθοηζηήξ ηαηαβναθήξ ηδξ πενζμοζίαξ ιάξ 

επζηνέπμοκ κα εεςνμφιε ηδ δζηαζμπναλία επακάθδρδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ιε ίδζμ 

πενζεπυιεκμ. Ζ επακεπζηφνςζδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εκδθζηίςζδ ημο 

„Osman beğ, ηζξ αιθζζαδηήζεζξ ηδξ εβηονυηδηαξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηζξ επαηυθμοεεξ 

κμιζηέξ πενζπθμηέξ, υπςξ ακηακαηθχκηαζ ζηα „arzuhal ηαζ ahkâm αοημφ ημο έημοξ. 

Έηζζ, ζηα πθαίζζα ηςκ δζηαζηζηχκ αβχκςκ ηαζ ηδξ κμιζηήξ αζηάεεζαξ πμο 

αημθμφεδζακ ηδκ θεμνά ηδξ ημζκςκζηήξ ζζπφμξ ηαζ ηδκ εηπμίδζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο Musa ağa, μ Μπεκάηδξ έηνζκε ακαβηαία ηδκ εη κέμο κμιζιμπμίδζδ 

ηδξ αβμνάξ ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο.  

Αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα δζηαζμπναηηζηή ιεεμδμθμβία, ημ 1765 μ Μπεκάηδξ 

εηιεηαθθεφηδηε αηυιδ ιία εηπμίδζδ ιεβάθμο ιένμοξ ηδξ βαζμηηδηζηήξ πενζμοζίαξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa. ιςξ, αοηή δ αβμνά δεκ πενζμνίζηδηε ζηδ κμιζηή 

δζαζθάθζζδ ημο αβμναζηή ιε ηδ νδημνζηή ηςκ hüccet ηαζ ηςκ tapu ή ημοξ κμιζημφξ 

εθζβιμφξ ζηα ημπζηά ζενμδζηεία, αθθά ζοκδέεδηε ιε ηδ ιεηααμθή ηςκ ζζμννμπζχκ 

ηςκ πμθζηζημημζκςκζηχκ δζηηφςκ ηδξ πενζμκήζμο πμο πνμηάθεζε δ μζημκμιζηή 

                                                 
319

 ΗΑΜΜ 27/227: “oğlarım mesfurun Yorgaki Benaki ve Liberaki Benaki ve Dimitraki Benaki nam 

zimmileri iştirak üzere mülk-i müşteralar yed-i benim kati‟ „alakam ve midhalım kalmadı mesfurların 

kendi akçeleriyle iştira eyledim”. 
320

 ΗΑΜΜ 27/46, hüccet ιε π.έ. 25 Αοβμφζημο 1759-13 Αοβμφζημο 1760 (1173). ημ έββναθμ οπάνπεζ 

δ επζπνυζεεηδ ακαθμνά ηδξ πθδνςιήξ εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ ηςκ resm-i zemin ηαζ ηδξ εηήζζαξ 

δεηάηδξ ηαζ δ ικεία ηδξ πχθδζδξ θυβς πνέμοξ ηαζ έκδεζαξ (“deyn […] zaruret”) ηςκ πςθδηχκ. 
321

 ΗΑΜΜ 27/104, hüccet ιε π.έ. 28 Ηακμοανίμο 1762 (3 Receb 1175): “dükkâğın ve büyut ve büyut-i 

yerleri ve „arza ve asiyap ve limon ve portokal ve zeytun ve incir ve tut bağçeleri ve sa‟ir escar 

müsmire ve gayir müsmireyi mustemil emlakini bil-cümle al-tevafik ve al-levahik kâfeten al-hukkuk al-

murafik cüzi ve külli”. 
322

 υ.π.: “hududu ve sınırında vakı‟ tahdid ve tefvsifinden musteğni bile al-ehali ve al-ciran ma‟lumat 

al-hudud”. 
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ηαηάννεοζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ηαζ επεηηάεδηε ζε ιαηνμπνυκζμοξ 

δζηαζηζημφξ αβχκεξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ακαδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ ημζκςκζηή, 

μζημκμιζηή ηαζ ζοιαμθζηή αλία ηδξ βαζμηηδζίαξ ηαζ ηζξ απνυαθεπηεξ ζοκέπεζεξ ηαζ 

ηζκδφκμοξ πμο έηνοαε δ ακηίζημζπδ επεηηαηζηή πναηηζηή. ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα 

πενζμνζζημφιε ζηδκ δζηαζμπναηηζηή υρδ ηδξ αβμνάξ. 

Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ δζηαζμπναλίαξ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηδξ 

ιεηααζααζεείζαξ πενζμοζίαξ, ημο ηφνμοξ ημο πνμδβμφιεκμο ηαηυπμο ηδξ, ηδξ 

επίβκςζδξ ηςκ ηαηαπαηήζεςκ ηδξ δζηαζζηήξ ηάλδξ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

αβμναζεείζαξ πενζμοζίαξ απυ ημκ Musa ağa ηαζ ηδξ ακαζθάθεζαξ πμο πνμηαθμφζε δ 

πζεακή αδοκαιία επζαμθήξ ηςκ ζενμδζηαζηζηχκ απμθάζεςκ, επέααθε ηδ ζφκηαλδ 

κμιζιμπμζδηζηχκ εββνάθςκ ιε ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ απυ δζαθμνεηζημφξ ηαδήδεξ. Έηζζ, 

ημκ Μάνηζμ ημο 1765 μ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ Isma‟il ελέδςζε hüccet ζημ μπμίμ δ 

Fatme ηυνδ ημο Musa ağa ιε vekil ηδξ ημοξ ηαημίημοξ ημο θνμονίμο ηδξ Μεεχκδξ 

Ibrahim ağa ibn „Abdullah, Hasan bölükbaşı ibn Ramazan ηαζ Huseyn bölükbaşı ibn 

Murad, πμφθδζε ζημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ηαζ ζημ βζμ ημο ηεθεοηαίμο Λζιπενάηδ ηα 

çiftlik ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ „Aziz ağa έηηαζδξ 30 çift, Kulçavuş 9 çift, Veys ağa 8 

çift, Delimemi 15 çift, Γασδμονμπχνζ 20 çift ηαζ Πήδδια 9 çift, ηαζ ημο çiftlik Yavoliç 

(Γζααμθίηζζ) ζημκ ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ έηηαζδξ 40 çift.
 323

 Ζ Fatme δήθςζε υηζ 

ηθδνμκυιδζε ηδκ πςθδεείζα πενζμοζία απυ ημκ „Osman beğ
324

 ηαζ απυ ημ ανπζηυ 

πμζυ αβμνάξ, ηςκ 17.949 guruş, εζζέπναλε 10.000 guruş, ιεηά απυ ηδκ αθαίνεζδ 

μθεζθήξ (takas) 7.949 guruş ημο απμεακυκηα „Osman beğ ζημκ Μπεκάηδ. Ζ οπυθμζπδ 

κμιζηή νδημνζηή ημο εββνάθμο δε παναηηδνίγεηαζ απυ ζδζαζηενυηδηεξ,
325

 αθθά είκαζ 

εκδζαθένμκ υηζ μ Μπεκάηδξ εηιεηαθθεφεηαζ επακεζθδιιέκα μθεζθέξ απυ ζζπονμφξ 

ayan, αοηή ηδ θμνά ημο „Osman beğ, πνμξ ημ πνυζςπυ ημο βζα ηδκ ιαγζηή αφλδζδ 

ηδξ βαζμηηδηζηήξ ζζπφμξ ημο. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε αοηήκ ημο 

Ahmed Hotoman δεκ ήηακ πανμφζεξ μζ πμζκζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ δ πανειααηζηή 

θεζημονβία ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. Ζ δζηαζμπναλία επακαθήθεδηε έκα ιήκα 

ανβυηενα απυ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ Selim, ιε ηδκ έηδμζδ δφμ λεπςνζζηχκ hüccet 

                                                 
323

 ΗΑΜΜ 27/129, hüccet ιε π.έ. 14-23 Μανηίμο 1765 (evahir-i Ramazan 1178). 
324

 υ.π.: “müteveffa „Osman beğin irslerinden haleti olub müteveffa-i mezburun emlak ve eşyasi ve 

arazıları bil-irs al-şer‟ al-lazim geldikten sonra”. 
325

 Ζ πνάλδ ηοπζηά πνμζδζμνίγεηαζ ςξ “bey‟ ve tefviz” ηαζ δ Fatme δδθχκεζ υηζ “δεκ απέιεζκε ηακέκα 

ζοιθένμκ ηαζ δεκ εα έπεζ ηαιία ακάιεζλδ ζηα πςθμφιεκα αηίκδηα ηαζ ηηήιαηα ηαζ μ Πακαβζχηδξ 

Μπεκάηδξ ηαζ μ βζμξ ημο Λζιπενάηδξ ιπμνμφκ κα είκαζ απυθοημζ ηφνζμί ημοξ ηαζ κα ηα ηάκμοκ υ,ηζ 

επζεοιμφκ” (“al-hudud olan çiftlikan mezkurun emlak ve arazılarında mütevekkil olduğum Fatme 

hanımın „alaka ve midhal kalmayub müşteri-i mesfuran Panayot Benaki‟nin ve oğlu Limberaki‟nin 

mülk müşterası dahı mufevviz olmuştur keyf-mayesa ve yahtar malık ve müteşarrif olsun”). 
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ιε ηαοηυζδιμ πενζεπυιεκμ,
326

 εκχ ζημ ίδζμ δεηαήιενμ μ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ 

Isma‟il ελέδςζε έκα ηέηανημ υιμζμ hüccet. Καζ ζηα ηέζζενα hüccet βίκεηαζ ακαθμνά 

ζηδ ζοκαίκεζδ ημο sahib-i arz, δδθαδή ηδξ Fatme bint Musa, θοζζηά ιέζς ηςκ vekil 

ηδξ. Δηηυξ απυ ηα πνμακαθενεέκηα hüccet πμο ζχγμκηαζ ζε πνςηυηοπδ ιμνθή, ζημ 

ΗΑΜΜ οπάνπμοκ δφμ ακηίβναθα ιεηαθνάζεςκ hüccet, ημ πνχημ ζοκηαβιέκμ απυ 

ακχκοιμ ηαδή ηδξ Σνζπμθζηζάξ 5 ιήκεξ ιεηά ηδκ πχθδζδ ηαζ πανμοζία ηδξ άθθδξ 

ηυνδξ ημο Musa ağa, ηδξ „Ayşe, εκχ ημ δεφηενμ, εηδμιέκμ απυ ηάπμζμκ ηαδή 

είκιπδ Εακδέ Απιέηιπεδ [sic] ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, πανμοζία αοηή ηδ θμνά 

ηαζ ηςκ δφμ ημνχκ ημο Musa ağa.
327

 

Ζ κμιζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ έηδμζδξ tapu ανίζηεζ ηεηιδνζςηζηή  

επζαεααίςζδ απυ έκα απνμκμθυβδημ tapu-i temessük,
328

 ζημ μπμίμ μζ ακχκοιμζ 

ζοκηάηηεξ ημο δδθχκμοκ, ςξ ηθδνμκυιμζ ημο „Osman beğ ηαζ sahib-i arz ηςκ 7 

çiftlik, ηδκ πχθδζδ ηαζ ιεηααίααζδ ηςκ ειπνάβιαηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ ζημκ 

Μπεκάηδ.
329

 Σμ πμζυ ζοιθςκεί ιε αοηυ ηςκ hüccet, εκχ δ δζαηφπςζδ είκαζ 

πενζζζυηενμ πνμζεηηζηή απυ αοηή ηςκ hüccet ςξ πνμξ ημκ κέμ ζδζμηηήηδ, ηαεχξ 

απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο υνμο “malik”. Δκδζαθένμοζα είκαζ δ φπανλδ εκυξ δεφηενμο 

tapu, ημ μπμίμ ζοκηάπεδηε ζηδκ Σνζπμθζηζά έκα πνυκμ ανβυηενα, ζημ μπμίμ ημ 

ακηίηζιμ ηδξ αβμνάξ ακένπεηαζ ζε 40.000 guruş πςνίξ ακαθμνά ζε πνμτπάνπμκ πνέμξ 

ημο „Osman beğ. ηζξ ηθδνμκυιμοξ ηαζ πςθήηνζεξ ηδξ πενζμοζίαξ, Fatme ηαζ „Ayşe, 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ζφγοβμξ ημο „Osman, δ Dorriye, εηπνμζςπμφιεκδ απυ ημκ 

Mehmed emin ağa.
330

 Ζ επακέηδμζδ ημο tapu ηαζ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημ πνχημ 

ηαζ ζημ δεφηενμ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ εηενμπνμκζζιέκδ επακαδζαπναβιάηεοζδ ηςκ 
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 ΗΑΜΜ 27/118 ηαζ 27/145, hüccet ιε π.έ. 13 ηαζ 22 Απνζθίμο 1765 (evahir-i Sevval 1178). 
327

 Σα δφμ αοηά έββναθα ανίζημκηαζ ζηα Γ.Α.Κ. ηαζ δδιμζζεφεδηακ απυ ημκ Γνζηζυπμοθμ. Βθ. 

Γνζηζυπμοθμξ, Σα πσιεηήξηα, 621-625. ημ hüccet ηδξ Σνζπμθζηζάξ δε βίκεηαζ ικεία πνέμοξ ηαζ 

ακαθένεηαζ ημ πμζυ ηςκ 17.949 guruş ςξ ζοκμθζημφ ακηζηζιήιαημξ, εκχ ζημ δεφηενμ hüccet 

ακαθένεηαζ, ιάθθμκ θακεαζιέκα, ζοκοπμθμβζζιυξ πνέμοξ 7.000 guruş. Δπίζδξ, ζημ ΗΑΜΜ ανίζηεηαζ 

ιεηάθναζδ hüccet ημο ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ ιε ηδ ιάθθμκ θακεαζιέκδ πνμκμθμβία έηδμζδξ 23 

Φεανμοανίμο 1764 (23 Subat 1178), διενμιδκία ιεηάθναζδξ 8 Ημοθίμο 1845 ηαζ ηυπμ επζηφνςζήξ ηδξ 

ηδκ Αεήκα. Βθ. ΗΑΜΜ 28/13. Οζ ιεηαθνάζεζξ αοηέξ ακηακαηθμφκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ αλίαξ ηδξ ιεηααζααζεείζαξ πενζμοζίαξ βζα ηδκ μζημβέκεζα Μπεκάηδ, αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ 

δδιζμονβία ημο κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ. 
328

 IAMM 27/167. 
329

 Ο sahih-i arz δδθχκεζ υηζ δε εα έπεζ ζημ ιέθθμκ ηαιία ακάιεζλδ ζηδκ πνχδκ ζδζμηηδζία ημο (“şer‟ 

mülk mevritden asla ve kat‟en „alaka ve midhalım kalmadı”) ηαζ υηζ αθμφ μ κέμξ ηφνζμξ πθήνςζε ημ 

θυνμ ηδξ βδξ ηαζ ηδ δεηάηδ, ημο παναπςνείηαζ ημ πανυκ πζζημπμζδηζηυ (“resm-i zemin olundu izn, 

„aşer-i şeriyyesi sahib-i arz üzere eda ederler oldukta tasarrufumuzdan işbu memhur ma‟rtifet-i am 

yedine verilmiş”). Σμ çiftlik Γζααμθίηζζ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί ιε ζζμιέβεεεξ çiftlik ιε ημ υκμια 

Γανάκηγα. Καεχξ ηα ακαθενυιεκα υνζα είκαζ αοηά ημο Γζααμθζηζίμο, εεςνμφιε υηζ πνυηεζηαζ βζα 

παναδνμιή. 
330

 ΗΑΜΜ 27/103 ιε π.έ. 9 Μανηίμο 1766 (27 Ramazan 1179). 
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υνςκ ηδξ αβμνάξ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ακαηαναπήξ πμο 

αημθμφεδζε ηδκ πηχζδ ημο μίημο ημο Musa ağa ζηδκ Ακδνμφζα. 

Μζα ιμκαδζηή πενίπηςζδ απυηηδζδξ çiftlik θυβς εβηαηάθεζρήξ ημο απυ ημκ 

κυιζιμ ηφνζυ ημο ηαηαβνάθεζ ημ tapu ημο 1763, ιε ημ μπμίμ μζ Πακαβζχηδξ ηαζ 

Λζιπενάηδξ Μπεκάηδξ απέηηδζακ ημ çiftlik Cafer emin έηηαζδξ 80 çift ζηδκ 

Ακδνμφζα. Σμ çiftlik οπαβυηακ δζμζηδηζηά ζημκ mukata‟a ηδξ Πάηναξ ηαζ ακήηε ζημκ 

„Osman beğ, αθθά ιεηά ημ εάκαημ ημο ηονίμο ημο έιεζκε πςνίξ ζδζμηηήηδ, ηαεχξ μζ 

ηθδνμκυιμζ ημο δεκ εκδζαθένεδηακ κα ημ ακαθάαμοκ.
331

 Σμ ζφκημιμ αοηυ έββναθμ 

δεκ ακαθένεζ ακηίηζιμ βζα ηδ ιεηααίααζδ ηονζυηδηαξ. 

Θεςνμφιε υηζ μζ δζηαζμπναλίεξ ιαγζηχκ αβμνχκ ηαζ δ πνμζεηηζηά 

ζπεδζαζιέκδ βαζμηηδηζηή πμθζηζηή απμηεθμφκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ δείηηεξ ιζαξ 

ιεηαααθθυιεκδξ ημζκςκζηήξ δοκαιζηήξ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ ηαζ ίζςξ ηαζ 

ακηίζημζπςκ εκηάζεςκ. ηυπμξ ηςκ ελαβμνχκ ιεβάθςκ πενζμοζζχκ, πένα απυ ηδ 

βαζμηηδηζηή πνμζαφλδζδ, ήηακ δ ελμοδεηένςζδ παναβυκηςκ ιε πμθζηζημημζκςκζηή 

επζαμθή ηαζ ηφνμξ, ηαεχξ μ βαζμηηδηζηυξ επεηηαηζζιυξ ζε ιζα αβνμηζηή 

πνμαζμιδπακζηή ημζκςκία δεκ απμηεθμφζε ζηυπμ per se, μφηε απμηθεζζηζηά 

ιεεμδμθμβία εθέβπμο ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ, αθθά ηαζ ηνυπμ πμθζηζηήξ 

επζαμθήξ. Σέθμξ, είκαζ θακενυ υηζ μ Μπεκάηδξ εηιεηαθθεουηακ ηδκ άβκμζα ηδξ 

ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ ζπεηζηά ιε ημ κμιζηυ ηαεεζηχξ πμθθχκ βαζχκ. 

Σν κέγεζνο ηεο Μπελάθεηαο πεξηνπζίαο 

 πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ πνμζπάεεζα ακαζφζηαζδξ ημο ζοκυθμο ηδξ 

βαζμηηδηζηήξ πενζμοζίαξ ημο Μπεκάηδ είκαζ δφζημθδ, ηαεχξ απμοζζάγμοκ ηα 

ηεηιήνζα πνμζημδμζζχκ, δςνεχκ ηαζ ηθδνμκμιζχκ, εκχ πμθθά αβνμηζηά mülk ημο 

Μπεκάηδ ηαηαβνάθμκηαζ ιυκμ ζηδκ πενζβναθή μνίςκ ηνίηςκ αβνμηειαπίςκ ή 

απμηθεζζηζηά ζε ιεηαμνθςθζηά έββναθα. Σμ ηεηιήνζμ πμο εββνάθεζ ημ ζφκμθμ ηδξ 

Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ είκαζ ημ ηαηάζηζπμ δήιεοζήξ ηδξ ημ 1770, ημ μπμίμ πανά ηζξ 

ένεοκέξ ιαξ ζημ Başbakanlık Arşivi δε ανέεδηε. οιπεναζιαηζηά, δ πθήνδξ 

ακαζφζηαζδ ημο ιεβέεμοξ, ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ βεςβναθίαξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο 

ζδιακηζηυηενμο πνζζηζακμφ πνμφπμκηα ημο 18
μο

 αζχκα πανμοζζάγεζ πμθθά ηεκά. 

 Θα πνμζπαεήζμοιε κα ακαζοζηήζμοιε ηδ Μπεκάηεζα βαζμηηδζία ιε αάζδ 

ηνεζξ άλμκεξ, δδθαδή ημ απμβναθζηυ defter ημο 1757, ιζα ηαηά πνμζέββζζδ πμζμηζηή 
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 ΗΑΜΜ 27/217 ιε π.έ. 12 Ημοθίμο 1763-30 Ημοκίμο 1764 (1177): “mahlul-i vech olunub […] 

varisları tarafından bir kimesne talib ve rağib olmamamkla […] hakk-i tapu olmayub mukabele etmeye 

varisları”. 
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απμηίιδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ αβμναπςθδζζχκ ζημ δζάζηδια 1757-1769 ηαζ ηδκ 

πνμζημδμζία ηδξ ηυνδξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ Πακηγεπνμφθαξ ημ 1790. Ζ 

εηηίιδζδ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ dönüm πμο πέναζακ ζηδκ ηονζυηδηα ημο Μπεκάηδ 

δεκ είκαζ εθζηηή, ηαεχξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ εββναθχκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ απθή 

ακαθμνά ημο είδμοξ ημο αβνμηειαπίμο, πςνίξ κα πανέπεζ πμζμηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Ζ 

πνμζημδμζία ηδξ Πακηγεπνμφθαξ είκαζ αηυιδ πενζζζυηενμ αζαθήξ ζηζξ πμζμηζηέξ 

θεπημιένεζέξ ηδξ, αθθά, ηαεχξ πενζέπεζ 6 çiftlik πμο δεκ ηαηαβνάθμκηαζ ζε ηακέκα 

απυ ηα έββναθα πμο ιεθεηήεδηακ, δζαηδνεί ηδκ ηεηιδνζαηή αλία ηδξ. 

 ηδκ απμβναθή ημο 1757 ηαηαβνάθμκηαζ 57 πενζαυθζα (πςνίξ ακαθμνά ζημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ) ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 584 dönüm, 15 εθαζχκεξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 

161 dönüm, 16 ιμνεχκεξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 117 dönüm, πενζαυθζα ιε ιμονζέξ, εθζέξ 

ηαζ ζοηζέξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 281 dönüm, έκα πενζαυθζ ιε ηανπμθυνα δέκηνα 

έηηαζδξ 20 dönüm,
 
2 πςνάθζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 400 dönüm, εκχ μ Μπεκάηδξ δε 

θένεηαζ κα ηαηέπεζ ηακέκα çiftlik.
332

  Έηζζ, ημ ζφκμθμ ηδξ βαζμηηδζίαξ ημο έθεακε 

ημοθάπζζημκ ηα 91 αβνμηειάπζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 1.563 dönüm. ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια 1757-1769 δ αβνμηζηή πενζμοζία ημο αολήεδηε ηαηά 17 ιμνεχκεξ 

ζοκμθζηήξ ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ 60 dönüm (οπάνπμοκ 5 εββναθέξ πςνίξ 

ακαθμνά ζηδκ έηηαζή ημοξ), 11 εθαζχκεξ ζοκμθζηήξ ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ 114 

dönüm (οπάνπμοκ 2 εββναθέξ πςνίξ ακαθμνά ζηδκ έηηαζή ημοξ), 8 αιπέθζα 

ζοκμθζηήξ ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ 26,5 dönüm (οπάνπμοκ 5 εββναθέξ πςνίξ 

ακαθμνά ζηδκ έηηαζή ημοξ), 2 πενζαυθζα ιε ζοηζέξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 50 dönüm, 23 

πενζαυθζα ζοκμθζηήξ ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ 149 dönüm (οπάνπμοκ 9 εββναθέξ 

πςνίξ ακαθμνά ζηδκ έηηαζή ημοξ), 4 πςνάθζα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 52 dönüm ηαζ 3 çift 

ηαζ 13 çiftlik (εη ηςκ μπμίςκ ζηα 4 ηαηέπεζ ημ 1/3 ημο ζοκυθμο ημοξ, εκχ δε 

βκςνίγμοιε ηδκ έηηαζδ άθθςκ 4) ζοκμθζηήξ ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ ημοθάπζζημκ 

211 çift. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζημδμζία ηδξ Πακηγεπνμφθαξ, δ ηεθεοηαία 

έθααε 58 πενζαυθζα ιε ιμονζέξ, ζοηζέξ, θειμκζέξ ηαζ εθζέξ, δ έηηαζδ ηςκ μπμίςκ δεκ 

ακαθένεηαζ, 2 πςνάθζα έηηαζδξ 40 ηαζ 8 dönüm ακηίζημζπα, έκα αιπέθζ έηηαζδξ 60 

dönüm ηαζ 6 çiftlik δ αβμνά ηςκ μπμίςκ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζηα ηεηιήνζα ημο 

Μπεκάηεζμο ανπείμο.
333

 Ζ ηαφηζζδ ηςκ πενζαμθζχκ ηαζ ημο αιπεθζμφ είκαζ αδφκαηδ 

ηαζ άνα δεκ ιπμνμφκ κα θδθεμφκ οπυρδ επζπνυζεεηα ζε αοηά ημο οπυθμζπμο 
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 ΗΑΜΜ 27/223. Ζ απμβναθή έπεζ δδιμζζεοηεί απυ ημκ Veinstein, πςνίξ υιςξ ιεηαβναθή ημο 

ηεζιέκμο, αθθά απθή ιεηάθναζή ημο ζηδ βαθθζηή. Βθ. Veinstein, Le patrimonie, 211-233. 
333

 Βθ. Κμοβέαξ, Ο κεηξνπνιίηεο, 141-179. Δπίζδξ αθ. Οζημκμιάηδξ, Γχξσ απφ ηε δηαζήθε, 14-24, 

υπμο ηαηαβνάθεηαζ έκα αηυιδ çiftlik. 
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ανπεζαημφ οθζημφ.
334

 Έηζζ, ζοιπεναζιαηζηά ημ 1769 δ βαζμηηδηζηή πενζμοζία ημο 

Μπεκάηδ πενζθάιαακε ημοθάπζζημκ 156 αβνμηειάπζα ζοκμθζηήξ εθάπζζηδξ 

ηαηαβεβναιιέκδξ έηηαζδξ 2.014,5 dönüm ηαζ 19 çiftlik εθάπζζηδξ ηαηαβεβναιιέκδξ 

έηηαζδξ 267 çift ηαζ 2.500 dönüm. 

Η ζύλζεζε θαιιηεξγεηώλ θαη ε αγξνηηθή ηερλνινγία 

Οζ πνμαζμιδπακζηέξ αβνμηζηέξ ημζκςκίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ μζημκμιζηή 

αοηάνηεζα. Πανάθθδθα, μ μνεζκυξ παναηηήναξ ηςκ πενζζζυηενςκ βεςβναθζηχκ 

δζαιενζζιάηςκ ημο ααθηακζημφ πχνμο, δ δοζπένεζα ηςκ ιεηαθμνχκ, δ ηονίανπδ 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή απμιυκςζδ ηαζ μ αζεεκήξ ααειυξ εηπνδιαηζζιμφ 

ζοκέααθακ ζηδκ ακάπηολδ πανάθθδθςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ δ 

μζηζαηή αζμηεπκία ηαζ δ ηηδκμηνμθία, ςξ ζοιπθδνςιαηζηχκ πδβχκ εζζμδδιάηςκ. Ζ 

ελάνηδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ οπαίενμο απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηζξ ηαθθζένβεζεξ 

ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία ήηακ άιεζδ ηαζ απυθοηδ, εκχ μζ πνδιαηζηέξ αλίεξ 

ελοπδνεημφζακ απμηθεζζηζηά ηζξ θμνμθμβζηέξ επζαμθέξ, εκχ ημ ζημζπεζχδεξ ειπυνζμ 

ηδξ οπαίενμο είπε ακηαθθαηηζηυ παναηηήνα.
 335

 

Oζ ζοκηάηηεξ ηςκ δζηαζμπναλζχκ ημο ΗΑΜΜ πάκημηε πνμέααζκακ ζε δήθςζδ 

ημο ηαθθζενβδηζημφ παναηηήνα ηςκ πςθμφιεκςκ αβνμηειαπίςκ. Αοηή δ απανίειδζδ 

εηηυξ απυ ηαηαβναθή ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ δοκαημηήηςκ ημο αβνμηειαπίμο πζεακυκ 

απμηεθμφζε ηαζ ιέεμδμ κμιζιμπμίδζδξ ειθοηεοηζηχκ δζηαζςιάηςκ (πανεθεμφζαξ 

αοεαίνεηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ειθοηεοηζημφ ηαεεζηχημξ) ιέζς ηδξ εββναθήξ ημοξ ζε 

δζηαζμπναηηζηή ζοκαθθαβή ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ έηπαθαζ δζηαζχιαημξ. Έηζζ, αοηέξ μζ 

εββναθέξ ζοκδέμοκ ηδκ αβνμηζηή μζημκμιία ιε ηζξ βαζμηηδηζηέξ ζηναηδβζηέξ. 

ημ ζφκμθμ ηςκ ιεηααζαάζεςκ πμο έθααακ πχνα ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ 

ζημ δζάζηδια 1715-1770 δ πθεζμρδθία ηςκ ιεηααζααγυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ ήηακ 

αβνμηζηά αηίκδηα: 
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 Απυ ηα ζημζπεία πμο εββνάθμκηαζ ζηα έββναθα ηδξ πνμζημδμζίαξ ηα ημπςκφιζα δεκ απμηεθμφκ 

αζθαθή ηεηιδνίςζδ, εκχ ημ ειθοηεοηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ αβνμηειαπίςκ ιπμνεί κα ιεηααθήεδηε ιε 

ημ πέναζια ημο πνυκμο ιεηά ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηςκ Ονθςθζηχκ ηαζ ηδξ Αθαακμηναηίαξ. Δπίζδξ, ζηα 

μεςιακζηά ηαζ εθθδκζηά ηεηιήνζα αβμνχκ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ηακέκα αιπέθζ έηηαζδξ 60 dönüm. 

Ακηζεέηςξ δ αβμνά ηςκ δφμ πςναθζχκ πνμκμθμβείηαζ ημ 1763. Βθ. ΗΑΜΜ 27/210 ηαζ 27/110. 
335

 Οζ πνμζθαιαάκμοζεξ ηςκ πενζζζυηενςκ ιεθεηδηχκ ηδξ αβνμηζηήξ γςήξ ημο 18
μο

 αζχκα 

ζηδνίγμκηαζ ζηδ εεςνία ηδξ παναηιήξ ηαζ ηαηάννεοζδξ ημο ηθαζζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ μεςιακζηήξ 

αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ. Γζα πανάδεζβια αθ. Gibb & Bowen, The Islamic Society, 22. Δπζπθέμκ, μζ 

δοηζηέξ πδβέξ, δδθαδή μζ πενζδβδηέξ ηαζ μζ δζπθςιαηζηέξ ακαθμνέξ, ιεηέθενακ αοημφζζα ηδκ 

εονςπασηή ειπεζνία ηδξ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηςκ πνχηςκ ζηαδίςκ ηδξ αζμιδπακζηήξ 

επακάζηαζδξ ζε έκα αβνμηζηυ, μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζηυ πενζαάθθμκ ημο μπμίμο ηδ θμβζηή 

εθάπζζηα ηαηακμμφζακ. 
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 Μπελάθεο Μ. Βνπιθάλνπ Μ. Βειαληδηάο Μ. Νηίκηνβαο 

Αγξνηηθά αθίλεηα 87 55 28 195 

Αζηηθά αθίλεηα 16 4 3 13 

Πνζνζηό αγξνηηθώλ 

αθηλήησλ επί ηνπ 

ζπλόινπ 

84,4% 92,3% 90,3% 93,75% 

Αζηία ημο θαζκυιεκμο ήηακ ημ παιδθυ ηυζημξ αβμνάξ ηδξ βδξ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημκ ηονίανπμ αβνμηζηυ παναηηήνα ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ. Πανάθθδθα, 

ηαηαβνάθεηαζ ιζηνή πμζηζθία αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ ηηζνίςκ ηαζ εθάπζζηεξ πςθήζεζξ 

ιμνθχκ επέιααζδξ ημο ακενχπμο ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, υπςξ θμφνκςκ, ζηάαθςκ 

ή ιφθςκ. 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ δε δζαθμνμπμζήεδηε απυ ημκ μεςιακζηυ αβνμηζηυ ηυζιμ 

ημο 18
μο

 αζχκα ςξ πνμξ ηδκ ηονίανπδ ηαθθζένβεζα, δδθαδή αοηή ηςκ δδιδηνζαηχκ, δ 

μπμία ηθζιαηςκυηακ απυ ημ ζζηάνζ ζημ ηαθαιπυηζ, ζημ ηνζεάνζ, ζηδ ανχιδ ηαζ ζηα 

θζβυηενμ ζοκδεζζιέκα ηεπνί ηαζ ζίηαθδ.
336

 Δκημφημζξ, απυ φζηενδ ηεηιδνίςζδ 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ παναβςβή ζίημο, ηαθαιπμηζμφ ηαζ ηνζεανζμφ ζηδκ 

Καθαιάηα ήηακ ακφπανηηδ.
337

 Ζ εζηυκα αοηή επζαεααζχκεηαζ απυ ημ ανπεζαηυ οθζηυ 

ημο ΗΑΜΜ, ηαεχξ δ ακαθμβία ηςκ ιεηααζααγυιεκςκ tarla ζοβηνζηζηά ιε ηα bağ ηαζ 

ηα bağçe ήηακ ιζηνή: 

 Μπεκάηδξ Μ. Βμοθηάκμο Μ. Βεθακζδζάξ Μ.Νηίιζμααξ 

φκμθμ ιεηααζααζεέκηςκ 

αβνμηειαπίςκ 

74 55 28 164 

Tarla 8 16 12 57 

Πμζμζηυ tarla επί ημο ζοκυθμο 

ηςκ αβνμηζηχκ ιεηααζαάζεςκ 

10,81 % 29 % 42,85 % 34,75 % 
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 Ο Αζδναπάξ δζαηοπχκεζ ιζα ηοπμθμβία ηδξ ηαθθζένβεζαξ δδιδηνζαηχκ ιε αθεηδνζαηυ ζδιείμ ηζξ 

ζηαεενέξ ζπέζεζξ ηςκ παναβςβζηχκ κμνιχκ, υπςξ ακηακαηθχκηαζ ζηδ ζοπκυηδηα ηςκ θεβυιεκςκ 

“θηςπχκ” δδιδηνζαηχκ. Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 291-293 ηαζ Ζ Διιεληθή νηθνλνκία, 12-14. 

Ακελάνηδηα απυ ηδκ πενζμνζζιέκδ ηεηιδνίςζδ αοηήξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ, πνμζμπή πνέπεζ κα 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ad verbatim ενιδκεία πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ ιεηααθδηχκ. Βθ. Alexander, 

Counting the Grains, 55-70. Απυ ηδκ άθθδ, δ ζφκεεζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ 

αβκμεί ηδκ πνμηεζκυιεκδ απυ ημκ Αζδναπά κυνια ιζαξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ζηδνζβιέκδξ ζηδκ 

παναβςβή δδιδηνζαηχκ ζοκεπζημονμφιεκδξ απυ ηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα, ηδκ εθαζμηαθθζένβεζα ηαζ 

ηδκ ηηδκμηνμθία. Βθ. Αζδναπάξ, Σν αγξνηηθφ πιεφλαζκα, 9-10. Ζ πενίπηςζδ αοηή ηαηαδεζηκφεζ υπζ 

ηυζμ ηδ ιδ εβηονυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεχνδζδξ, υζμ ηδκ ακαβηαζυηδηα ιεθέηδξ ηδξ ημπζηήξ 

ζδζαζηενυηδηαξ ζηδκ ζοβηνυηδζδ εκυξ πενζβναθζημφ ιμκηέθμο ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ δμιχκ.  
337

 Βθ. Anoyatis-Pele, Connaisance, 31-36. ημζπεία βζα ηα οπυθμζπα δδιδηνζαηά δε δίκμκηαζ, αθθά 

δεδμιέκδξ ηδξ εθάζζμκμξ αλίαξ ημοξ ηαζ ηδξ ελάνηδζήξ ημοξ απυ ηα ηφνζα ζζηδνά, οπμεέημοιε υηζ 

επίζδξ δεκ ηαθθζενβμφκηακ. 
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Ο πίκαηαξ είκαζ απθά εκδεζηηζηυξ ηδξ ηάζδξ, ηαεχξ δε θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ 

έηηαζδ ηαζ πμζυηδηα ηςκ αβνμηειαπίςκ, ηα μπμία δεκ ηεηιδνζχκμκηαζ ιε αηνίαεζα. 

Δλάθθμο δ ζζημηαθθζένβεζα ζε tarla δεκ  απμηεθμφζε ακαβηαζυηδηα. Δκημφημζξ, δ ίδζα 

εζηυκα οπμημκζηήξ ζζημηαθθζένβεζαξ ακηακαηθάηαζ ζηα θμνμεκμζηζαζηζηά έββναθα. 

Ζ οπμεηπνμζχπδζδ ηςκ tarla, ακ δεκ ήηακ εζημκζηή (ηαεχξ δ ιεηααίααζδ δεκδνζηχκ 

ηαθθζενβεζχκ ελαζθάθζγε δζηαζχιαηα απυθοηδξ ηονζυηδηαξ), ζήιαζκε ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδ θμβζηή ηδξ 

αοηάνηεζαξ. Αζηίεξ πνέπεζ κα ήηακ δ δοκαηυηδηα εθμδζαζιμφ απυ ηζξ βφνς πενζμπέξ, 

μ ζπεηζηά ορδθυξ ααειυξ εηπνδιαηζζιμφ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ δ πανάθθδθδ φπανλδ 

πνδιαηζηχκ απμεειάηςκ ζε ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ημο ηαγά. ηδκ ίδζα 

ηαηεφεοκζδ πνέπεζ κα ζοκέηεζκακ μ πενζμνζζιέκμξ ηαθθζενβδηζηυξ πχνμξ ζημκ ηαγά 

ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ δ απαίηδζδ ιεβάθςκ δζαεεζζιμηήηςκ ζμδεζάξ βζα ζηακμπμζδηζηέξ 

πνδιαηζηέξ απμδυζεζξ. 

Άθθα αβνμηζηά πνμσυκηα πμο εοδμηζιμφζακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ δ εθζά, 

μ μίκμξ, ημ ααιαάηζ, μ ηαπκυξ, μ θζκανυζπμνμξ, ηα ζφηα, δ λοθεία, ημ πνζκμηυηηζ ηαζ 

δ ζηαθζδάιπεθμξ.
338

 Ακαθμνζηά ζηδκ Καθαιάηα δ εζηυκα αοηή επζαεααζχκεηαζ απυ 

ημ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ιαξ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εββναθυιεκςκ ηαθθζενβεζχκ 

αθμνμφζε ζε δεκδνζηέξ ηαθθζένβεζεξ, δδθαδή αιπέθζα, εθζέξ, ζοηζέξ ηαζ ιμονζέξ, εκχ 

ζε μνζζιέκεξ δζηαζμπναλίεξ βίκεηαζ ικεία ζε εζπενζδμεζδή δέκηνα, ηονίςξ θειμκζέξ 

ηαζ πμνημηαθζέξ, ηαθθζένβεζεξ πμο ηαίνζαγακ ζηδ ζηεκυηδηα ημο πχνμο ηαζ ζημκ 

ορδθυ ααειυ ηαηάηιδζδξ ηςκ βαζχκ.
339

 Ζ ποηκυηδηα ηδξ εθζάξ μθείθεηαζ ηυζμ ζηζξ 

ηθζιαημθμβζηέξ εοκμσηέξ ζδζαζηενυηδηεξ υζμ ηαζ ζηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ημο 

εθαζυθαδμο,
340

 ακ ηαζ ηα δέκηνα δεκ απμηεθμφζακ ηαη‟ ακάβηδ ιένμξ εθαζχκα, αθθά 

ιπμνμφζακ κα ηαθθζενβμφκηαζ ιειμκςιέκα. πςξ ηαηαδεζηκφμοκ μζ δζηαζμπναλίεξ 
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 Ζ ακάπηολδ ηδξ ιμκμηαθθζένβεζαξ ηδξ ζηαθζδαιπέθμο, ηονίςξ ζηδ Β. Πεθμπυκκδζμ, λεηίκδζε ζηζξ 

ανπέξ ημο 19μο αζχκα, οπυ ηδκ πίεζδ ημο αββθμμθθακδζημφ εκδζαθένμκημξ. Γζα δζηαζμπναηηζηά 

έββναθα ηδξ πενζμπήξ πμο πενζέπμοκ ακηίζημζπεξ αβμναπςθδζίεξ ηαζ δςνεέξ ζηαθζδαιπέθμο αθ. 

Πζεννυξ, Πξνεπαλαζηαηηθά δηθαηνπξαθηηθά, 241-254. Γεκζηά, απμοζζάγεζ ιζα ηεηιδνζςιέκδ ενβαζία 

βζα ηδκ αβνμηζηή μζημκμιία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ημκ 18μ αζχκα. Μζα πνχηδ πνμζπάεεζα 

ακαζφζηαζδξ ηςκ πμζμηζηχκ ιεβεεχκ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ακάβκςζδ ηςκ 

πενζδβδηχκ Pouqueville, Scrofani, Leake ηαζ Gordon έηακε μ αηεθθανίμο. Βθ. αηεθθανίμο, Ζ 

Πεινπφλλεζνο, 259-274. Ο Κνειιοδάξ ελεηάγεζ ηδκ αβνμηζηή παναβςβή ιέζα απυ ηδκ ελαβςβζηή 

δναζηδνζυηδηα ηςκ Γάθθςκ ειπυνςκ, δδθαδή επζηεκηνχκμκηαξ ζηδ πνήζδ ημο αβνμηζημφ 

πθεμκάζιαημξ. 
339

 Ακάθμβμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ζηδ Ρυδμ ημο 18μο αζχκα. Βθ. Δοεοιίμο, Απφ ηελ αγξνηηθή, 325. 

Ακαθμνζηά ζηα ζφηα μ ηαγάξ ηδξ Καθαιάηαξ πανήβε ηα 2/3 ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ υθδξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο. Βθ. Anoyatis-Pele, Connaisance, 59. 
340

 Ο Σζμηζμνυξ απμηαθεί ηδ κμηζμδοηζηή Πεθμπυκκδζμ απένακημ εθαζχκα. Βθ. Σζηζμνυξ, 

Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 86. 
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ιεηαλφ πνζζηζακχκ ιε παιδθέξ πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ, μζ ιειμκςιέκεξ “νίγεξ” 

απμηεθμφζακ ηαηά ηακυκα ηα ακηζηείιεκα αβμναπςθδζζχκ.  

Γεκ είκαζ ζαθέξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ υνςκ tarla 

(πςνάθζ) ηαζ arazi (αβνμηειάπζμ). Τπμεέημοιε υηζ ιε αοημφξ ημοξ υνμοξ εκκμείηαζ 

ιζα έηηαζδ βδξ πςνίξ πνμζδζμνζζιέκδ ηαθθζενβδηζηή μιμζμιμνθία, δδθαδή 

μ,ηζδήπμηε δεκ ακήηεζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ bağçe ηαζ bağ, ακ ηαζ ημ πζεακυηενμ είκαζ 

υηζ πνμμνίγμκηακ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα δδιδηνζαηχκ.
341

 Σμ bağçe (ή bahçe) απμηεθεί 

μκμιαημθμβζηή μιπνέθα, πμο ηαθφπηεζ ηα bağçe-i incir (ζοηεχκεξ), bağçe-i dut 

(ιμνεχκεξ), bağçe-i zeytun (εθαζχκεξ), bağçe-i limon ή bağçe-i portakal (μπςνχκεξ), 

ακ ηαζ δ ζοπκή απμοζία δήθςζδξ ημο πενζεπυιεκμφ ημοξ ιαξ επζηνέπεζ κα 

οπμεέζμοιε ηδκ απμοζία ελεζδζηεοιέκδξ ηαθθζένβεζαξ. Πάκηςξ δ δζάηνζζδ ηςκ 

αβνμηζηχκ αηζκήηςκ ζε αιπεθχκεξ (bağ), πενζαυθζα (bağçe) ηαζ πςνάθζα (tarla) 

είκαζ ιάθθμκ βναθεζμηναηζηή ηαζ ζπδιαηζηή ηαζ δ πνήζδ ηδξ είκαζ παθανή απυ ημοξ 

ζοκηάηηεξ ηςκ δζηαζμπναλζχκ, ηαεχξ δεκ ακηζζημζπεί ζηα ααζζηά ηαθθζενβήζζια είδδ 

ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Με ελαίνεζδ ημοξ αιπεθχκεξ, μζ ιμνεχκεξ ηαζ μζ εθαζχκεξ 

ζοπκά πενζβνάθμκηαζ είηε ςξ πενζαυθζα είηε ςξ πςνάθζα ιε ηα ακηίζημζπα δέκηνα, ακ 

ηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ πενζαμθζχκ ηαζ πςναθζχκ ηαηαβνάθεηαζ πςνίξ πμζμηζηυ 

παναηηδνζζιυ. Αηυιδ, δ θφζδ ημο ανπεζαημφ οθζημφ δεκ επζηνέπεζ ηδ δζαπίζηςζδ 

ιεηααμθχκ ζημ παναηηήνα ηςκ ηαθθζενβεζχκ ιεηά ηδκ αβμνά ηδξ εδαθζηήξ εκυηδηαξ. 

Σέθμξ, δ πςνμεέηδζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ δεκ είκαζ εθζηηή, ηαεχξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

εέζεςκ είκαζ αηαφηζζημξ. Μζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ δεκδνζηχκ ηαθθζενβεζχκ 

ζηα ηηήιαηα ημο Μπεκάηδ εα είκαζ δοκαηή, υηακ ανεεεί δ πθήνδξ ηαηαβναθή ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο. 

Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα ημο εδάθμοξ, ημ πμζμζηυ ηδξ 

ηαθθζενβήζζιδξ βδξ ηαζ ημ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ ηδξ αβνμηζηήξ ενβαζίαξ απμοζζάγμοκ 

πθήνςξ απυ ηα ανπεία πμο ιεθεηήεδηακ. ιςξ εζδζηά βζα ηδ πνδζζιμπμζμφιεκδ 

αβνμηζηή ηεπκμθμβία είιαζηε αέααζμζ υηζ πανέιεκε ζημζπεζχδδξ ηαζ αοεζζιέκδ ζηζξ 

ιαηνέξ δζάνηεζεξ ηςκ πνμηαπζηαθζζηζηχκ αβνμηζηχκ μζημκμιζχκ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ 

ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ. Ο θηςπυξ ηαζ ζοκήεςξ λφθζκμξ ενβαθεζαηυξ ελμπθζζιυξ, 

ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πςνζημφξ, δ πνήζδ ηςκ αμδζχκ, δ ηονζανπία 

ηςκ λενζηχκ ηαθθζενβεζχκ (ηαεχξ δ ανδεοηζηή οπμδμιή ηδξ οπαίενμο ήηακ 
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 Ζ εθθδκζηή μκμιαημθμβζηή πμζηζθία ακαθμνζηά ζηα αβνμηειάπζα πμο παναηδνείηαζ ζηα κδζζά ημο 

Αζβαίμο απμοζζάγεζ ζηδκ μεςιακζηή βθχζζα, υπςξ ηαζ ζηα εθθδκζηά έββναθα ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Γζα 

ηδκ δζάθμνεξ μκμιαημθμβζηέξ δζαηνίζεζξ ηςκ αβνχκ αθ. Λζάηα, Ζ έξηθνο, 126-127. 
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ακφπανηηδ), μζ απμεδηεοηζηέξ ηαηηζηέξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαηνμθζηχκ ηνίζεςκ, 

δ ηοηθζηή ηαθθζένβεζα ακά ηνία έηδ ή δ ιεηαηνμπή ηςκ βαζχκ ζε αμζημηυπζα ςξ 

ιέεμδμζ αβνακάπαοζδξ, δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αβνμηζηχκ ενβαζζχκ ςξ ζοθθμβζηή 

οπμπνέςζδ ημο πςνζμφ, δ απμοζία αημιζηχκ πνςημαμοθζχκ ηαζ δ ηονζανπία ηςκ 

εεζιζηχκ ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ ήηακ ιενζηά απυ ηα παβζςιέκα ηαζ ακαθθμίςηα 

βκςνίζιαηα ημο αβνμηζημφ αίμο.
342

 Σμ επίπεδμ ηδξ παναβςβήξ ήηακ άιεζα 

ζοκοθαζιέκμ ιε ηζξ παναβςβζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ίδζαξ ηδξ βδξ, εκχ δ εφημθδ 

ζδζμπμίδζδ ημο αβνμηζημφ οπενπνμσυκημξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δοκαηυηδηα 

ιεβαθφηενςκ ηενδχκ απυ ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ηδκ ημημβθοθζηή δναζηδνζυηδηα 

ακέζηεζθακ ηδκ πνυζθδρδ εη ιένμοξ ηςκ βαζμηηδιυκςκ ιζαξ επεκδοηζηήξ θμβζηήξ 

αεθηζςηζηχκ αβνμηζηχκ ένβςκ. Δλάθθμο, υπςξ έπεζ ήδδ οπμζηδνζπεεί, δ βαζμηηδζία 

απμηεθμφζε ιέζμ ζοζζχνεοζδξ πνςηανπζημφ ηεθαθαίμο βζα ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ 

αθθά ηαζ ηνυπμ πμθζηζημφ ηαζ ημζκςκζημφ εθέβπμο.
343

 Έηζζ, οπμεέημοιε υηζ, εθυζμκ 

δεκ οπάνπεζ ακηίεεηδ ιανηονία, μ Μπεκάηδξ, ζοιιμνθμφιεκμξ ζηδ ιαηναίςκδ 

ζηαεενυηδηα, δεκ ηαζκμηυιδζε ζημκ ημιέα ημο ηεπκμθμβζημφ εθέβπμο ημο 

ηαθθζενβήζζιμο πχνμο ηαζ ηςκ παναβςβζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηςκ ανδεοηζηχκ ένβςκ ή 

ηδξ εθανιμβήξ ηαθθζενβδηζηχκ ηεπκζηχκ. 

Ζ πενζμνζζιέκδ δζαεεζζιυηδηα βαζχκ ζημκ ηαγά θυβς ηδξ πθδεοζιζαηήξ 

ποηκυηδηαξ ηαζ ημο θοζζημφ ηαηακαβηαζιμφ ηςκ μνέςκ πμο ημκ πενζαάθθμοκ 

ακάβηαζακ ημκ Μπεκάηδ κα επζπεζνήζεζ κα επεηηαεεί βαζμηηδηζηά πένα απυ ηα υνζα 

ημο ηαγά, πανά ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαηοαεφζεζξ πμο αοηυ επέθενε.
344

 Οζ 

δοκαηυηδηεξ εηπένζςζδξ ήηακ πενζμνζζιέκεξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

άθθςκ ζδζμηηδηχκ ζηα υνζα ηςκ βαζχκ ημο, αθθά ηαζ ηδκ πνμζπάεεζά ημο βζα 

οπένααζδ ημο ηαηαηενιαηζζιέκμο ζδζυηηδημο ηαθθζενβδηζημφ πχνμο ηαζ 

απμηαηάζηαζδ ζοκεπμφξ παναηηήνα ζηζξ ηαθθζένβεζέξ ημο. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, μζ 

ιμονζέξ ηαζ ζοηζέξ επζηνέπμοκ ιεβαθφηενδ εοεθζλία απυ άθθεξ ηαθθζένβεζεξ, ζδίςξ 

αοηέξ ηςκ δδιδηνζαηχκ, ζε γδηήιαηα θίπακζδξ, αβνακάπαοζδξ ηαζ άνδεοζδξ. 
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 Γζα ιζα ζοκμπηζηή εζηυκα αοηχκ ηςκ βκςνζζιάηςκ αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 198-215, Gibb & 

Bowen, The Islamic Society, 244-245, Faroqhi, The Peasants of Saideli, 219- 249 ηαζ ηδξ ζδίαξ, Rural 

Society I, 173-175. Μζα πανυιμζα εζηυκα ηεπκμθμβζηήξ ηαεοζηένδζδξ ζηζξ εηηεηαιέκεξ βαίεξ ηςκ 

Karaosmanoğlu ιαξ δίκεζ μ Nagata. Βθ. Nagata, Ayan, 284 ηαζ Tarihte, 122-3. 
343

 Μζα δζαθμνεηζηή ενιδκεοηζηή ημο ίδζμο θαζκυιεκμο, πενζζζυηενμ ζφιθςκδ ιε ηδ εεςνία ηδξ 

δζπθήξ ημζκςκίαξ, είκαζ αοηή πμο ελδβεί ηδκ ηαεοζηένδζδ ςξ μηκδνία ηαζ θμβζηή ηδξ απθήξ επζαίςζδξ 

ζε ιζα ημζκςκζηή δμιή υπμο δ εκηαηζηυηενδ παναβςβζηυηδηα ζήιαζκε ιεβαθφηενδ απυζπαζδ 

πθεμκάζιαημξ. Έηζζ, ενιδκεοηζηυ ηθεζδί απμηεθμφκ μζ ηαηαπζεζηζημί μζημκμιζημί ιδπακζζιμί, πμο δεκ 

πνμζθένμοκ εκαφζιαηα αβμνάξ. Βθ. Λζάηα, Ζ έξηθνο, 145-146. 
344

 Γζα ηδ δζαθμνεηζηή απυηνζζδ ζηδ ιζηνή δζαεεζζιυηδηα βαζχκ ζηα κδζζά ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

ειπμνίμο ηαζ ηςκ καοηζθζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ αθ. Αζδναπάξ, Καηαθεξκαηηζκφο, 67-71. 
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Σέθμξ, δ επίδναζδ ηςκ βεςβναθζηχκ ηαεμνζζιχκ ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ 

δεκ εοκυδζε ηα ορδθά επίπεδα ηηδκμηνμθίαξ. Σα ημπάδζα πνέπεζ κα ήηακ ημπζημφ 

παναηηήνα ηαζ δζαηζκμφιεκα ζε ιζηνέξ απμζηάζεζξ, εκχ δε δζαεέημοιε ιανηονίεξ βζα 

ηδ ζφκεεζδ ηςκ ημπαδζχκ ή ηδκ ηαηακμιή ημοξ ζηα πςνζά ημο ηαγά.
345

 ε ακηίεεζδ 

ιε ηδκ εζηυκα ηδξ πενζμοζζαηήξ ζφζηαζδξ πνμοπυκηςκ ζε άθθεξ πενζμπέξ, ημ 

αβνμηζηυ ηεθάθαζμ ημο Μπεκάηδ θαίκεηαζ υηζ δεκ πενζθάιαακε αλζυθμβεξ 

ηηδκμηνμθζηέξ ιμκάδεξ, ηαεχξ ηαιία πνάλδ αβμνάξ ημπαδζμφ ή γχςκ δε ζχεδηε. Σμ 

ιυκμ ιεζζδκζαηυ ανπείμ υπμο ηαηαβνάθμκηαζ αβμναπςθδζίεξ γχςκ είκαζ αοηυ ηδξ 

ιμκήξ Νηίιζμααξ.
346

 

Σα δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα 

Ζ μεςιακζηή κμιζηή πναβιαηζηυηδηα εηηυξ απυ ηδκ έηδμζδ tapu δε νφειζγε 

ημοξ επζιένμοξ υνμοξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ βδξ. Με ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ιεβάθδξ 

βαζμηηδζίαξ μζ ζπέζεζξ πςνζημφ ηαζ ηονίμο ηδξ βδξ πήνακ ηδ ιμνθή δζακειδηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, δδθαδή ζοιθςκίαξ ηάνπςζδξ ηαζ δζακμιήξ ηδξ παναβςβήξ ακάιεζα 

ζημ βαζμηηήιμκα ηαζ ζημ πςνζηυ, μνζγυιεκδξ απυ ημ εεζιζηυ δίηαζμ, ηδκ πμζυηδηα ημο 

εδάθμοξ ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο βαζμηηήιμκα. Αοηέξ μζ δζακειδηζηέξ ζοιθςκίεξ 

εβηαείδνοακ ζπέζεζξ εηιεηάθθεοζδξ ημο πςνζημφ απυ ημ βαζμηηήιμκα ή δεζιμφξ 

αιμζααίμο ζοιθένμκημξ.
347

 Οζ αβνυηεξ ηοπζηά δζαηδνμφζακ ηα δζηαζχιαηα πμο 

απμθάιαακακ ζηα πθαίζζα ημο ηζιανζςηζζιμφ, δδθαδή εεςνμφκηακ εθεφεενα 

πνυζςπα, ιε δζηαίςια πνμζθοβήξ ζημ δζηαζηήνζμ ηαζ πνμζηαηεουιεκμ ζδζςηζηυ αίμ. 

Απυ ηδκ άθθδ, δ δζαζχκζζδ ηδξ εέζδξ ημοξ ζήιαζκε ηδκ ηαεήθςζή ημοξ ζηδ βδ πμο 

ήηακ οπυπνεμζ κα ηαθθζενβμφκ,
348

 εκχ δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζή ημοξ επζαανφκεδηε 

ελαζηίαξ ηδξ ηαηααμθήξ ηυζμ ηςκ ηναηζηχκ θυνςκ υζμ ηαζ ηδξ πθήνςζδξ ηςκ υνςκ 

ηδξ δζακειδηζηήξ ζοιθςκίαξ πμο είπακ ζοκάρεζ ιε ημ βαζμηηήιμκα.
349
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 Με αάζδ ηδ δζάηνζζδ ημο Αζδναπά ακάιεζα ζε ιεβάθδξ ηαζ ιζηνήξ δζαηίκδζδξ ηηδκμηνμθία, ηα 

ημπάδζα ηδξ δεφηενδξ απμηεθμφκηαζ απυ πενίπμο ημ ιέβζζημ 3.000 ηεθάθζα. Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 

189-196.  
346

 Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, έββναθα 45, 66, 89, 160, 163, 166, 168, 176, 177, 188, 195, 205, 

213. 
347

 Ο Nagata ηαηαδεζηκφεζ ημκ αιμζααία ζοιθένμκηα παναηηήνα ηδξ ζοιθςκίαξ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ 

ζηζξ εκμζηζαγυιεκεξ βαίεξ ημ εκμίηζμ ήηακ παιδθυ, αθθά μζ πςνζημί ήηακ οπυπνεμζ ιεβαθφηενμο 

ανζειμφ αββανεζχκ απυ ηζξ κυιζια επζηνεπυιεκεξ. Βθ. Nagata, Tarihte, 127-128. Μζα μπμζαζδήπμηε 

ιμνθήξ δζακειδηζηή ζπέζδ ήηακ πνμηζιυηενδ απυ ηδ ιζζεςηή ενβαζία, ηαεχξ ιε ημκ πνχημ ηνυπμ μ 

πςνζηυξ είπε ζηαεενυηενδ ηαζ ιεβαθφηενδ ζδζμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ ενβαζίαξ ημο. 
348

 Βθ. Αζδναπάξ, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 9-11ηαζ Sugar, Ζ Ν.Α. Δπξψπε, 202-206, Faroqhi, Rural 

Society II, 117-118. 
349

 Βθ. Faroqhi, Rural Society II, 137-141 ηαζ Keyder, Agenda, 59-61. Οζ ζοιθςκίεξ πνμέαθεπακ 

απυδμζδ ημο ιενζδίμο ημο βαζμηηήιμκα ζε πνήια ή ζε ηαηά απμημπή πμζυηδηα ηανπμφ, ακ ηαζ ήηακ 

πνμηζιυηενεξ μζ πνδιαηζηέξ ζοιθςκίεξ. Βθ. Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 95-96. 
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Ζ μνβάκςζδ ημο ηφηθμο αβνμηζηχκ ενβαζζχκ αάζεζ δζακειδηζημφ 

ζοζηήιαημξ πενζθάιαακε ηδ δζάεεζδ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ (γχα, ενβαθεία, ζπυνμξ) 

ηαζ ημκ μνζζιυ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο πςνζημφ επί ηδξ βδξ, ηα μπμία ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ελανηζχκηακ απυ ημκ ηνυπμ πνυζηηδζδξ ηδξ βδξ απυ ημ βαζμηηήιμκα. Σα 

δζηαζχιαηα ημο ηαθθζενβδηή αολάκμκηακ είηε υηακ δ ζδζμπμίδζδ ηδξ βδξ είπε βίκεζ ιε 

αβμνά, υνμξ ηδξ μπμίαξ ήηακ δ δζαθφθαλδ ιένμοξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο πςνζημφ επί 

ηδξ βδξ,
350

 ή υηακ μ ηαθθζενβδηήξ ζοκέααθε ζηα ιέζα παναβςβήξ. Έηζζ, ημ 

ιζζαηάνζημ ζφζηδια πνμτπέεεηε πθήνδ ηονζυηδηα ηδξ βδξ απυ ημ βαζμηηήιμκα, 

πανμπή ηςκ παναβςβζηχκ ιέζςκ ζημκ αβνυηδ ηαζ δζακμιή ηδξ ζμδεζάξ ελ διζζείαξ. 

Ακηζεέηςξ, δ αηεθήξ ηονζυηδηα ηδξ βδξ ακηακαηθάηαζ ζηδ ζοιθςκία δζακμιήξ ημο 

αβνμηζημφ πνμσυκημξ (ηνζηάνζημ, ηενηάνζημ η.θ.π.) ιεηά ηδκ πθδνςιή ηςκ θυνςκ ηαζ 

ηδκ αθαίνεζδ ηδξ ζπμνάξ, αάζδ ηδξ ανπήξ υηζ δ ενβαζία δίκεζ δζηαίςια ημοθάπζζημ 

ζηδ ιζζή παναβςβή.
351

 Ακ δ ζοιθςκία είπε ημ παναηηήνα βεχιμνμο, μνζγυηακ ημ 

ηαη‟ απμημπή πμζυ πςνίξ ακαθμνά ζηδκ ηαθθζενβδηζηή δζακμιή. Ζ ζοιθςκία υνζγε 

ημ είδμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ηδκ έηηαζδ ημο αβνμφ, ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ 

(ζοκήεςξ 5 ιε 9 έηδ), ηδκ πμζμζηζαία δζακμιή ηδξ παναβςβήξ, ηδκ ηονζυηδηα ηδξ βδξ 

ηαζ ημκ ηνυπμ ζοιιεημπήξ ημο ηάεε ιένμοξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία.
352

 οπκά 

ηαζ επζπνυζεεηα ζηδκ ενβαζία ηςκ πςνζηχκ, μ βαζμηηήιμκαξ πνμζθάιαακε 

ιζζεςημφξ ενβάηεξ βζα ηδκ ηάθορδ ακαβηχκ αζπιήξ.
353

  

                                                 
350

 Παναδείβιαηα ιενζηχκ ιεηααζαάζεςκ ιε δζακειδηζηυ παναηηήνα, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ  μ 

πςθδηήξ δζαηδνεί ηαθθζενβδηζηά δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ, οπάνπμοκ ζημ ανπείμ ηδξ Νηίιζμααξ. 

Γζα πανάδεζβια, δ ιεηααίααζδ-αθζένςζδ 2 εθζχκ, 2 ιμονζχκ ηαζ εκυξ πενζαμθζμφ απυ ηάπμζα Ακηςκία 

Φναββίκα πνμξ ηδ ιμκή ιε ημκ υνμ ηάνπςζδξ ηςκ θφθθςκ ηςκ δέκηνςκ απυ ηδκ πνχηδ υζμ είκαζ ζηδ 

γςή. Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, έββναθμ 72. Πανυιμζεξ πςθήζεζξ εββνάθμκηαζ ζημ ανπείμ 

ηςκ Βθαπμπαπαδυπμοθςκ απυ ηδκ Πάηνα. Βθ. Σνζακηαθφθθμο, Σν αξρείνλ, 16-17, έββναθα 6 ηαζ 10. 

Αηυιδ ζημ  ανπείμ ηδξ ιμκήξ Εάπμθδξ ζηδκ Κμνζκεία. Βθ. Γζακκανμπμφθμο, Ζ πανά ηδκ Εάπμθδκ, 

106-108, έββναθα 37-40. 
351

 Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 180-185. Καζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηα ηονίανπα ζοζηήιαηα ήηακ ημ 

ιζζαηάνζημ (ή ζοκηνμθζηυ), ημ ηνζηάνζημ ηαζ ημ βεχιμνμ ή ηαηά απμημπή. Βθ. αηεθθανίμο, Ζ 

Πεινπφλλεζνο, 51. Γζα πενζπηχζεζξ δζακειδηζηχκ ζπέζεςκ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ αοημηναημνίαξ αθ. 

Faroqhi, Exporting Grains, 309. Γζα ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ απυ ηδκ Σνζπμθζηζά αθ. Πφθζα, Ζ 

γαηνθηεζία, 247. Ο Σζμηζμνυξ ακαθένεζ υηζ ημ ηνζηάνζημ απμηεθμφζε ηδκ ηονίανπδ δζακειδηζηή ζπέζδ 

ζηδ ιεβάθδ βαζμηηδζία, εκχ ζηα μνεζκά εκημπίγμκηακ πενζζζυηενμ ημ βεχιμνμ ηαζ ημ ιζζαηάνζημ. Βθ. 

Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 129. Θεςνμφιε ηδκ οπυεεζδ ζπδιαηζηή ηαζ αηεηιδνίςηδ βζα 

κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πμθοζφκεεηδ πναβιαηζηυηδηα. 
352

 Παναεέημοιε ιζα ζοιθςκία απυ ημ ανπείμ ηδξ ιμκήξ Βεθακζδζάξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ 

Πακαβζχηδξ Πεημφζδξ ηαζ Νζημθυξ Μαναβηυξ “πήξαλ έλα ρεξζάδη απφ ηνλ εγνχκελν ηεο κνλήο 

Γηνλχζην Κάηδαξε λα ην θπηέςνπλ κνπξηέο κηζαθέο θαη ζε 8 ρξφληα λα ην κνηξάζνπλ ζηε κέζε (ηηο κηζέο 

ε κνλή θαη ηηο κηζέο νη δπφ ηνπο, ελψ ε κνλή δελ έρεη δηθαίσκα ζηα θχιια. Αλ δελ ην δνπιέςνπλ ή 

θπηέςνπλ λα ρξσζηνχλ ηνλ κερηδεκέ 30 guruş”. Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηα έγγξαθα, 74, έββναθμ 31. 

Γείβιαηα ζοιθςκζχκ ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ υνςκ οπάνπμοκ ζημ ανπείμ ηδξ 

ιμκήξ Εάπμθδξ ηδξ Κμνζκείαξ. Βθ. Γζακκανμπμφθμο, Ζ παξά ηελ Εάρνιελ, 106-108, έββναθα 37-40.  
353

 Βθ. Mc Grew, Land and Revolution, 32-33, υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηαζ άθθμζ ηνυπμζ 

ζοκεηιεηάθθεοζδξ βδξ. Οζ ιεβαθμβαζμηηήιμκεξ απαζπμθμφζακ köse, ortakçı, hizmetkâr ηαζ 
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Σμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ υπμο εα ηαηαβνάθμκηακ δζακειδηζηέξ ζπέζεζξ είκαζ 

ηονίςξ εθθδκζηυ, ηαεχξ ακάθμβεξ ζοιθςκίεξ δεκ εκδζέθενακ ηδκ μεςιακζηή 

δζμίηδζδ μφηε έπνδγακ επίζδιδξ έβηνζζδξ. Ζ πθήνδξ ηονζυηδηα επί ηδξ βδξ ηαζ δ 

απμοζία ακαθμνχκ ζε ειθοηεοηζηά δζηαζχιαηα ηνίηςκ ζηζξ δεκηνζηέξ ηαθθζένβεζέξ 

ημο ιαξ επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε υηζ μ Μπεκάηδξ ζφκαπηε ιζζαηάνζηεξ 

αβνμθδπηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ηαθθζενβδηέξ ηςκ βαζχκ ημο, πςνίξ κα απμηθείεηαζ ηαζ 

δ εηιίζεςζδ επμπζαηχκ ενβαηχκ. Ζ οπυεεζδ επζαεααζχκεηαζ απυ ηδ ιμκαδζηή 

δζακειδηζηή ζοιθςκία πμο ζχγεηαζ ζημ εθθδκζηυ ανπείμ ημο ΗΑΜΜ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία μ Μπεκάηδξ ζοιθχκδζε ημκ Αφβμοζημ ημο 1769 ιε ημοξ Βθαπάηδ ηαζ 

Γδιήηνδ Βζηεθζςηάηδ βζα ηα αβνμηειάπζα πμο είπε αβμνάζεζ απυ ημκ Hacc Bekr
354

 

ζηδκ Αβία Μανίκα ζηδκ Σμφνθα. Ζ ιζζαηάνζηδ ζοιθςκία ζζπφμξ 10 εηχκ επέηνεπε 

ζημοξ ηαθθζενβδηέξ κα απμθαζίζμοκ βζα ημ είδμξ ηςκ δέκηνςκ, εκχ δ ελ διζζείαξ 

δζακμιή αθμνμφζε ηυζμ ζηδκ παναβςβή υζμ ηαζ ζηδκ ηονζυηδηα ηςκ δέκηνςκ. 

Σέθμξ, μνίγεηαζ υηζ μ Μπεκάηδξ εα δζαηδνμφζε ηδκ ηονζυηδηα ηςκ ιμονζχκ ηαζ εθζχκ 

πμο ήδδ οπήνπακ ζηα αβνμηειάπζα.
355

 

ηζξ πενζζζυηενεξ ζζημνζμβναθζηέξ πνμζεββίζεζξ ηςκ δζακειδηζηχκ 

παναβςβζηχκ ζπέζεςκ μ πςνζηυξ πενζβνάθεηαζ ελανηδιέκμξ ζημκ ιέβζζημ ααειυ απυ 

ημ βαζμηηήιμκα θυβς ηδξ βαζμπνμζυδμο, ηδξ απμοζίαξ ζδζυηηδηδξ ηαημζηίαξ ηαζ ηδξ 

ιδ ζοιιεημπήξ ημο ζε ημζκμηζημφξ εεζιμφξ.
356

 ιςξ, δ ζφβπνμκδ ένεοκα 

επζζδιαίκεζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ δμιχκ ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ, ηδ 

ζηαεενυηδηα ηδξ εέζδξ ημο ηαθθζενβδηή, ηδ παθανή ακαδζμνβάκςζδ ηςκ 

παναβςβζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδ ιδ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ αβνμηζηχκ παναβςβζηχκ 

δζαδζηαζζχκ, ηαεχξ μζ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ayan πφηκςκακ ημ εκδζαθένμκ ημοξ 

ηονίςξ ζηδκ θμνμθυβδζδ ηςκ ηαθθζενβδηχκ ηαζ υπζ ζηδ ιεηαηνμπή ηςκ πςνζηχκ ζε 

δμοθμπάνμζημοξ ή ζηδκ εκηαηζηή ηαζ αζμιδπακζηή ακάπηολδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ.
357

 Οζ 

παναβςβζηέξ ζπέζεζξ δε ιεηααθήεδηακ ζηα çiftlik πμο πνμήθεακ απυ malikâne ηαζ 

ζηα ιεζαίμο ιεβέεμοξ αβνμηηήιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ιεβάθα, ζηα μπμία 

πνδζζιμπμζήεδηε ηονίςξ δ ιζζεςηή ενβαζία.
358

 Σέθμξ, μζ πςνζημί μζ μπμίμζ ζφκαπηακ 

δζακειδηζηά ζοιαυθαζα δζαηδνμφζακ δζηαζχιαηα πθήνμοξ ηονζυηδηαξ ζε βαίεξ, 

                                                                                                                                            
επμπζαημφξ εενζζηάδεξ ηαζ δειαηάδεξ, εκχ ζοπκά εκμζηίαγακ μθυηθδνα çiftlik. Βθ. Nagata, Tarihte, 

116-119 ηαζ Ayan, 282. 
354

  Πζεακυκ κα πενζθαιαάκμκηαζ ζηα αηίκδηα πμο αβυναζε μ Μπεκάηδξ ιε ημ hüccet ΗΑΜΜ 27/29.  
355

 ΗΑΜΜ 28/15. 
356

 Γζα ιζα ηέημζα ακηίθδρδ αθ. Πφθζα, Ζ γαηνθηεζία, 243-245. 
357

 Βθ. Veinstein, Çiftlik Debate, 46-53, Keyder, Large Scale, 8-13.  
358

 Βθ.  Mc Gowen, Economic Life, 74.  
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αηυιδ ηαζ ζημ çiftlik υπμο δζααίςκακ ηαζ ενβάγμκηακ, υπςξ θαίκεηαζ απυ πςθήζεζξ 

ζδζυηηδηςκ βαζχκ απυ ηαημίημοξ çiftlik ζημ ανπείμ ηδξ ιμκήξ Βμοθηάκμο.
359

 

                                                 
359

 Βθ. Αθελακδνυπμοθμξ, Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο, έββναθα 36, 42, 66, 70, 74, 78,  υπμο ηάημζημζ 

ηςκ çiftlik Delimami ηαζ Arslan ağa, ηα μπμία, ακ ηαζ δε δδθχκεηαζ, ακήηακ ζημκ Musa ağa, πςθμφκ 

ζηδ ιμκή ηηήιαηά ημοξ ζημ βεζημκζηυ πςνζυ Μζηνμιάκδ. Γζα παναδείβιαηα ηέημζςκ πενζπηχζεςκ ζηδ 

Μάκζζα ηδξ Μ. Αζίαξ αθ. Nagata, Tarihte, 90. 
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Κεθάιαην έθην 

Οη θνξνελνηθηάζεηο σο βαζηθή κέζνδνο ζπγθξόηεζεο θεθαιαίνπ 

 

Ζ Οεςιακζηή Αοημηναημνία, υπςξ υθμζ μζ πνμαζμιδπακζημί ηναηζημί 

ζπδιαηζζιμί, ακηζιεηχπζγε ημ πνυαθδια ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ ζοθθμβήξ ηςκ θυνςκ, 

ηαεχξ μ δζμζηδηζηυξ ιδπακζζιυξ ηδξ θεζημονβμφζε ζηα ζηεκά υνζα πμο επέααθθακ δ 

έθθεζρδ ηαηάθθδθδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ μζ απμζηάζεζξ ηςκ απμιαηνοζιέκςκ επανπζχκ 

ηδξ. Απυ ηδκ άθθδ, μζ μζημκμιζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο ηνάημοξ ζοννζηκχκμκηακ ζηδ 

δδιμζζμκμιζηή ζηαεενυηδηα ηαζ ηδκ αθεμκία ηςκ πδβχκ θμνμθμβζηχκ πνμζυδςκ, μζ 

δε πνμοπμκηζηέξ μζημκμιζηέξ ζοιπενζθμνέξ, πανά ημκ ακηαθθαηηζηυ παναηηήνα ηδξ 

πνμηαπζηαθζζηζηήξ μζημκμιζηήξ ζοβηονίαξ, παναηηδνίγμκηακ απυ ηδ δοκαιζηή 

δζάεεζδ ζοβηνυηδζδξ ηεθαθαίμο ιε ηφνζμ επεκδοηζηυ πεδίμ ηδ δακεζμδμηζηή ηαζ 

θμνμεκμζηζαζηζηή δναζηδνζυηδηα.
360

 

Πενίπμο ςξ ηζξ ανπέξ ημο 17
μο

 αζχκα μζ ζηναηζςηζηέξ, δζμζηδηζηέξ ηαζ 

δδιμζζμκμιζηέξ ακάβηεξ πφηκςκακ ζηδ ζοκηήνδζδ ηςκ kapıkulu ηαζ ηαθφπημκηακ 

απυ ηζξ ηζιανζςηζηέξ δμιέξ. Απυ ημ ηέθμξ ημο 17
μο

 αζ. ηαζ ελήξ, μζ ηζιανζςηζημί 

ιδπακζζιμί ηαζ δ απυδμζδ ηςκ πνμζυδςκ άιεζα ζε πνδιαηζηέξ ή θοζζηέξ αλίεξ ζηα 

ιέθδ ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμζηδηζηήξ εθίη (θνμονάνπμοξ, ηαδήδεξ ή ζε παιδθυηενμ 

επίπεδμ ζημοξ sipahi), ςξ ακηζιζζεία βζα ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ, ακηζηαηαζηάεδηακ απυ 

ημ εεζιυ ημο iltizam, δδθαδή ηδκ παναπχνδζδ ηδξ άιεζδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ πδβχκ 

ηςκ θμνμθμβζηχκ πνμζυδςκ ζε εκμζηζαζηέξ ιεηά απυ πθεζζηδνζαζιυ. Αζηία ηδξ 

οζμεέηδζδξ αοηήξ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ πναηηζηήξ ήηακ δ ακάβηδ ηδξ ηναηζηήξ 

ελμοζίαξ βζα εηπνδιαηζζιέκεξ θμνμθμβζηέξ απμδυζεζξ. ηα πθαίζζα ημο 

απμηεκηνςιέκμο ηζιανζςηζημφ ζοζηήιαημξ μ ηφνζμξ υβημξ ηςκ θυνςκ, είηε ςξ 

πνδιαηζηέξ είηε ςξ θοζζηέξ αλίεξ, ζοθθεβυηακ ηαζ λμδεουηακ ζε ημπζηυ επίπεδμ, εκχ 

έκα ιζηνυ ιένμξ ημοξ έθεακε ζηδκ πνςηεφμοζα. ζμ δ ηεκηνζηή δζμίηδζδ δεκ 

ακηζιεηχπζγε ηςθφιαηα πνδιαημδυηδζδξ ηςκ ηθάδςκ ηδξ, ημ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια 

ηαευνζγε απυθοηα ημκ δδιμζζμκμιζηυ ζπεδζαζιυ. Οζ ζηναηζςηζηέξ ελεθίλεζξ, δ αενυα 

εζζαβςβή πμθφηζιςκ ιεηάθθςκ απυ ημκ Νέμ Κυζιμ, δ δδιμβναθζηή ηνίζδ ηαζ μζ 

ηθζιαημθμβζηέξ αθθαβέξ ημο 17
μο

 αζχκα ιείςζακ ηδ ζηναηζςηζηή ηαζ δδιμζζμκμιζηή 

αλία ηδξ ηζιανζςηζηήξ ηάλδξ, εκχ δ αολδιέκδ ακάβηδ βζα υθμ ηαζ ιεβαθφηενεξ 

                                                 
360

 Ζ ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίμο ζηυπεοε αηυιδ ζηδκ απμεδζαφνζζδ ή ηδ ααημοθμπμίδζή ημο. Γζα ιζα 

πενζβναθή ηςκ βεκζηχκ ανπχκ ηςκ μεςιακζηχκ μζημκμιζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ κμμηνμπζχκ αθ. 

Inalcik, The Ottoman Economic Mind, 207-218 ηαζ ημο ζδίμο, Capital Formation, 97-140. 
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πνδιαηζηέξ εζζνμέξ ζημ ηεκηνζηυ ηαιείμ ηαηέζηδζε ακαπυθεοηηδ ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ημο ηνυπμο ζδζμπμίδζδξ ημο οπενπνμσυκημξ ηδξ αβνμηζηήξ ενβαζίαξ.
361

 Ζ εθανιμβή 

ημο θμνμεκμζηζαζηζημφ ζοζηήιαημξ δεκ ήηακ ηαζκμημιία, αθθά βεκίηεοζδ 

πενζζηαζζαηά εθανιμγυιεκδξ ιεεμδμθμβίαξ.
362

 Βάζδ ημο απμηέθεζε δ 

δδιμζζμκμιζηή ιμκάδα ημο mukata‟a, πμο αθμνμφζε ζε μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ 

θμνμεζζμδδιαηζηή πδβή, υπςξ αβνμηειάπζα, ζπεομηνμθεία, αθοηέξ, μνογχκεξ, 

ιεηαθθεία, αζμηεπκίεξ, δαζιμί η.θ.π.. ηακ ημ 1697 ημ iltizam ιεηαηνάπδηε ζε 

malikâne, δδθαδή ζε δζηαίςια δζδκεημφξ θμνμθμβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ εκυξ 

mukata‟a, πνμζέββζζε ηδκ έκκμζα ηδξ απυθοηδξ ηονζυηδηαξ ζε υθδ ηδκ εεςνδηζηή 

αζάθεζα ηαζ ηδκ de facto ειπέδςζή ηδξ ζηδκ μεςιακζηή δζηαζζηή ηάλδ. Αοηή δ ηάζδ 

ακηακαηθάηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ιεηααίααζδξ, πχθδζδξ ή παναπχνδζδξ ημο malikâne 

απυ ημ δζηαζμφπμ ημο ζε ηνίημ πνυζςπμ,
363

 ηδκ απμοζία δζηαζχιαημξ πανέιααζδξ 

ζημ mukata‟a εη ιένμοξ ημο ημπζημφ δζμζηδηή ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ επζπέδςκ 

ζδζμηηδζίαξ (δδθαδή ηδ ιεηαηνμπή ηδξ μνζγυκηζαξ ζδζμηηδζίαξ ζε ηάεεηδ) απυ ημοξ 

mültezim βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ηνάημοξ.
364

 

Σεθζηά, υθεξ μζ ηναηζηέξ δδιμζζμκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πήνακ ηδ ιμνθή 

ημο iltizam, ηαεχξ υπζ ιυκμ ηα „avariz αθθά ημ ζφκμθμ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαηααμθχκ 

εκμζηζάγμκηακ ζε ζδζχηεξ, αηυιδ ηαζ ιε ηδ ιμνθή ιενζδίμο iltizam. Καεχξ δ 

δζμζηδηζηή δμιή ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ ήηακ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ δδιμζζμκμιζηή 

θεζημονβία, ηα sancak ηαζ eyalet εκηάπεδηακ ζηα δζμζηδηζηά υνζα ημο εκμζηζαγυιεκμο 

mukata‟a, ιεηαηνέπμκηαξ ακηίζημζπα ζε iltizam ηαζ ηδκ ηαημπή ηναηζηχκ αλζςιάηςκ. 

Αηυιδ, ηαεχξ ηα υνζα ηςκ ηαγάδςκ δεκ ηαοηίγμκηακ ιε αοηά ηςκ mukata‟a, μ 

mültezim ιπμνμφζε κα εηιζζεχκεζ θυνμοξ δζαθμνεηζηχκ ηαγάδςκ. 

                                                 
361

 Γζα ιζα ζοκμπηζηή βεκεαθμβία ημο iltizam αθ. Mc Gowen, Islamic Society, 57-58, Özvar, Osmanlı 

Maliyesinde, 10-17, Pakalın, Osmanlı, II 58 ηαζ Pamuk, A Monetary, 177-178. 
362

 Ζ ιεηάααζδ απυ ημ ηζιανζςηζηυ ζφζηδια ζηδ κέα δδιμζζμκμιζηή πναηηζηή ηδξ θμνμεκμζηίαζδξ 

ήηακ ζηαδζαηή ηαζ ανπζηά πενζμνίζηδηε ζε ηζιάνζα ηαζ ze‟amet ηα μπμία επεζδή έιεκακ “ηεκά” 

(mahlul) πενκμφζακ ζηδ δδιμζζμκμιζηή δζάεεζδ ημο ηεκηνζημφ εδζαονμθοθαηίμο. Ο εεζιυξ 

εθανιυζηδηε πνχηδ θμνά πζεακυκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο Mehmed II. Χξ ηα ηέθδ ημο 16
μο

 

αζχκα δ δζάεεζδ ηςκ iltizam ήηακ θεζδςθή, πενζμνζγυιεκδ ζε ζμοθηακζηέξ βαίεξ ηαζ ζε πνμζθζθή ηαζ 

εοκμμφιεκα πνυζςπα ή δζαηεηνζιέκμοξ πμθειζζηέξ. Ζ επέηηαζδ ημο ιέηνμο ζε ηάεε είδμοξ εζζυδδια 

ηαζ θυνμ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ Murad III. Βθ. Gibb & Bowen, Islamic Society, 21-22 ηαζ 

Pakalın, Osmanlı, II 58. Ανπζηά ιυκμ αζηζηά εζζμδήιαηα πνμζθένμκηακ ςξ iltizam, ηαεχξ δ 

ζδζμπμίδζδ ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ απαζημφζε απμεδηεοηζηέξ δμιέξ ηαζ ζφζηδια εηπνδιαηζζιμφ 

ηδξ παναβςβήξ. Έηζζ ημ iltizam αθμνμφζε ζε μνογχκεξ, ιφθμοξ, ααθεία, mezra‟a ηαζ ζε αζηαεή ηαζ 

δφζημθα κα οπμθμβζζεμφκ εζζμδήιαηα, υπςξ πνυζηζια, δαζιμφξ ηαζ θυνμοξ βάιμο. Βθ. Darling, 

Revenue-raising, 128. ηδ ζοκέπεζα μ εεζιυξ επεηηάεδηε ζε ιέθδ ιδ ζηναηζςηζηχκ ηάλεςκ, ηονίςξ 

ζηεθέπδ ημο παθαηζμφ, ηα μπμία ιεηααθήεδηακ ζε αεέαημοξ βαζμηηήιμκεξ. 
363

 Γζα ηδ ζπεηζηή βναθεζμηναηζηή δζαδζηαζία αθ. Özvar, Osmanlı Maliyesinde, 23. 
364

 Γζα παναδείβιαηα αθ. Salzmann, Measures of Empires, 154-158. 
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Σα μθέθδ ημο ιέηνμο ήηακ πνμθακή, ηαεχξ δ ηεκηνζηή ελμοζία 

απαθθαζζυηακ απυ ηδκ ααεααζυηδηα ηαζ ηα έλμδα ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ θμνμθμβζηχκ 

μθεζθχκ ιεηαεέημκηαξ ηδκ εοεφκδ ηδξ είζπναλήξ ημοξ ζε ζδζχηεξ. Σαοηυπνμκα, δ 

πθεζμδμηζηή ιέεμδμξ απυδμζδξ ηςκ πνμζυδςκ ζοκεπαβυηακ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

εζζενπυιεκςκ ζημ εδζαονμθοθάηζμ πμζχκ. Ζ ηεκηνζηή δζμίηδζδ δε εεςνμφζε ημ 

iltizam παναπχνδζδ ηονζανπζηχκ δζηαζςιάηςκ ή απειπυθδζδ ηδξ ρζθήξ ηονζυηδηαξ 

επί ηςκ πδβχκ θμνμθμβζηχκ εζυδςκ πανά ιυκμ παναπχνδζδ δζηαζςιάηςκ αάζεζ 

ζοιαμθαίμο. Βέααζα, είπε επίβκςζδ ηυζμ ημο βεβμκυημξ υηζ μζ θμνμεκμζηαζηέξ δε εα 

εκενβμφζακ ςξ απθμί ακηζηαηαζηάηεξ ηςκ ηναηζηχκ οπαθθήθςκ υζμ ηαζ ηςκ 

απμδζανενςηζηχκ ζοκεπεζχκ ζημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηαζ ηδκ εονοειία ηςκ μζημκμιζηχκ 

δμιχκ απυ ηζξ ακαπυθεοηηεξ ηαηαπνήζεζξ ηςκ mültezim. Έηζζ, πένα απυ ηζξ 

εηηθήζεζξ πνμζήθςζδξ ζηδ κμιζιυηδηα, αζημφζε ημ πανειααηζηυ δζηαίςια 

απμηαηάζηαζδξ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηάλδξ ιέζς εκυξ emin ελμοζζμδμηδιέκμο κα 

εθέβπεζ ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ημοξ θμβανζαζιμφξ ημο θμνμεκμζηζαζηή. Σαοηυπνμκα, δ 

ζοκενβαζία ημο mültezim ιε ηδκ επανπζαηή δζμζηδηζηή ιδπακή ηαζ ηζξ ημπζηέξ 

θνμονέξ ακαθμνζηά ζηδκ είζπναλδ ηςκ θυνςκ ημκ ηαεζζημφζακ quasi εηπνυζςπμ 

ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ άνα οπυθμβμ ζημκ ηαδή ηδξ πενζθένεζάξ ημο.
365

 Αηυιδ, 

ακ μ mültezim ήηακ πνμφπμκηαξ ημζκυηδηαξ, δ αοεαίνεηδ πνήζδ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ 

δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ ημο ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

ελμοζζαζηζηήξ επζαμθήξ ημο ακαζηεθθυηακ απυ ηδ θμβμδμζία ζηδκ πνμοπμκηζηή 

ακηζπμθίηεοζδ. ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο εηιίζεςζδξ ημ ζχια ηςκ πνμεζηχκ ημο ηαγά, 

πανμοζία ημο ηαδή ηαζ ημο voyvoda, πνμέααζκε ζε εεχνδζδ ηςκ θμβανζαζιχκ ηαζ 

ζοκέηαζζε πνάλδ απαθθαβήξ ηαζ ελμθθδηζηυ hüccet ημο ημηγαιπάζδ-mültezim απυ 

ηζξ εοεφκεξ ηδξ δζαπείνζζδξ.
366

 ε ηάεε πενίπηςζδ, δ είζπναλδ πανάκμιςκ θυνςκ, δ 

ιδ απυδμζδ ηςκ ηαεμνζζιέκςκ θυνςκ ζηδκ πνςηεφμοζα ή δ ηαηαπίεζδ ηςκ re‟aya 

απυ ημκ mültezim επέθενε απχθεζα ημο mukata‟a.
367

  

                                                 
365

 Ο mültezim, ακ ηαζ ζδζχηδξ, εββναθυηακ ζηα ηαηάζηζπα ςξ ηοαενκδηζηυξ οπάθθδθμξ, ηαηαβναθυηακ 

ημ ζφκμθμ ηςκ εκενβεζχκ ημο (δζμνζζιμί αμδεχκ, δζαηαβέξ ημο, ηαηααμθή δυζεςκ), ημοθάπζζημκ ιέπνζ 

ηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα, εκχ πανάθθδθα ηαηαααθθυηακ πνμζπάεεζα κα δζμνίγμκηαζ έιπεζνμζ ηαζ 

ζηακμί mültezim ηαζ κα απμθεφβεηαζ μ ηίκδοκμξ ηδξ ειθάκζζδξ ρεοδμ-mültezim. Γζα παναδείβιαηα αθ. 

Darling, Revenue-raising, 124, 196. 
366

 Γζα θεπημιένεζεξ αθ. Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 184, υπμο πανμοζζάγμκηαζ πενζπηχζεζξ 

ηέημζςκ ζοκεθεφζεςκ ζηδκ Καθαιάηα. 
367

 Βθ. Özvar, Osmanlı Maliyesinde, 22-23. Πανάδεζβια επζηοπδιέκδξ θεζημονβίαξ ημο iltizam 

απμηεθμφζακ ηα κδζζά ημο Αζβαίμο, υπμο μ mültezim πενζμνζγυηακ αοζηδνά ζηζξ θμνμθμβζηέξ 

ανιμδζυηδηέξ ημο πςνίξ δζηαίςια επέιααζδξ ζηζξ οπυθμζπεξ ζθαίνεξ μζημκμιζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ 

ζδζςηζημφ αίμο ηςκ re‟aya. Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μοηυκμο αθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 32-33. 
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Βέααζα, δ δζάηνζζδ ηδξ απθήξ ζοιιεημπήξ ζηδκ είζπναλδ ηςκ δδιυζζςκ 

πνμζυδςκ απυ ηδκ επζδίςλδ ημο αναποπνυεεζιμο ιέβζζημο ηένδμοξ εη ιένμοξ ημο 

θμνμεκμζηζαζηή δεκ είκαζ πάκημηε ειθακήξ ζηζξ πδβέξ, ηαεχξ δ απμζημθή 

ηαηαββεθηζηχκ ακαθμνχκ βζα ηαηαπνήζεζξ ημο mültezim ζοκήεςξ πνμένπμκηακ απυ 

ημ πχνμ ηςκ ακηίπαθςκ οπμρήθζςκ θμνμεκμζηζαζηχκ. ιςξ, αηυιδ ηαζ ακ δ 

έβηθδζδ ηδξ επέιααζδξ είπε πνμηθδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ εζςηενζηήξ ημζκμηζηήξ 

πμθζηζηήξ δοκαιζηήξ, δ ηαηδβμνία βζα δδιμζζμκμιζηέξ ηαηαπνήζεζξ ήηακ δ 

ζοκδεέζηενδ αζηία εηηέθεζδξ ηαζ δήιεοζδξ ηδξ πενζμοζίαξ ayan ή ημηγαιπάζδ.  

Γζα ηδκ ακάθδρδ εκυξ iltizam δ πθεζμδμηζηή πνμζθμνά ημο οπμρήθζμο 

mültezim έπνεπε κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ έββναθδ εββφδζδ (kuyuruklu) αηυιμο απυ 

ηδκ ηάλδ ηςκ sarraf.
368

 Έηζζ, δ Πφθδ ελαζθάθζγε ηδκ είζπναλδ ηςκ εκμζηζαγυιεκςκ 

πνμζυδςκ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ αθενεββουηδηαξ ημο mültezim ή αδοκαιίαξ ημο 

κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακεζθδιιέκεξ οπμπνεχζεζξ. Μένμξ ηδξ πνμζυδμο 

πνμπθδνςκυηακ, εκχ ημ οπυθμζπμ πμζυ ηαηαααθθυηακ ζε ηαεμνζζιέκμ ανζειυ 

δυζεςκ.
369

 Σμ bedel-i iltizam, δδθαδή ημ ηεθζηυ πνμζθενυιεκμ πμζυ ήηακ ημ 

άενμζζια ηδξ πνμζθμνάξ ημο πθεζμδυηδ ιε ημκ εηηζιχιεκμ θυνμ, εεςνδηζηά ζε 

ζοιθςκία ιε ηζξ θμνμδμηζηέξ ακημπέξ ημο mukata‟a, υπςξ εηηζιήεδηακ απυ ημκ ηαδή 

ηδξ πενζμπήξ. Φοζζηά, δ πνμζθμνά λεπενκoφζε ημκ ανπζηυ θυνμ, εκχ έπνεπε κα 

πνμζηεεμφκ ηα έλμδα ζοθθμβήξ ημο θυνμο ηαζ μ ηυημξ ημο πζεακμφ δακεζζιμφ ημο 

θμνμεκμζηζαζηή απυ ημκ εββοδηή. Πανάθθδθα, δ δζαδζηαζία επζαανοκυηακ πνδιαηζηά 

απυ ημ ηυζημξ ηςκ παναζηδκζαηέξ επαθχκ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ δςνμδμηίεξ 

αλζςιαημφπςκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
370

 

Οζ mültezim πμο ζοιιεηείπακ ζημοξ πθεζζηδνζαζιμφξ (muzayede) ζηδκ 

πνςηεφμοζα ζοκήεςξ ήηακ ορδθυααειμζ αλζςιαημφπμζ πμο έιεκακ ιυκζια ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Καεχξ μ mültezim δε ιεηέααζκε ζηδκ επανπία ηαζ δ βεςβναθζηή 

έηηαζδ ημο mukata‟a ζοκήεςξ ήηακ ιεβάθδ, ημ οπεκμζηίαγε ζε ιενίδζα (hisse) ζε 

                                                 
368

 Ζ είζμδμξ ζηδκ ηάλδ ηςκ sarraf ζοκμδεουηακ απυ ηδκ ηαηααμθή πμζμφ ιεηαλφ 2.500 ηαζ 10.000 

guruş βζα ηα έλμδα έηδμζδξ ημο δζμνζζηήνζμο berat, εκχ δ ακάθδρδ ημο kefiliyet απαζημφζε ηδκ αβμνά 

ημο reddiye-i temessük. Βθ. Pakalın, Osmanlı, 58. Οζ Gibb & Bowen οπμζηδνίγμοκ υηζ ιυκμ μζ sarraf 

πμο είπακ ζπέζδ ιε ημ ηεκηνζηυ εδζαονμθοθάηζμ ιπμνμφζακ κα ακαθάαμοκ kefiliyet. Ζ ηάλδ αοηή είπε 

ηθεζζηυ ζοκηεπκζαηυ παναηηήνα ηαζ ημ αλίςια ιεηααζααγυηακ ζηα πθαίζζα μζημβεκεζαηχκ 

δακεζμδμηζηχκ μίηςκ. ιςξ, δ άπμρή ημοξ υηζ δ ηάλδ αοηή απμηεθμφκηακ απυ πνζζηζακμφξ ηαζ 

εαναίμοξ εκχ μζ mültezim ήηακ πάκημηε ιμοζμοθιάκμζ δεκ έπεζ ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ. Βθ. Gibb & 

Bowen, Islamic Society, 23-24. Ακηζεέηςξ, εεςνδηζηά μπμζμζδήπμηε ιπμνμφζε κα θάαεζ ιένμξ ζημκ 

πθεζζηδνζαζιυ.  
369

 Γζα ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ δζαδζηαζίαξ πθεζμδμζίαξ ηςκ θμνμθμβζηχκ πνμζυδςκ ηαζ ηςκ 

ιδπακζζιχκ εθέβπμο ηδξ έκκμιδξ δδιμζζμκμιζηήξ δναζηδνζμπμίδζδξ ημο θμνμεκμζηζαζηή αθ. Darling, 

Revenue-raising, 142-157. 
370

 Βθ. Nagata, Tarihte, 83-84. 
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ηνίημοξ mültezim, εκχ μ ίδζμξ εηπνμζςπμφκηακ απυ voyvoda, subaşı ή mütesellim. Οζ 

κέμζ mültezim οπεκμζηίαγακ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ιζηνυηενα ιενίδζα ημο mukata‟a ημοξ ιε 

απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ιζαξ ηάεεηδξ αθοζίδαξ αθθδθελανηχιεκςκ 

θμνμεκμζηζαζηχκ, ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ ιέθδ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ ζε ιεζαίμ 

επίπεδμ
371

 ηαζ εηπνυζςπμζ ηςκ re‟aya ζηζξ παιδθυηενεξ ααειίδεξ ηδξ. Ακ μ 

ηεθεοηαίμξ mültezim ήηακ ιμοζμοθιάκμξ, ζοπκά ζοκδφαγε ημ θμνμθμβζηυ αλίςια ιε 

αοηυ ημο ημπζημφ ζηναηζςηζημφ δζμζηδηή ή voyvoda. Απυ ηδκ άθθδ, ημ ζφζηδια 

ακαπανήβε ιζα ζπέζδ ακζζυηδηαξ ακάιεζα ζηζξ ηεκηνζηέξ ηαζ ηζξ επανπζαηέξ εθίη 

ηαεχξ δ πνυζααζδ ζηζξ δδιμπναζίεξ ηςκ ιεβάθςκ mukata‟a ή ηςκ malikâne ήηακ 

πενζμνζζιέκδ απμηθεζζηζηά ζηζξ πνχηεξ απμηθείμκηαξ ηα επανπζαηά πνμοπμκηζηά 

ζηνχιαηα απυ ηζξ πζζηςηζηέξ ηαζ δδιμζζμκμιζηέξ δμιέξ ηδξ πνςηεφμοζαξ.
372

 ιςξ 

αοηή δ ζενανπδιέκδ ζπέζδ μδήβδζε ζε ιζα αθθδθελάνηδζδ ηδξ επανπίαξ ιε ημ 

ηέκηνμ, ηαεχξ μζ mültezim ηδξ πνςηεφμοζαξ ελανηζχκηακ απυ ηδκ ανςβή ηςκ 

επανπζαηχκ πνμοπυκηςκ βζα ηδ ζοθθμβή ηςκ θυνςκ, εκχ μζ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ayan 

δζαηδνμφζακ ηαζ αφλακακ ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή ζζπφ ημοξ απυ ηδκ ακάθδρδ ηςκ 

θμνμεζζπναηηζηχκ ηαζ οπμ-θμνμεκμζηζαζηζηχκ νυθςκ.
373

 

ημ επίπεδμ ημο ηαγά δ κέα δδιμζζμκμιζηή ιεεμδμθμβία επδνέαζε 

ηαεμνζζηζηά ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ. πςξ έπεζ ήδδ ζογδηδεεί, έκαξ ηνυπμξ ζπδιαηζζιμφ 

ciftlik ήηακ δ ιεηαηνμπή ηςκ βαζχκ ημο απυ malikâne ζε mülk,
374

 εκχ πανάθθδθα μζ 

πνμοπμκηζηέξ εθίη ακηθμφζακ ελμοζζαζηζηή ηαζ μζημκμιζηή ζζπφ απυ ηδ 

θμνμεηιίζεςζδ.
 

Δπζπθέμκ, έπεζ ζογδηδεεί δ ζηναηδβζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ 

θμνμεκμζηίαζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ βαζμηηδζία ηαζ δ πενζβναθή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

ημο 18
μο

 αζχκα ιε υνμοξ αθθαβχκ ζημοξ ηνυπμοξ απυζπαζδξ ημο αβνμηζημφ 

πθεμκάζιαημξ ηαζ υπζ ζημοξ παναηηήνεξ ηςκ αβνμηζηχκ ζπέζεςκ.
375

 Σμ δζηαίςια 

είζπναλδξ ηςκ πνμζυδςκ ημο mukata‟a ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ ημπζηυ ζοζπεηζζιυ 

δοκάιεςκ ζημκ μπμίμ ιεηείπε μ mültezim δζεοηυθοκακ ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ηονίανπδξ 
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εέζδξ ημο, ηδ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ δβειμκίαξ 

ηαζ ημ ζθεηενζζιυ ηονζανπζηχκ δζηαζςιάηςκ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. Ο mültezim 

είπε ηδ δοκαηυηδηα πεζνζζιμφ ηδξ επζιενζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδξ ζοθθμβζηήξ 

εοεφκδξ ηςκ re‟aya πνμξ υθεθμξ ημο ζδζςηζημφ μζημκμιζημφ ζοιθένμκηυξ ημο. Ο 

ιεζμθααδηζηυξ νυθμξ πμο ακέθααε ηαζ δ αοημκμιία πμο αοηυξ ζοκεπαβυηακ 

δζεοηυθοκακ ηδκ επζδίςλδ ημο πανάκμιμο ηένδμοξ ηαζ ηδκ επζαάνοκζδ ηςκ re‟aya 

ζηα πθαίζζα ηδξ επεκδοηζηήξ απυζαεζήξ ημο. Σέθμξ, ημ iltizam εκίζποε ηδκ 

ελμοζζαζηζηή επζαμθή ημο mültezim ζημκ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ αίμ ημο 

ηαγά, ηαεχξ ςξ quasi δζμζηδηζηυ ζηέθεπμξ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ζενανπίαξ είπε ζηδ 

δζάεεζή ημο ηδ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηδξ δδιυζζαξ έκμπθδξ ηαηαζηαθηζηήξ δφκαιδξ. 

Ζ ποναιζδμεζδήξ ιεηαηφθζζδ ημο εκμζηζαγυιεκμο θυνμο εκέηεζκε ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πςνζηχκ, ηαεχξ ημ πμζυ πνμξ ηαηααμθή πνμζαολακυηακ ζε ηάεε 

ηαηχηενδ δζμζηδηζηή ααειίδα ιε ηδκ πνυζεεζδ ηςκ ελυδςκ ηδξ επανπίαξ, ημο 

ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ, ηδκ ακηζιζζεία ημο mültezim, ηδκ 

επζαμθή ιδ πνμαθέρζιςκ απυ ημ berat ημο bedel-i iltizam εζζθμνχκ, ηζξ έηηαηηεξ 

επζαανφκζεζξ, ηδκ πανέιααζδ ρεοδμ-mültezim, ηδ ιδ απυδμζδ ηςκ θυνςκ ζημ 

ηεκηνζηυ ηαιείμ ηαζ ηδκ επακαεπζαμθή ημοξ, ηδ ζοπκή ζοκενβαζία mültezim ιε 

θδζηέξ ή ηδ ζφβηνμοζή ημοξ ιε ηζιανζχηεξ ηαζ ημ δζμζηδηζηυ πάμξ ιε αζαθχξ 

πνμζδζμνζζιέκμοξ mukata‟a.
376

 Απμηέθεζια αοηχκ ηςκ αοεαζνεζζχκ ήηακ δ πμθζηζηή 

ηζκδημπμίδζδ ηςκ πςνζηχκ, ζηα πθαίζζα ηδξ μπμίαξ ακαπηφπεδηακ ηνυπμζ 

ακηίδναζδξ υπςξ δ μιαδζηή εβηαηάθεζρδ ημο mukata‟a, δ ζφβηνμοζή ημοξ ιε ηζξ 

δδιμζζμκμιζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ ανπέξ, δ πνμζπάεεζα ελαπάηδζδξ ηςκ mültezim ηαζ δ 

δζαηφπςζδ παναπυκςκ εη ιένμοξ ημοξ πνμξ ημκ ηαδή ηαζ ηδκ Πφθδ. Ζ θοβή ηςκ 

πςνζηχκ απυ ημοξ πχνμοξ εβηαημίηδζήξ ημοξ, υηακ δεκ μδδβμφζε ζηδκ δζάθοζδ ημο 

ημζκμηζημφ πχνμο, δδιζμονβμφζε ζμαανά πνμαθήιαηα ζημοξ εκαπμιείκακηεξ 

πςνζημφξ, μζ μπμίμζ ηαθμφκηακ κα πθδνχζμοκ ηαζ ημοξ θυνμοξ ηςκ θοβάδςκ. Ζ 

απαθθμηνίςζδ ηαζ πχθδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ μθεζθεηχκ ή δ ζφβηνμοζδ ηςκ 
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ηςκ ηεηιδνίςκ ηδξ επμπήξ αθ. Darling, Revenue-raising, 279-282. 



 135 

ημζκμηζηχκ ανπχκ ημο ηυπμο πνμέθεοζήξ ημοξ ιε ηδκ ημζκυηδηα ηδξ κέαξ 

εβηαηάζηαζήξ ημοξ ήηακ μζ ζοκδεέζηενεξ ζοκέπεζεξ.
377

 

 Οζ πνδιαηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ εκμζηζαζηχκ ακηθμφκηακ απυ ημ ειπυνζμ ή ηδ 

βαζμηηδζία. Καεχξ ημ ζφζηδια ημο iltizam έδζκε ζημοξ mültezim ηίκδηνμ 

απμηθεζζηζηά βζα ημ αναποπνυεεζιμ ιέβζζημ ηένδμξ, δεκ ημοξ ηζκδημπμζμφζε ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ ή ημο ζπεδζαζιμφ 

ιεεμδζηχκ ειπμνζηχκ πναηηζηχκ. 

 Δπζπθέμκ, ζδζαίηενα ζηα malikâne, ηα θμνμθμβζηά έζμδα ηδξ Πφθδξ ήηακ ζε 

ακακηζζημζπία ιε ηδκ πναβιαηζηή μζημκμιζηή γςή, ηαεχξ μζ εηήζζεξ δυζεζξ έιεκακ 

ζηαεενέξ, εκχ μ mültezim εηιεηαθθεουηακ ηδκ ακάπηολδ ηςκ παναβςβζηχκ 

δοκάιεςκ ζημ πχνμ δζηαζμδμζίαξ ημο.
378

 Σέθμξ, ηαεχξ δ ζπέζδ ημο mültezim ιε ηδκ 

ηεκηνζηή ελμοζία ήηακ απμηθεζζηζηά πνδιαηζηή, μ θμνμεηιζζεςηήξ δε δζαζχκζγε ηδκ 

ζδεμθμβζηή ηαζ πμθζηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημκ παναβςβυ ηαζ ημ ηνάημξ, ζηδ εέζδ ηδξ 

μπμίαξ μζημδμιμφζε πεθαηεζαηά δίηηοα οπεκμζηζαζηχκ. Σαοηυπνμκα ιέζς ηδξ 

ηαηαπνέςζδξ ζηδκ μπμία μδδβμφζε ημοξ παναβςβμφξ οπμκυιεοε ηδκ ακαπαναβςβή 

ημο ηθαζζημφ μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ζηδνζγυηακ ζηδ ιζηνή ζδζμηηδζία.
379

 

Σμ iltizam είπε δοκαιζηυ παναηηήνα ηαζ δζαθμνμπμζμφκηακ ακάθμβα ιε ηζξ 

επζηναημφζεξ ζδζαίηενεξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ. Καηά ζοκέπεζα, δ πενίμδμξ έκανλήξ ημο, δ 

πνμκζηή δζάνηεζα ζζπφμξ ημο, ημ πμζυ ηδξ πθεζμδμζίαξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ δυζεςκ δε 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζηείιεκμ βεκζηεφζεςκ. Ζ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ 

θεζημονβίαξ ημο iltizam απαζηεί επανηή ηεηιδνζαηή ζηήνζλδ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ 

επζιένμοξ ημπζηχκ πενζπηχζεςκ εθανιμβήξ ημο.
380

 

Σμ ζφζηδια ηςκ θμνμεκμζηζάζεςκ ζηδνζγυηακ ζημ εεζιυ ημο maktu‟, δδθαδή 

ηδκ ηαη‟ απμημπή ηαηααμθή ηςκ θμνμθμβζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ ηδ δζακειδηζηή 

νφειζζδ ηςκ πμζχκ πμο ακαθμβμφζακ ζε ηάεε ημζκυηδηα. Με άθθα θυβζα, maktu‟ 

ήηακ ημ δζηαίςια ζοκμθζηήξ νφειζζδξ ηαζ εζςηενζημφ ζοθθμβζημφ επζιενζζιμφ ηδξ 
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Anastasopoulos, The Mixed Elite, 259-268, Cizakça, Tax-Farming, 219-250, Demirci, Iltizam (Tax 

Farming), 159-172, Faroqhi,  Exporting Grains, 295-315, ηδξ ζδίαξ, Wealth and Power, 77-95, Gara, 

Moneylenders and Landowners, 135-147, Matuz, Contributions, 237-249, Nagata, Ayan, 269-294 ηαζ 

Peirce, Entrepreneurial Success, 115-132. 
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θμνμθμβζηήξ πνμζυδμο ζηα πθαίζζα ακαβκχνζζδξ ηδξ ζοθθμβζηήξ εοεφκδξ ημο 

ημζκμηζημφ ζχιαημξ. Δηηυξ απυ ημ ζοκμθζηυ πμζυ πμο έπνεπε κα πθδνχζεζ δ 

ημζκυηδηα, maktu‟ ήηακ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ζοβηέκηνςζδξ ηαζ απμζημθήξ ηςκ 

εηπνδιαηζζιέκςκ θυνςκ απυ ημοξ ημζκμηζημφξ εηπνμζχπμοξ. Ζ δζαδζηαζία 

πναβιαηςκυηακ ηαζ κμιζιμπμζμφκηακ ιε ηδ ζφκηαλδ ηςκ tevzi‟ defteri, λεπςνζζηχκ 

βζα ηάεε πνυζμδμ. Ζ εθανιμβή ηδξ επζιενζζηζηήξ ανπήξ εηδδθςκυηακ ιε ηδκ 

αθθδθέββοα εοεφκδ, δ μπμία ηάθοπηε ηδκ αδοκαιία ή αθενεββουηδηα ιεθχκ ηδξ 

ημζκυηδηαξ ιε ηδκ ακαθμβζηή επζαάνοκζδ ηςκ οπυθμζπςκ ιεθχκ ηδξ. Σμ ίδζμ δίηηομ 

αθθδθεββφδξ εηηυκςκε ηδκ εζςηενζηή ακζζμννμπία πμο πνμέηοπηε απυ ηδκ ιεζςιέκδ 

δδιμβναθζηή δζαεεζζιυηδηα. Σμ ζφζηδια δεκ είπε εεζιζηυ παναηηήνα, αθμνμφζε 

ζημ cizye ηαζ ζε εηπνδιαηζζιέκα „avariz ηαζ εθανιυζηδηε ανπζηά ζημοξ mukata‟a 

πμο παναπςνμφκηακ ζε αλζςιαημφπμοξ ημο άιεζμο ζμοθηακζημφ πενζαάθθμκημξ. ηδ 

ζοκέπεζα, δ εθανιμβή ημο βεκζηεφεδηε ηαζ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ πνμκμιζαηχκ 

παναπςνήζεςκ, ζηυπμξ ηςκ μπμίςκ ήηακ δ πνμζηαζία ηςκ πςνζηχκ απυ ηζξ 

αοεαζνεζίεξ ηςκ mültezim.
381

 Βέααζα, πανάθθδθα, εκίζποζε ηδκ πνμοπμκηζηή 
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ζοθθμβζηχκ επζιενζζηζηχκ ιεευδςκ απυ ηδκ πενίμδμ ηδξ αεκεηζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ 

πζεακυκ ηδκ πνχηδ μεςιακζηή πενίμδμ.
382

 Σμ πμζυ πμο ακαθμβμφζε ζημ ζφκμθμ ηδξ 

επανπίαξ δζακειυηακ ηθζιαηςηά ζημοξ ηαγάδεξ ηαζ ζηζξ ημζκυηδηεξ. Κάεε 

επζιενζζιυξ ήηακ ακηζηείιεκμ δζαπναβιαηεφζεςκ ζηζξ ελαιδκζαίεξ ζοκεθεφζεζξ ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan υθδξ ηδξ επανπίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηζξ ζοκεθεφζεζξ ηςκ 

πνμηνίηςκ ηάεε ηαγά ηαζ ηςκ πνμεζηχκ ηάεε ημζκυηδηαξ.
383
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πεξηνξηζηηθέο, 123-139 ηαζ ημο ζδίμο, Νεζηψηηθεο θνηλφηεηεο, 4-8, 13-27. 
382

 Γζα ηδκ είζπναλδ ηδξ θμνμθμβζηήξ πνμζυδμο απυ ηδ Μάκδ ηαηά ηδκ αεκεηζηή πενίμδμ αθ. Κυιδξ, 

Βελεηηθά θαηάζηηρα, 13-19. 
383

 Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 91-92 ηαζ Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 164. 
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Σμ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ηεηιδνζχκεζ ηδκ ειπθμηή ημο Μπεκάηδ ζηδ 

δδιμζζμκμιζηή πναηηζηή ηδξ επανπζαηήξ εθίη είκαζ ανζειδηζηά πενζμνζζιέκμ ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ tezkere πμο εββνάθμοκ πθδνςιέξ iltizam ηαζ 12 hüccet ηα μπμία 

ζοκηάπεδηακ ζε βεκζηή ζοκέθεοζδ ηςκ πνμεζηχκ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ιε 

εειαηζηή ζπεηζηή ιε ημ iltizam ηαζ ημ tevzi‟ ηςκ θυνςκ ημο ηαγά. Σα έββναθα 

ποηκχκμοκ ηονίςξ ζημ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ εηχκ 1757 ηαζ 1767, έκδεζλδ 

εκηαηζημπμίδζδξ ηςκ ζοκδζαθθαβχκ ημο Μπεκάηδ ιε ηδκ μεςιακζηή ελμοζία ηαζ 

ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ ημο. Δκημφημζξ, ημ ανπείμ 

δζαηδνεί ημκ απμζπαζιαηζηυ παναηηήνα ημο, ιε απμηέθεζια δ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

πνμκζηήξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ ζδιαζζμθμβζηήξ αθθδθμοπίαξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ 

εββνάθςκ κα ηαείζηαηαζ δφζημθδ. Έηζζ, μζ δδιμζζμκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

Μπεκάηδ πανμοζζάγμοκ θμβζηά ηεκά ηαζ δ απμηαηάζηαζή ημοξ παναιέκεζ διζηεθήξ. 

Σezkere είκαζ μζ απμδείλεζξ πθδνςιχκ ηδξ θμνμεκμζηίαζδξ ημο ίδζμο ή 

πνμδβμφιεκμο έημοξ απυ ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ ημο εββνάθμο. Σα έββναθα 

εηδίδμκηακ απυ ημκ ημπζηυ ηαδή ηαζ, ακ ηαζ δε δδθχκεηαζ δ ααειίδα ηδξ 

θμνμεκμζηίαζδξ ζηδκ μπμία μ Μπεκάηδξ ζοιιεηείπε, δ οπμβναθή ημο voyvoda ζημ 

ηάης ιένμξ ημο εηάζημηε tezkere απμδεζηκφεζ ηδκ πανάδμζδ ημο ηαεμνζζιέκμο 

πμζμφ ζε ακχηενμ mültezim ηαζ ηδ θεζημονβία ημο Μπεκάηδ ςξ οπμεηιζζεςηή ηςκ 

ημπζηχκ δδιμζζμκμιζηχκ πνμζυδςκ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά. Οζ εηιζζεχζεζξ πμο 

πενζβνάθμκηαζ ακαθήθεδηακ πνμζςπζηά απυ ημκ Μπεκάηδ, εκχ απυ ιία θμνά 

ζοκενβάγεηαζ ιε ηάπμζμκ Mustafa zade Ibrahim,
384

 ιία θμνά ιε ημκ voyvoda ηδξ 

Καθαιάηαξ Huseyn beğ
385

 ηαζ δφμ θμνέξ ιε ημκ „Abd al-Kerim.
386

 Δπζπθέμκ, ζε άθθμ 

tezkere ικδιμκεφεηαζ ηάπμζμξ kethuda-i paraspor Ανβφνδξ, οπάθθδθμξ ημο 

θμνμεκμζηζαζηή „Ali Kus ζημ Γζααμθίηζζ. ε μνζζιέκα έββναθα ικδιμκεφεηαζ ημ 

berat-i iltizam,
387

 εκχ, εηηυξ απυ ιζα ακαθμνά ηζιανζχηδ ςξ vekil-i mültezim,
388

 άθθδ 

ζοιιεημπή ηςκ sipahi ςξ θμνμεκμζηζαζηχκ δεκ ηαηαβνάθεηαζ. Δκημφημζξ, 

οπμεέημοιε υηζ ηάπμζμζ απυ ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ πμο εββνάθμκηαζ ςξ απμδέηηεξ ημο 

bedel-i iltizam εα ακήηακ ζηδκ ηάλδ ηςκ ηζιανζςηχκ ηδξ πενζμπήξ. Ζ αημθμοεμφιεκδ 

δζαδζηαζία δεκ είκαζ ζαθήξ, ακ ηαζ οπμεέημοιε υηζ εα ελανηζυηακ άιεζα απυ ηα 

                                                 
384

 ΗΑΜΜ 27/219. 
385

 IAMM 27/28. 
386

 ΗΑΜΜ 27/89 ηαζ 27/34. 
387

 ΗΑΜΜ 27/26, 27/181, 27/229 ηαζ 27/24. ημ 27/26 μ sipahi πμοθά “kariye-i mezburun hasıl olan 

„asar-i seriye ve resm-i sa‟ire ve nisf tapu-i zemin eylesin sabiklarda zabt olundukta”. Σμ berat-i 

iltizam έπνεπε κα επζηονςεεί απυ ηδκ ακηίζημζπδ οπδνεζία ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.  
388

 ΗΑΜΜ 27/219. 



 138 

πμθζηζημημζκςκζηά δίηηοα ηαζ ηζξ ζζμννμπίεξ δοκάιεςκ ζημ παιδθυ επίπεδμ ημο 

ηαγά. Έηζζ δε βκςνίγμοιε ακ μ ακχηενμξ mültezim οπεκμζηίαγε ηζξ πνμζυδμοξ ιεηά 

απυ πθεζζηδνζαζιυ πμο μνβάκςκε ή ηαηυπζκ δζαπναβιαηεφζεςκ ιε αάζδ ηζξ 

πμθζηζηέξ ζζμννμπίεξ ηαζ ακηαβςκζζιμφξ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά. Δκημφημζξ, δ 

ζοκεπυιεκδ ακάθδρδ ηςκ ίδζςκ iltizam απυ ημκ Μπεκάηδ απμδεζηκφεζ ηδκ απμοζία 

εζςηενζημφ πνμοπμκηζημφ ακηαβςκζζιμφ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ θμνμεκμζηζάζεςκ 

ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Ζ δζάνηεζα ηςκ iltizam, εηηυξ απυ ιία ελαίνεζδ,
389

 ήηακ 

εηήζζα λεηζκχκηαξ ημκ Μάνηζμ ηαζ θήβμκηαξ ημκ Φεανμοάνζμ ημο επυιεκμο έημοξ.
390

 

Απυ ηδκ ακαθμνά άθθςκ ηεηιδνίςκ ζε iltizam εηιζζεςιέκςκ απυ ημκ Μπεκάηδ ηαζ 

ηδκ ηαοηυπνμκδ απμοζία ηςκ ακηίζημζπςκ tezkere ζημ ανπείμ ημο ζοιπεναίκμοιε υηζ 

μ ανζειυξ ηςκ θμνμεκμζηζάζεςκ πμο ακέθααε ήηακ ιεβαθφηενμξ απυ υ,ηζ ιπμνεί κα 

ηεηιδνζςεεί.
391

 οκμπηζηή πανμοζίαζδ ηςκ tezkere ημο Μπεκάηεζμο ανπείμο βίκεηαζ 

ζημκ πίκαηα 1 ημο πανανηήιαημξ. 

Ζ νδημνζηή ηςκ tezkere δεκ ήηακ ηυζμ εηθεπηοζιέκδ ηαζ θνμκηζζιέκδ υπςξ 

αοηή ηςκ hüccet, ferman ηαζ „arzuhal, βεβμκυξ εφημθα ενιδκεφζζιμ, ακ θάαμοιε 

οπυρδ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Ο εηδυηδξ δδθχκεζ υηζ μ Μπεκάηδξ ακαθαιαάκεζ ηδκ 

εοεφκδ ηαζ ημ iltizam ημο ηαγά (“iltizam ve uhde olunub”), μνίγεζ ιε αηνίαεζα ηδ 

θφζδ ημο mukata‟a, ηαηαβνάθεζ ημ ζοιθςκδιέκμ πνδιαηζηυ πμζυ υπςξ ηαζ ημκ 

ανζειυ ηςκ δυζεςκ, αεααζχκεζ υηζ έθααε ημ πνμακαθενεέκ πμζυ (“tamamen ahz ve 

kabz olunub”), ηαζ, ακ ημ έββναθμ εηδίδεηαζ πνζκ ή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμκζηήξ 

δζάνηεζαξ ημο iltizam, απαβμνεφεζ μπμζαδήπμηε πανέιααζδ απυ ηνίημ πνυζςπμ 

(“tarafımızdan ve taraf-i ahırdan bir kimesne dahl ve te‟aruz eylememek”). 

Οζ mukata‟a ακαθένμκηακ ηονίςξ ζε θυνμοξ αθαηζμφ, ιεηαλζμφ, εθαζυθαδμο 

ηαζ ιφθςκ, δεηάηεξ ηαζ δζάθμνα είδδ θυνςκ αμζηήξ. Δηηυξ απυ ημκ ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ, μ μπμίμξ απμηεθμφζε ηδ δδιμζζμκμιζηή αάζδ ημο, μ Μπεκάηδξ 

ακαθάιαακε θμνμεκμζηζαζηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ ζημοξ βεζημκζημφξ ηαγάδεξ ηδξ 

Ακδνμφζαξ, ημο Νδζζμφ, ηδξ Κμνχκδξ ηαζ ημο Πεηαθζδίμο. Πνμθακχξ, απέθεοβε κα 

επεηηείκεζ ηδκ δδιμζζμκμιζηή πμθζηζηή ημο ιαηνζά απυ ηδκ εδαθζηή ελμοζζαζηζηή 

αάζδ ημο, πενζμνζγυιεκμξ ζηα iltizam ηςκ βεζημκζηχκ ηαγάδςκ.
392

 

                                                 
389

 ΗΑΜΜ 27/24 ηαζ 27/9. 
390

 Ζ ηοπζηή formula  είκαζ “Mart iktidasindan Subat gayetine”. 
391

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 28/16, υπμο ακαθένεηαζ δ ακάθδρδ ημο iltizam ημο αθαηζμφ ηδξ 

Καθαιάηαξ απυ ημκ Μπεκάηδ. 
392

 ε ακηίεεζδ ιε ημκ Μπεκάηδ, μζ ayan ηδξ πενζμκήζμο δε δίζηαγακ κα ελαπθχζμοκ ηδ 

δδιμζζμκμιζηή επζννμή ημοξ ζε ηαγάδεξ ιαηνζά απυ ηζξ αάζεζξ ημοξ. Βθ. ηεθ. 9. 
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Δίκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζημφκ ηα ηένδδ πμο απέθενακ αοηά ηα iltizam, 

ηαεχξ ηα εββναθυιεκα πμζά ήηακ αοηά πμο πθήνςζε μ Μπεκάηδξ ζημκ ζενανπζηά 

ακχηενμ δζηαζμφπμ ημο mukata‟a. Δίκαζ αδφκαημ κα οπμθμβίζμοιε ημ ηεθζηυ πμζυ ημ 

μπμίμ ζοβηέκηνςκε, ακ ηαζ ηα ηαηαβναθυιεκα πμζά δεκ είκαζ ηυζμ ιεβάθα, εζδζηά ζε 

ζφβηνζζδ ιε αοηά πμο επεκδφεδηακ ζε αβμνέξ βαζχκ. Πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ 

ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα δ θμνμθμβζηή εηηίιδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο βζκυηακ 

ζηδ αάζδ ημο kanunname ημο 1715, βεβμκυξ πμο εα εκεάννοκε ζε ζδιακηζηυ ααειυ 

ηδκ αοεαίνεηδ ηαζ πανάκμιδ επακεηηίιδζδ ηςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ ζε ημπζηυ 

επίπεδμ. οκεπχξ, ηάεε πνμζπάεεζα οπμθμβζζιμφ ημο πμζμζημφ ηένδμοξ, αθθά ηαζ 

ηδξ επίδναζδξ ημο iltizam ζημοξ πςνζημφξ, ηαείζηαηαζ άηονδ, αηυιδ ηαζ ακ ήηακ 

δζαεέζζια πενζζζυηενα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ακαθμνζηά ζηα μζημβεκεζαηά 

εζζμδήιαηα ηαζ ημ ηυζημξ γςήξ. 

Οζ mukata‟a πνέπεζ κα απμηεθμφζακ ζηαεενή πδβή πθμοηζζιμφ βζα ημκ 

Μπεκάηδ, ηαεχξ μζ ίδζεξ πνυζμδμζ βίκμκηακ ακηζηείιεκμ εκμζηίαζδξ ηάεε πνυκμ. Ο 

πθμφημξ ημο ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηά ημο κα πθδνχκεζ ηα μθεζθυιεκα πμζά 

εβηαίνςξ. Ζ πφηκςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ηεηιδνίςκ ζημ δζάζηδια 1750-1770 

απμδεζηκφεζ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζμπμίδζδξ ημο Μπεκάηδ 

ηαζ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο ηαζ ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

επζννμήξ ημο αοηήκ ηδκ πενίμδμ. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ ηα çiftlik Kurt çavuş, 

Delimami, Veis ağa ηαζ Γζααμθίηζζ, ηςκ μπμίςκ ημ iltizam ακαθάιαακε βζα ζεζνά 

εηχκ ηεθζηά απμηέθεζακ ιένμξ ηδξ βαζμηηδηζηήξ πενζμοζίαξ ημο ημ 1764, βεβμκυξ πμο 

απμδεζηκφεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ θμνμεκμζηζαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ιεβάθςκ çiftlik. Ακ ηαζ ηα çiftlik απμηηήεδηακ ιε ηδ θαζκμιεκζηά κμιυηοπδ 

δζαδζηαζία ηδξ αβμνάξ ηαζ έηδμζδξ hüccet, ζδιακηζηυ νυθμ πνέπεζ κα έπαζλε δ 

αδζάπηςηδ δδιμζζμκμιζηή εηιεηάθθεοζή ημοξ απυ ημκ ίδζμ εκμζηζαζηή. 

Ζ ιεεμδμθμβία ιε ηδκ μπμία μ Μπεκάηδξ εηιεηαθθεουηακ ηδκ εηηεηαιέκδ 

ζζπφ πμο ημο πανείπακ μζ εεζιμί ηςκ iltizam ηαζ maktu‟ πενζβνάθεηαζ ζε hüccet, 

ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ Μπεκάηδξ ακέθααε ηδκ πθδνςιή ηςκ θυνςκ ηςκ πςνζχκ 

Γζάκκζηζα ηαζ Λοημφνεζζ, μζ ηάημζημζ ηςκ μπμίςκ, ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα 

εηπθδνχζμοκ ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημοξ, ηα είπακ εβηαηαθείρεζ. Φοζζηά 

έεεζε ημκ υνμ ηδξ επζζηνμθήξ ηςκ πςνζηχκ ζηζξ εζηίεξ ημοξ.
393

 Ζ πνμεεηζηυηδηα ηδξ 

                                                 
393

 ΗΑΜΜ 27/215 ιε π.έ. 22 Ημοθίμο 1763 (11 Muharrem 1177): “re‟ayasi duyun kerireye mustağrak 

olduklarından nasi firar ve gayret kazamısa tevattun etmelerile űzerelerine edasi lazim gelen cizye ve 

„avariz ve iştira ve tekâlif sa‟rlerini kasa-i re‟ayasına tahmil olunduğundan re‟ayaya tari olub 
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πνςημαμοθίαξ ημο Μπεκάηδ απμηαθφθεδηε έκα πνυκμ ανβυηενα, υηακ αβυναζε ημ 

Λοημφνεζζ ηαζ ημ ιεηέηνερε ζε çiftlik. 

Ζ δεζπυγμοζα εέζδ ηαζ μ δζαπεζνζζηζηυξ νυθμξ ημο Μπεκάηδ ζηα πθαίζζα ηδξ 

ημζκυηδηαξ ηδξ Καθαιάηαξ βίκμκηαζ πενζζζυηενμ θακενμί ζε hüccet, ηα μπμία 

αθμνμφκ ζηδ ζοθθμβζηή δδιμζζμκμιζηή εοεφκδ. Οζ πνμφπμκηεξ ηδξ Καθαιάηαξ 

ειθακίγμκηακ ζημ ζενμδζηείμ ηδξ Καθαιάηαξ ή ηδξ Σνζπμθζηζάξ ςξ ζχια 

εηπνμζχπςκ ιε μιυθςκεξ πνμεέζεζξ ειπθεηυιεκμζ ζε οπμεέζεζξ maktu‟. Αοηά ηα 

έββναθα πενζθαιαάκμοκ ηαηαθυβμοξ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ πνμεζηχκ πμο είκαζ 

πανυκηεξ ζηδ ζφκηαλδ ηδξ δζηαζμπναλίαξ. Μενζημί απυ αοημφξ ημοξ ηαηαθυβμοξ 

δδιμζζεφμκηαζ ζημ πανάνηδια, ζημκ πίκαηα 7. 

Ζ ζοκενβαζία ημο δζηαζμφπμο θμνμεζζπνάηημνα ηαζ ημο ζοθθμβζημφ 

πνμοπμκηζημφ ζχιαημξ ζηα πθαίζζα ηδξ εεζιζηήξ εθανιμβήξ ημο maktu‟ είκαζ άιεζα 

δζαηνζηή ζε hüccet ημο 1761, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ Ibrahim efendi voyvoda 

tahsildar ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ δήθςζε εκχπζμκ ηςκ πνμεζηχκ ηδξ Καθαιάηαξ 

υηζ εζζέπναλε υθμοξ ημοξ μθεζθυιεκμοξ θυνμοξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ υπμζςκ 

ηαεοζηενδιέκςκ.
394

 Ζ πνάλδ έθααε πχνα ζηδκ Καθαιάηα ηαζ θοζζηά μ Μπεκάηδξ 

ζοιιεηείπε ζημ ζχια ηςκ ημζκμηζηχκ εηπνμζχπςκ. Ο Ibrahim ağa ibn Murtesa, 

βκςζηυξ ηαζ απυ άθθα έββναθα, ζε ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ζηδκ Σνζπμθζηζά ημ 

1764, πανμοζία Καθαιαηζακχκ πνμοπυκηςκ, δήθςζε ιε hüccet υηζ είπε ακαθάαεζ ημ 

voyvodalık ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ημ πνμδβμφιεκμ έημξ ηαζ ηδκ είζπναλδ ημο cizye 

βζα ημ ηνέπμκ έημξ. Ακ ηαζ ημ υκμια ημο mültezim δεκ ακαθένεηαζ, μ ζοκηάηηδξ 

αεααζχκεζ υηζ μ ηαγάξ απμπθήνςζε ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο.
395

 Λίβεξ 

ιένεξ ανβυηενα, μζ ίδζμζ Καθαιαηζακμί πνμεζημί, εκενβχκηαξ ηαοηυπνμκα ςξ 

δακεζμθήπηεξ ηαζ εββοδηέξ (kefil), δακείζηδηακ ζημ υκμια ηδξ ημζκυηδηαξ απυ έκακ 

ηνίημ Ibrahim
396

 4.000 guruş.
397

 Καζ αοηή δ δζηαζμπναλία ηεθέζηδηε ζηδκ 

                                                                                                                                            
tahsilinde „usret olmakla işbu Benaki kocabaşımeyinimizde mukaveli ve çiftlikân mezburdan re‟ayasi 

kűl-evvelcem ve karyelerinde iskân ettirmek sartiyle salif al-beyan iktiza eden cizye ve avariz ve iştira 

ve sa‟ir tekâlifleri mukabelesinde senedi 150 guruş tarafindan vermek űzere.” 
394

 ΗΑΜΜ 27/105, ιε π.έ. 25 Μαΐμο 1761 (20 Şevval 1174): “sened tamamen üzerelerine iktiza ve 

isabet eden tekâlif padişah ve tekâlif sa‟ire‟den ve zimetlerinde ba‟zı bekaya kalmış mukata‟anın 

malinden kazanın zimmetlerinden bil-tamam cem‟ ve tahsil kaza-i merkumun kocabaşılarıyle hesab ve 

kitab-i rüyet olundukta gerekse kasabanın ve gerekse kazanın zimmetlerinde bir hibbe ve bir akçe 

alacağım kalmayub”, νδημνζηή πμο επακαθαιαάκεηαζ ζημ ηέθμξ ημο εββνάθμο. 
395

 ΗΑΜΜ 27/113 ιε π.έ. 22 Φεανμοανίμο 1764 (19 Şaban 1177). Δηπνυζςπμζ ημο ηαγά ήηακ μζ 

Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ, Γζάκκδξ Σγακήξ, Γζακκάηδξ Φάθηδξ, Νζηυθαξ Δθέζζμξ, Θμδςνάηδξ 

Νημβακηγήξ, Υαηγδβζάκκδξ, Θμδςνάηδξ ηαιαηάηδξ ηαζ Γζάκκδξ Παπαββεθυπμοθμξ. 
396

 Σμ υκμιά ημο είκαζ Ibrahim ağa ibn Mehmed ağa ηαζ, ακ απμηθείζμοιε ηδκ πενίπηςζδ 

ακηζβναθζημφ θάεμοξ, δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ Ibrahim. Άημια ιε αοηυ ημ υκμια 
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Σνζπμθζηζά, υπμο μζ πνμεζημί έιεζκακ βζα ιενζηέξ διένεξ ζε ιζα απμζημθή νφειζζδξ 

ηςκ ζοθθμβζηχκ δδιμζζμκμιζηχκ οπμεέζεςκ ημο ηαγά. 

Άθθμηε, μ Μπεκάηδξ πθδνχκεζ ζημ υκμια ημο ζοκυθμο ηςκ re‟aya ηδξ 

Καθαιάηαξ έκα corpus ζοθθμβζηχκ θυνςκ ηαζ πνεχκ. Έηζζ, βζα ηδκ πενίμδμ 1762-

1763 ηαηέααθε 360 guruş ςξ ιένμξ δακείμο (“istidane eylediklerinde”), 250 guruş βζα 

ηδκ έηδμζδ ημο ζοιαμθαίμο, ηα έλμδα ηςκ defter ηαζ ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ επανπίαξ 

(“bazı‟ senedat içün ve harç-i defter ve sa‟ir umur-i vilayet içün”) ηαζ 250 guruş 

bedel-i sulh ζημκ Mustafa. Ο Μustafa είπε ζηδκ ηαημπή ημο deyn-i temessük, ημ μπμίμ 

επέζηνερε ζημκ Μπεκάηδ.
398

 Πανμιμίςξ, 5 πνυκζα ανβυηενα, μ Μπεκάηδξ ηαζ 

ηάπμζμξ Λάζηανδξ βζμξ ημο Μζπάθδ πθήνςζακ ςξ εηπνυζςπμζ ηδξ Καθαιάηαξ 100 

guruş ζημκ Ali efendi ibn Sinan. Σμ πμζυ ήηακ ημ οπυθμζπμ πνέμοξ ημο 

πνμδβμφιεκμο έημοξ, υηακ μ „Ali efendi ibn Sinan, εονζζηυιεκμξ ζηδκ Καθαιάηα 

εηδζχπεδηε (άβκςζημ βζαηί) απυ ημ αλίςιά ημο. Μεηά ηδκ επζζηνμθή ημο ζηδκ 

Καθαιάηα δζεηδίηδζε ηα πνήιαηά ημο, ακ ηαζ ζημ hüccet δεκ εββνάθεηαζ δ κμιζηή 

αάζδ ηδξ αλίςζήξ ημο.
 399

 

Ηδζαίηενα απμηαθοπηζηά ακαθμνζηά ζηδ δζαδζηαζία ακάθδρδξ iltizam είκαζ ηα 

hüccet ηα μπμία κμιζιμπμζμφζακ ηδ δδιμζζμκμιζηή δβειμκία ημο Μπεκάηδ ζηδκ 

ημζκυηδηα ηδξ Καθαιάηαξ. Με αοηά μζ πνμεζημί επζαεααίςκακ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ 

πνμξ ημ πνυζςπυ ημο ζε ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηςκ κμιζιμπμζδηζηχκ ιδπακζζιχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ μεςιακζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Ο παηενκαθζζηζηυξ νυθμξ ημο ηνάημοξ ακηακαηθάηαζ ζημ παιδθυ 

επίπεδμ ημο ηαγά, υπμο δ ζοκαίκεζδ ημο ημζκςκζημφ ζχιαημξ εεςνείηαζ ακαβηαία 

βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ θμνμεκμζηζαζηζηήξ δνάζδξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα 

αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακηακαηθάηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ Μπεκάηδξ δεκ είπε 

ακηζπάθμοξ ζηδ βεςβναθζηή αάζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ δβειμκίαξ ημο. Έπμκηαξ 

ελμοδεηενχζεζ ημοξ ακηζπάθμοξ ημο ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ οπμεέζεςκ ημο 

                                                                                                                                            
ηαηαβνάθμκηαζ ζοπκά ζημ ΗΑΜΜ, ςξ θμνμεζζπνάηημνεξ, mültezim ή ζοκέηαζνμζ ημο Μπεκάηδ. Ζ 

ηαφηζζδ αοηχκ ηςκ πνμζχπςκ είκαζ αδφκαηδ. 
397

 ΗΑΜΜ 27/153 ιε π.έ. 18 Μανηίμο 1764 (15 Ramazan 1177): “her birimiz aharın zimmetini lazim 

kelam-i meblağ-i kefil olduğumuz halde meblağ-i mezbur vacib al-eda deyinimiz olduğu muşi‟r kable 

şer‟den hüccet şer‟iyye kitap olunsun dediklerinde”. Σμ δάκεζμ είπε θδθεεί ιε temessük (“ba-

temessük”), ημ μπμίμ είπε εηδμεεί κςνίηενα ηαζ ακαθενυηακ ζηζξ οπμεέζεζξ ημο ηαγά (“umur-i kazamız 

içün”). 
398

 ΗΑΜΜ 27/248 ιε π.έ. 20 Ημοθίμο 1763 (9 Muharrem 1177): “tamamen ve kâmilen ahz ve kabz 

eyledim yedimde ta‟bir olunan temessüklerimi mesfurun yedine i‟ta edub”, εκχ παναηάης 

δζααεααζχκεζ “bir akçe ve bir hibbe alacak hakkım kalmamıştır”. 
399

 ΗΑΜΜ 27/32 ιε π.έ. 22 Μαΐμο 1768 (5 Muharrem 1182): “1181 senesi cümlesinde kaza-i mezbur 

Kalamata‟da hükm şer‟-i şerif iken bi-henkâm „azlım zuhur edub bu tarafa „avdetim hasbile ba‟zı rüyet 

olunub”. 
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ηαγά, δεκ είπε ακάβηδ ηδκ ημζκμηζηή ζοκαίκεζδ. Πανυθα αοηά, μζ δζηαζμπναλίεξ πμο 

αημθμοεμφκ επζηφνςκακ ηαζ κμιζιμπμζμφζακ ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία 

πνδιαημμζημκμιζηχκ εεζιχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ θςηίγμοκ ημ ζδιαζζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ζδεμθμβζηχκ ιδπακζζιχκ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ. 

ε αοηά ηα hüccet μζ ηαηάθμβμζ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πενζθαιαάκμοκ 

πνμεζημφξ υπζ ιυκμ απυ ηδκ Καθαιάηα αθθά ηαζ απυ ηα βφνς πςνζά ηαζ çiftlik ηαζ 

εκίμηε απυ ημκ βεζημκζηυ ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ. Βεααζχκμοκ υηζ μ Μπεκάηδξ 

πεζνίζηδηε ηζξ οπμεέζεζξ ημο ηαγά ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ, απανζειμφκ ημοξ θυνμοξ 

πμο πθήνςζε βζα θμβανζαζιυ ημοξ ηαζ εηεεζάγμοκ ηδκ πνμζηαζία πμο ημοξ 

πνμζθένεζ. Ακαθένμοκ υηζ μζ θυνμζ είκαζ πνμπθδνςιέκμζ, άνα μ ηαγάξ πνςζηά ημ 

ακηίζημζπμ πμζυ ζημκ Μπεκάηδ. Αοηά ηα hüccet ηαηαδεζηκφμοκ ηδ ζοκδοαζιέκδ 

πνήζδ ηςκ εεζιχκ ημο iltizam ηαζ maktu‟ απυ έκα δζαηεηνζιέκμ ιέθμξ ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ εθίη. Ο Μπεκάηδξ είπε ακαθάαεζ ηδ θμνμεκμζηίαζδ ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ ηαζ ελαζηίαξ ηδξ πνδιαημδμηζηήξ δοζπναβίαξ ηςκ ηαημίηςκ ημο, 

πνμπθήνςζε ηα μθεζθυιεκα πμζά πνμζδέκμκηάξ ημοξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδ ζθαίνα 

επζννμήξ ημο. 

ηζξ ανπέξ ημο 1762, μζ Καθαιαηζακμί πνμφπμκηεξ ζε ζενμκμιζηή 

ζοβηέκηνςζδ επζηφνςζακ ηζξ δδιυζζεξ εκένβεζεξ ημο Μπεκάηδ αεααζχκμκηαξ υηζ ηα 

ηεθεοηαία ηνία πνυκζα πνμζηάηεοζε απμηεθεζιαηζηά ημοξ re‟aya ηαζ πθήνςζε υθμοξ 

ημοξ θυνμοξ ζημοξ Hamza paşa ηαζ Mustafa paşa.
400

 Σμ αηνζαέξ ζδιαζζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκμ ημο υνμο “πνμζηαζία” (“siyanet” ζημ μεςιακζηυ ηείιεκμ) είκαζ αζαθέξ. 

Μπμνεί κα ζδιαημδμηεί είηε ηδκ ακάθδρδ ηςκ iltizam ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ 

οπμπνεχζεςκ ηςκ Καθαιαηζακχκ ή ηδκ πμθζηζημημζκςκζηή δβειμκία ημο Μπεκάηδ 

ζημκ ηαγά ημο. ε άθθδ δζηαζμπναλία πνμξ ημ ηέθμξ ημο 1762, μζ Καθαιαηζακμί 

πνμεζημί ήηακ πενζζζυηενμ ζαθείξ ζηζξ δζαηδνφλεζξ ημοξ: μ Μπεκάηδξ είκαζ 

αλζέπαζκμξ, δζυηζ πνμζηαηεφεζ ημοξ re‟aya, ημοξ απέηνερε απυ ημ κα εβηαηαθείρμοκ 

ηα πςνζά ημοξ ηαζ πθήνςζε ημοξ θυνμοξ ημοξ.
401

 Αοηή δ ζοβηέκηνςζδ είπε 

                                                 
400

 ΗΑΜΜ 27/188, ιε π.έ. 30 Ηακμοανίμο 1762 (5 Receb 1175): “siyanet ve her veche etrafindan ve 

harekât ve sukkan‟dan cümlemiz hoştur ve şukran olub” ηαζ ακαθμνζηά ζηα πνέδ ηδξ ημζκυηδηαξ “bir 

akçe ve hibbe zimmetinden al-cem‟imiz kalmayub gerek külli ve gerek cuzi mutalebat‟tan zimetini ibra-

i „am ibra ve iskat eylediği.” 
401

 ΗΑΜΜ 27/216 ιε π.έ. 12 Νμειανίμο 1762 (23 Rebi‟ul-ahir 1176): “kazasını isabet eden harc-i 

Mora ve harc-i vilayet ve bőlükbaşılık-i mesarif ve ameduşut eden mubaşıran ve sa‟ir umur-i vilayet 

içün vakı‟ olan harc-i mesarif-i tahsildar […] izaat ve bir senede birkaç defter-i tevzi‟ ve gadr 

eylediklerinden re‟aya […] tari ve perişani karib olmalar ile cümlemizin ittifak ve ittihad ve 

ma‟rifetimiz ile fukara-i  re‟iyeti siyaneti enfa ve hayr olmak üzere hasbile mustehsen gőrülüb”. Ο 

Μπεκάηδξ πθήνςζε ημ cizye, ημ hane-i avariz ηαζ ημ bedel-i menzil, (“Panayot Benaki kendu malinden 
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πενζζζυηενμ επίζδιμ παναηηήνα, ηαεχξ έθααε πχνα ζηδκ Σνζπμθζηζά, εκχ ακάιεζα 

ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημο ηαγά πενζθαιαάκμκηακ ηαζ ιμοζμοθιάκμζ πνμεζημί. Ο 

δζπθυξ νυθμξ ημο Μπεκάηδ ςξ οπεκμζηζαζηήξ ηςκ θυνςκ ημο ηαγά ηαζ ηαοηυπνμκα 

εηπνυζςπυξ ημο ηαηαβνάθεηαζ ιε εκάνβεζα ζε hüccet πμο εηδυεδηε 6 ιένεξ 

ανβυηενα, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ υθα ηα tevzi‟ defterleri ζηάθεδηακ ζημκ Μπεκάηδ, μ 

μπμίμξ ηαηέααθε ηα ακηίζημζπα πμζά πνμηαηααμθζηά.
402

 Σμ ίδζμ κμιζιμπμζδηζηυ 

πκεφια βζα ηδ δδιμζζμκμιζηή πνςημηαεεδνία ημο Μπεκάηδ ηαευνζζε ηδ ζφκηαλδ 

ηνζχκ αηυιδ hüccet ιε ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ ηα επυιεκα ηνία έηδ.
403

 

Σμ γήηδια ηδξ κμιζιμπμζδηζηήξ επίννςζδξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ δδιμζζμκμιζηήξ 

πμθζηζηήξ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζοζηδιαηζηά, ακ ηαζ οπμεέημοιε υηζ δεκ απμηεθμφζε 

απμηθεζζηζηυηδηα ημο Μπεκάηδ.
404

 Απυ ηδκ άθθδ, μζ πνμφπμκηεξ ζοπκά ανίζημκηακ 

ζηδ δοζάνεζηδ βζα αοημφξ εέζδ κα ιδ πνμθάαμοκ ηζξ ηαηαββεθίεξ βζα ηαηαπνήζεζξ. 

ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μζ εηπνυζςπμζ ημο ηαγά (ή ηαθφηενα αοημί πμο ακήηακ ζημ 

πεθαηεζαηυ δίηηου ημο) ακαθάιαακακ ηδκ οπενάζπζζδ ημο ηαηδβμνμφιεκμο. Γζα 

πανάδεζβια, υηακ μ Λμοηάηδξ Κακαηάνδξ vekil, ηδξ Μζηνμιάκδξ, ηαηδβμνήεδηε βζα 

ηαηαπνήζεζξ, μζ πθέμκ ζδιαίκμκηεξ ηάημζημζ ημο πςνζμφ πνμζέηνελακ ζημ ζενμδζηείμ 

ηδξ Καθαιάηαξ βζα κα ημκ οπεναζπζζημφκ.
405

  

                                                                                                                                            
eda eylemek üzere mukavele eylediği mesfur Panayot Benaki dahi ber-minval mesruh kabul ve merasim 

edaya ta‟ahud”) ημ ζφκμθμ ηςκ μπμίςκ ήηακ 1.366 evrak ηαζ έπνεπε κα πθδνςεμφκ ζε δφμ 6ιδκζαίεξ 

δυζεζξ. Κάεε varak άκηζζημζπμφζε ζε 12 guruş (“bir sene temamine değin 2 taksit ile her 6 ayda eda 

eylemek üzere her veraka maktu‟en 12 guruş”). 
402

 ΗΑΜΜ 27/106, ιε π.έ. 18 Νμειανίμο 1762 (1 Cemaziye-ul-evvel 1176): “cuzi ve külli harc ve 

mesarifat ahz ve „ita bil-cümle hesab ve kitab olundukta” βζα ηα ηεθεοηαία 4 έηδ, δδθαδή, 1.500 guruş 

ζημκ Musli zade Süleyman ağa, 1.500 guruş ζημκ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ Ibrahim efendi, 250 guruş 

ζημκ Biri zade Hasan efendi, 200 guruş βζα ηα έλμδα ηςκ ημηγαιπάζδδςκ (“kocabaşılar masraf”) ηαζ 

8.100 guruş βζα ηα οπυθμζπα πνέδ ηδξ επανπίαξ (“sa‟ir vilayet duyum”). Σμ ζφκμθμ υθςκ ηςκ θυνςκ 

ήηακ 11.550 guruş. 
403

 ΗΑΜΜ 27/207, 27/139 ηαζ 27/111 ιε π.έ. 11 Νμειανίμο 1762 (2 Rebi‟ul-ahir 1176), 22 Ημοθίμο 

1763 (11 Muharrem 1177) ηαζ 1 Αοβμφζημο 1764 (2 Safer 1178) ακηίζημζπα. ημ δεφηενμ hüccet 

ηαηαβνάθμκηαζ μζ θυνμζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζάξ (“tarih-i kitaptan bir sene mukaddem”), πμο 

πθήνςζε μ Μπεκάηδξ (“tevzi‟ ve taksim ve tahsil ve yedine teslim olunmak üzere te‟ahhud ve deyinimiz 

olduğu vech üzere yedine verilen maktu‟ hüccet-i şer‟iyye mücebince işbu tarih-i kitabi hesab olunub”) 

ηαζ μζ μπμίμζ ήηακ μ muzekâ, δ ακαθμβζηή ζοκεζζθμνά ημο ηαγά ζηα έλμδα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ηα 

έλμδα ημο ηαγά, μ ιζζευξ ημο mubaşir, δ ζοκηήνδζδ ηςκ menzil, sekban ηαζ tahsildar, μ cizye ηαζ ημ 

„avariz. Σμ ζφκμθμ ακαθμβμφζε ζε 12 guruş βζα ηάεε varak ηαζ πθδνχεδηε ζε δφμ δυζεζξ. 
404

 Γζα πανάδεζβια ηδ ζοκαίκεζδ ηςκ re‟aya επζδίςηε ηαζ μ Halil beğ ηδξ Κμνίκεμο. Βθ. Αζδναπάξ, 

Πξαγκαηηθφηεηεο, 172, ακ ηαζ μ ζοββναθέαξ ημο άνενμο δεκ έδςζε ηδκ ακάθμβδ πνμζμπή ζημ πςνίμ. 
405

 ΗΑΜΜ 27/161 „arzuhal, ιε π.έ. 17 Απνζθίμο 1760 (gurre-i Ramazan 1173). Ο Κακαηάνδξ ήηακ 

οπεφεοκμξ βζα ηζξ πθδνςιέξ, ηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ (“ahz ve „itave mu‟amelat”) ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ ιε 

πθδνςιέξ αβςβέξ (“mute‟allika-i da‟va ve kâffeten mutalekattan her birimizin rizasiyle kocabaşı ve 

mutlak vekil hasb olduğu sebebyile”). Δηπνυζςπμζ ημο πςνζμφ ήηακ μζ παπα-Πακάβμξ, Ακαβκχζηδξ 

Μπυιπμξ, παπα-Γζάκκδξ, ηαθυβενμξ Κμοηζμφημξ, Νζημθυξ Κμοηζμφημξ, Εακαηυπμοθμξ ηαζ Γζάκκδξ 

μφηδξ. Ζ νδημνζηή ημο ηεζιέκμο είκαζ ζδζαίηενα δναιαηζηή ηαζ απμθμβδηζηή, ηαεχξ μζ ακηίπαθμζ ημο 

Κακαηάνδ παναηηδνίγμκηαζ ηαημήεεζξ, ρεφηεξ ηαζ ζοημθάκηεξ (“kezb düruğ işhade bulunan baz‟ na-

humara husud”). 



 144 

Γεκνζηνλνκηθέο θαηαζηηρώζεηο, iltizam, maktu’ θαη ε πξνπρνληηθή ρξήζε ηνπο 

Ζ θμνμθυβδζδ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πθδεοζιμφ απμηεθμφζε ελεζδίηεοζδ 

ηςκ βεκζηχκ ανπχκ ημο μεςιακζημφ δδιμζζμκμιζημφ ζοζηήιαημξ, μζ μπμίεξ δε 

δζαθμνμπμζήεδηακ ελαζηίαξ ηδξ πανειαμθήξ ηδξ αεκεηζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνχηδ μεςιακζηή πενίμδμ.
406

 Οζ δδιμζζμκμιζηέξ ηαηααμθέξ 

δζαηνίκμκηακ ζε ζενέξ (tekallif-i şeriye), ημζιζηέξ (tekallif-i őrfiye) ηαζ αοεαίνεηεξ 

(tekallif-i şakka). Απυ ηζξ πνχηεξ δ δεηάηδ (öşr), ακαθμβζηή (harac-i mukaseme)
407

 ή 

πάβζα (harac-i muvazzaf),
408

 απμηεθμφζε ηδ ζδιακηζηυηενδ επζαάνοκζδ υθςκ ηςκ 

rea‟aya ακελάνηδηα ενδζηείαξ ηαθφπημκηαξ ζε πμζηίθεξ πμζμζηχζεζξ υθδ ηδκ 

αβνμηζηή παναβςβή. ηδκ Πεθμπυκκδζμ οπμαάθθμκηακ ζε δεηαηζζιυ ηα δδιδηνζαηά, 

ηα υζπνζα, μζ γςμηνμθέξ, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ηα αεθακίδζα, μζ λδνμί ηανπμί, μζ 

εθζέξ, ημ ιεηάλζ, ηα θφθθα ιμονζάξ, εκχ εηπνδιαηζζιέκδ ηαηααμθή ηδξ δεηάηδξ 

(bedel) ίζποε βζα ημ ιέθζ, ηα πνυααηα (resm-i ağnam ηαζ adet-i ağnam), ημοξ πμίνμοξ 

ηαζ ηδ ζηαθίδα. Άθθεξ θμνμθμβζηέξ επζαανφκζεζξ απμηεθμφζακ ηα ηηδκμηνμθζηά 

resm-i otlak, resm-i kıslak ηαζ resm-i ağıl, ημ αθζεοηζηυ δζηαίςια, μ θυνμξ επί ηςκ 

ιφθςκ, ημ “δζηαίςια βάιμο” (arusane), ημ resm-i tapu, μ “θυνμξ εβηθδιάηςκ ηαζ 

ακενςπμηημκζχκ”, μ “θυνμξ ηαπκμφ” ηαζ ημ ispence
409

. Κναηζηυ ιμκμπχθζμ 

απμηεθμφζε δ ηαθθζένβεζα ημο νογζμφ, εκχ ηναηζηέξ εζζθμνέξ ήηακ μζ δαζιμί,
410

 ηα 

αβμνακμιζηά ηέθδ ηαζ ημ iştira ηςκ ζζηδνχκ.
 
Ζ θμνμθμβζηή επζαμθή πμο αθμνμφζε 

απμηθεζζηζηά ζημοξ ιδ ιμοζμοθιάκμοξ άκδνεξ ήηακ ημ cizye, ημ φρμξ ημο μπμίμο 

ζημκ 18
μ
 αζχκα ήηακ παιδθυ, εκχ πμθθέξ πενζμπέξ (vakf, μπονά ηαζ δεναεκμπχνζα) 

ήηακ απαθθαβιέκεξ απυ ηδκ ηαηααμθή ημο θυνμο. Ζ ιεηαννφειζζδ ημο 1691 

ηαεζένςζε ηδκ ηνζιενή ηθίιαηα („ala, evsat θαη edna) ηςκ θμνμθμβμφιεκςκ ηαζ ηζξ 

                                                 
406

 Γζα ηδ ζοκέπεζα ηδξ θμνμθμβζηήξ ηαηααμθήξ ζηδ Μάκδ αθ. Κυιδξ, Βελεηηθά θαηάζηηρα, 9-11. 
407

 φιθςκα ιε ηδ şer‟ia δ δεηάηδ ήηακ ημ 1/10 ηδξ παναβςβήξ, ακ ηαζ ζηδκ πνάλδ ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 

1/8 ηαζ 1/5. Βθ. Sertoğlu, Osmanlı, 274.  
408

 Ζ επζαμθή πάβζαξ θμνμθμβζηήξ επζαάνοκζδξ αημθμοεμφζε ημ ηνζηήνζμ ηδξ έηηαζδξ ηαζ ηδξ 

πμζυηδηα ημο αβνμηειαπίμο, ιε αάζδ ηδ δζάηνζζδ ζηζξ ηαηδβμνίεξ a‟la, evsat ηαζ edna. Σμ πενζεπυιεκμ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ ήηακ οπυθμνμ ημπζηχκ παναθθαβχκ, βεβμκυξ πμο δεκ επζηνέπεζ βεκζηεφζεζξ. ε 

πανυιμζα ακαθμβζηή αάζδ ηαηαααθυηακ ημ resm-i tapu. 
409

 Γεςνβζηυξ θυνμξ 20-30 άζπνςκ, ακηίζημζπμξ ημο ιμοζμοθιακζημφ çift-i resmi, βζα ημοξ ιδ 

ιμοζμοθιάκμοξ ηαθθζενβδηέξ βδξ, ημκ μπμίμ εζζέπναηηε μ ηζιανζμφπμξ. Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 171 

ηαζ Sertoğlu, Osmanlı, 164. 
410

 Οζ δαζιμί ήηακ ηδξ ηάλδξ ημο 3% βζα ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ ηαζ ημοξ Δονςπαίμοξ, 4% βζα ημοξ 

άθθμοξ οπδηυμοξ ηαζ 5% βζα ειπμθέιμοξ. Σμ ζφζηδια είπε πενζθενεζαηυ ηαζ υπζ ζοβηεκηνςηζηυ 

παναηηήνα, δδθαδή δεκ οπήνπε δαζιμθμβζηή δζαθμνά ακάιεζα ζε πνμσυκηα ημο εζζαβςβζημφ ηαζ ημο 

εζςηενζημφ ειπμνίμο. Σμκ 18
μ
 αζχκα μζ δαζιμί ιεηαηνάπδηακ ζε iltizam. Βθ. Gibb & Bowen, The 

Islamic Society, 7-8 ηαζ 12-15. Γζα ημοξ δαζιμφξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ αθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 60-

69. 
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απμδείλεζξ πθδνςιήξ.
411

 Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ εζυδςκ μ ηζιανζχηδξ 

ηανπςκυηακ ηζξ δεηάηεξ ηαζ δ ζμοθηακζηή ελμοζία ημ cizye ηαζ ημοξ δαζιμφξ. 

Πανάθθδθα, δ ακηζιεηχπζζδ απνυαθεπηςκ ακαβηχκ ηαηέζηδζε ακαβηαίεξ ηζξ 

έηηαηηεξ θμνμθμβζηέξ εζζθμνέξ (avariz-i divaniye), μζ μπμίεξ ζηαδζαηά απέηηδζακ 

ιυκζιμ παναηηήνα. Σμ ιέβεεμξ ημο πμζμφ είπε βεςβναθζηά δζαθμνμπμζδιέκμ 

παναηηήνα, εκχ ιμκάδα ηαηακμιήξ ημο ήηακ ηα avarizhane.
412

 Αηυιδ, επζπνυζεεηδ 

δδιμζζμκμιζηή επζαάνοκζδ βζα ημκ πθδεοζιυ απμηεθμφζακ ηα έλμδα δζεηπεναίςζδξ 

πμζηίθςκ ηναηζηχκ απμζημθχκ, μ παναηηήναξ ηαζ ημ πμζυ ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγμκηακ 

απυ ημκ ηυπμ ηαζ ηδ ζοβηονία.
413

 Κάπμζεξ ηαηααμθέξ ήηακ ελςεεζιζηέξ ή είπακ ημ 

παναηηήνα κμιζιμθακμφξ δςνμδμηίαξ.
414

 Σέθμξ, μζ πνζζηζακζημί πθδεοζιμί 

θμνμθμβμφκηακ επζπνυζεεηα απυ ηδκ ημζκυηδηα ηαζ ηδκ εηηθδζία.
 415

  

Ζ αενμζζηζηή ακαθμνά υθςκ αοηχκ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ηαηακαβηαζιχκ 

έπεζ απνμκζηυ παναηηήνα, ηαεχξ μζ πενζζζυηενεξ οπμπνεχζεζξ δεκ ήηακ ζηαεενέξ ή 

ιυκζιεξ, εκχ είκαζ αιθίαμθμ ακ δ επζαμθή ημοξ ηάθοπηε ημ ζφκμθμ ηδξ ελεηαγυιεκδξ 

βεςβναθζηήξ ιμκάδαξ.
416

 Αηυιδ, ακ ηαζ ημ γήηδια ηδξ μεςιακζηήξ θμνμθμβίαξ έπεζ 

απαζπμθήζεζ ηδκ ένεοκα, δε βκςνίγμοιε πμθθά βζα ηδ δδιμζζμκμιζηή 

πναβιαηζηυηδηα ζημ επίπεδμ ημο ηαγά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα. 

                                                 
411

 Βθ. Kiel, Remarks, 73-84.  
412

 Σα avarizhane δε ζπεηίγμκηακ ιε ηα evrak ημο cizye. Βθ. Sertoğlu, Osmanlı, 23-24. 
413

 Οζ ζοκδεέζηενεξ αιμζαέξ ήηακ ηςκ έθζππςκ ηαποδνυιςκ ή ηςκ mubasir ηδξ Πφθδξ, ηα έλμδα 

βναιιαηείαξ ημο παζά ηαζ ημο ζοιαμοθίμο ημο, ηα έλμδα ηαηαζηεοήξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ ηςκ 

δδιυζζςκ ηηζνίςκ, θνμονίςκ, δνυιςκ, ηςκ ηαημζηζχκ ηςκ ηναηζηχκ οπαθθήθςκ, ημο ιεβάνμο ημο 

παζά (πμο ζοπκά έπαζνκε ηδ ιμνθή ηαζ πνμζςπζηήξ ενβαζίαξ) ηαζ ηδξ θζθμλεκίαξ πενζμδεουκηςκ 

αλζςιαημφπςκ. Αηυιδ, μ ημπζηυξ πθδεοζιυξ ήηακ οπεφεοκμξ βζα ηδ ιζζεμδμζία ηςκ Οεςιακχκ 

ζηναηζςηζηχκ, ηςκ ηαδήδςκ, ηςκ δζμζηδηζηχκ οπαθθήθςκ, ηςκ tahsildar αθθά ηαζ διζεεζιζηχκ 

πνμζχπςκ, υπςξ μζ ημηγαιπάζδδεξ, μζ ανιαημθμί ηαζ μζ δναβμοιάκμζ. Ζ ιζζεμδμζία δζμζηδηζηχκ 

θεζημονβχκ άιεζα απυ ημοξ οπδηυμοξ απμηεθμφζε ακάθμβδ ιε ημκ ηζιανζςηζζιυ ηαζ ημκ 

εηπνδιαηζζιυ οπδνεζζχκ (bedel) ιεεμδμθμβία ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ ακεφνεζδξ νεοζημφ εη 

ιένμοξ ηδξ Πφθδξ. Σμ ζφζηδια ακαημφθζγε ημ δδιυζζμ ηαιείμ, αθθά έιμζαγε ιε κμιζιμπμζδιέκδ 

δςνμδμηία ηαζ δδιζμφνβδζε ακάθμβα θαζκυιεκα. Βθ. Gibb & Bowen, The Islamic Society, 4-6. 
414

 Πανάδεζβια ήηακ ηα εεζιμηοπζηά αθθά οπμπνεςηζηά “δχνα” (pişkeş) ζε είδμξ ή πνήια πνμξ 

κεμδζυνζζημοξ ή πενζμδεφμκηεξ αλζςιαημφπμοξ. 
415

 Γζα πενζβναθή ηςκ θυνςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ αθ. Κονηίκδ, Οζσκαληθή δηνίθεζε, 33-74, 

αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 54-72 ηαζ Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 96-97. Ζ 

αζαθζμβναθία βζα ημ μεςιακζηυ δδιμζζμκμιζηυ ζφζηδια είκαζ εηηεκήξ. Δκδεζηηζηά αθ. Alexander, 

Toward a History, 394-480, Αζδναπάξ, Μεραληζκνί, 32-40, Gibb & Bowen, The Islamic Society, 1-20, 

Kazıcı, Osmanlı‟da Vergi, 59-236. 
416

 ε πανυιμζεξ ιεθέηεξ ηαηαβνάθμκηαζ θυνμζ μζ μπμίμζ πζεακυκ δεκ ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ οπυ ιεθέηδ 

πενζμπή. Γζα πανάδεζβια αθ. Κονηίκδ, Οζσκαληθή δηνίθεζε, 73, υπμο βίκεηαζ ακαθμνά ζε 

οπμπνεςηζηή ενβαζία ηαημίηςκ ζε θνμφνζα ημο Γμφκααδ, δ δε παναπμιπή είκαζ απυ πδβέξ πμο 

αθμνμφκ άθθεξ επανπίεξ. ηυπμξ αοηχκ ηςκ ιεθεηχκ είκαζ δ ηαηάδεζλδ ηδξ ελαζνεηζηά αανζάξ 

θμνμθμβζηήξ επζαάνοκζδξ. ιςξ, μζ οπμθμβζζιμί ημο αηεθθανίμο, αηυιδ ηαζ ακ απαζημφκ  ααεφηενδ 

ηεηιδνίςζδ, ακαδεζηκφμοκ ηδ ιζηνή δδιμζζμκμιζηή επζαάνοκζδ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πθδεοζιμφ. 

Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 75, υπμο ακαθένεηαζ εηήζζα πνέςζδ 500.000 guruş βζα ημ ζφκμθμ 

ημο πθδεοζιμφ, δδθαδή πενίπμο 15 guruş βζα ηάεε μζημβέκεζα. 
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Ακαθμνζηά ζηδκ Πεθμπυκκδζμ έπεζ δδιμζζεοεεί μ kanunname ηδξ επανπίαξ, 

ζημκ μπμίμ ηαηαβνάθεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαηααμθχκ,
417

 υιςξ δεκ έπεζ 

ιεθεηδεεί δ ελεζδίηεοζδ ηαζ μζ πζεακμί de facto ιεηαζπδιαηζζιμί ηςκ βεκζηχκ ηαζ 

εεςνδηζηά αιεηάαθδηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ανπχκ ημο kanunname. Απυ ηδκ άθθδ, μζ 

εθθδκζηέξ ηαηαζηζπχζεζξ ηαγάδςκ, δδθαδή μζ ημπζηέξ ηαηακμιέξ θμνμθμβζηχκ 

οπμπνεχζεςκ, ακηακαηθμφκ ιυκμ ηζξ θμνμθμβζηέξ πναηηζηέξ ηςκ οπδηυςκ.
418

 ιςξ 

δεκ έπεζ ιεθεηδεεί πνςημβεκέξ μεςιακζηυ ηεηιδνζαηυ οθζηυ, πμο εα ηαηέβναθε ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ηναηζηήξ ηαζ άνα επίζδιδξ δδιμζζμκμιζηήξ μπηζηήξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα, πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία είπε εβηαηαθεζθεεί δ ιεεμδμθμβία 

ηςκ tahrir ηαζ ηα μεςιακζηά δδιμζζμκμιζηά ηεηιήνζα πενζμνίγμκηακ ζηζξ ημπζηέξ 

ηαηαβναθέξ θυνςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ πναηηζηήξ ημο maktu‟. 

Σμ ΗΑΜΜ πενζέπεζ δφμ ηαηάζηζπα ηαηηζηήξ θμνμθμβίαξ ηαζ ηαηηζηχκ ηαζ 

έηηαηηςκ ελςθμνμθμβζηχκ επζαανφκζεςκ ηςκ ηαγάδςκ Καθαιάηαξ ηαζ Μζζηνά. Ακ 

ηαζ ηα έββναθα εββνάθμοκ ηδ θμνμθμβία δζαθμνεηζηχκ ηαγάδςκ, δ ζοβηνζηζηή 

ιεθέηδ ημοξ εα ιαξ επζηνέρεζ κα δζαηοπχζμοιε μνζζιέκεξ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ 

ενεοκδηζηέξ πνμηάζεζξ. Πανά ηδκ απμοζία ικείαξ ημο μκυιαημξ ημο Μπεκάηδ ζηζξ 

δφμ ηαηαζηζπχζεζξ, δ φπανλή ημοξ ζηδκ πνμζςπζηή ανπεζαηή ζοθθμβή ημο 

ακηακαηθά ηδκ ακάιεζλή ημο ζηδ ζφκηαλή ημοξ. Ζ απμοζία επζιενζζηζηήξ ηαηακμιήξ 

ηςκ πμζχκ ζδιαίκεζ υηζ δ είζπναλή ημοξ έβζκε ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ημο 

maktu‟, βεβμκυξ πμο ίζςξ ενιδκεφεζ ηδκ ειπθμηή ημο Μπεκάηδ, πανά ηδκ απμοζία 

ηεηιδνζςιέκςκ δδιμζζμκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ημο ζημκ ηαγά ημο Μζζηνά.  

Σμ defter ηδξ Καθαιάηαξ αθμνά ζηδ ζοιιεημπή ημο ηαγά ζηα ελαιδκζαία 

έλμδα ημο vilayet (harc-i mesariflerde) βζα ημ δζάζηδια 28 Απνζθίμο 1759 ιε 23 

Οηηςανίμο 1759 (Ramazan 1172-Rebi‟ul-evvel 1173), ζοκηάπεδηε ζημ ζενμδζηείμ 

ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημκ ηαδή „Ali ζηζξ 26 Οηηςανίμο 1759 (4 Rebi-ul-evvel 1173) 

ηαζ δυεδηε ζημκ Mehmed ağa. Σμ έββναθμ είκαζ ζε ανηεηά ζδιεία θεανιέκμ ηαζ 

ηαημβναιιέκμ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά δοζπενή ηδκ ακάβκςζδ ηςκ μκμιάηςκ 

μνζζιέκςκ θυνςκ. φιθςκα ιε ημ έββναθμ βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ ηαηαζηίπςζδξ 

(“hesab ve kitab olunub”) ζοβηθήεδηε ζοκέθεοζδ ημο θαμφ (ehali) ηαζ ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ ημο ηαγά. Οζ ημηγαιπάζδδεξ δεκ μκμιάγμκηαζ, εκχ ιε ημκ υνμ ehali 

                                                 
417

 Βθ. Μπαθηά , Οη θαλνπλλακέδεο, 29-70. 
418

Βθ. Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 151-164, υπμο δδιμζζεφμκηαζ ηα θμνμθμβζηά 

ηαηάζηζπα ηδξ Κανφηαζκαξ ηαζ ηδξ ηεικίηζαξ, βζα ηα έηδ 1819-1820 ηαζ 1814 ακηίζημζπα. Αηυιδ, 

Λζάηα, Αξγεία γε, 70-89, υπμο ζπμθζάγμκηαζ μζ ημζκμηζηέξ ηαηαζηζπχζεζξ ημο Άνβμοξ βζα ημ δζάζηδια 

1782-1819. 
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εα πνέπεζ κα εκκμήζμοιε ημοξ δδιμβένμκηεξ ηςκ πςνζχκ ημο ηαγά. Απυ ηδκ άθθδ, 

ζημ ηαηάζηζπμ ημο Μζζηνά εββνάθμκηαζ ηναηζημί θυνμζ ηαζ ελςθμνμθμβζηέξ 

επζαανφκζεζξ (“miri ve sa‟ir teklifat”) ημο ηαγά βζα ημ δζάζηδια ακάιεζα ζηζξ 12 

Ημοθίμο 1763 ηαζ 30 Ημοκίμο 1764 (1177), ημοξ μπμίμοξ ζοκέθελε μ mütesellim ser‟-i 

bevvabin ηδξ Τρδθήξ Πφθδξ „Ali ağa, ακ ηαζ ακήηακ ζημκ απμεακυκηα (“merhum ve 

mağfur”) Mustafa paşa. Σμ ηαηάζηζπμ, ημ μπμίμ πνέπεζ κα είκαζ ακηίβναθμ ηαεχξ δε 

θένεζ ηδ ζθναβίδα ηαζ ημ υκμια ημο ηαδή, ηαηαβνάθεζ ηνία tevzi‟ απυ δζαθμνεηζημφξ 

ηάεε θμνά voyvoda. 

Σμ ηαηάζηζπμ ηδξ Καθαιάηαξ πενζέπεζ 86 εββναθέξ πνδιαηζηχκ ηαηααμθχκ, 

μζ μπμίεξ δε δζαηνίκμκηαζ ζε δαπάκεξ θεζημονβίαξ ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ, έλμδα 

ηδξ αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηαηααμθέξ ιε ελςπεθμπμκκδζζαηυ πνμμνζζιυ. Ακηζεέηςξ, ηα 

μθεζθυιεκα πμζά δζαθμνμπμζμφκηαζ ζε hizmet, ücret, „avaid ηαζ mesarif, δδθαδή 

ηονζανπμφκ μζ πνμζςπμηεκηνζηέξ δζαηνίζεζξ ιε αάζδ ημ αλίςια ή ηδκ απμζημθή ημο 

δζηαζμφπμο ηαζ υπζ μζ μνεμθμβζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ ηδ 

ζημπμεεζία ή ημκ πνμμνζζιυ ηςκ εζζθμνχκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δδιμζζμκμιζηή 

πνυζθδρδ πνμ-κεμηενζημφ ηναηζημφ ζπδιαηζζιμφ, πμο ακαβκςνίγεζ πνυζςπα ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ πμο αοηά πνμζθένμοκ ηαζ υπζ εεζιζηέξ δμιέξ.  

Με ημκ υνμ hizmet πνέπεζ κα εκκμήζμοιε εζδζηή οπδνεζία ή απμζημθή, 

ζοκήεςξ ζημκ θμνμθμβμφιεκμ ηαγά, δζμζηδηζημφ οπαθθήθμο, υπςξ μ çukadar. Με 

άθθα θυβζα, ημ hizmet δεκ απμηεθμφζε ηαηηζηή εζζθμνά βζα ημκ δζηαζμφπμ ημο, αθθά 

αιμζαή ελανηχιεκδ απυ πενζζηαζζαηέξ απμζημθέξ ή ελμοζζμδμηήζεζξ. ημ defter 

ηαηαβνάθμκηαζ 33 ηαηααμθέξ hizmet, ζοκήεςξ ιε ηδ θζηή δζαηφπςζδ “gelen çukadar 

hizmeti”. Δκημφημζξ, βίκεηαζ ιζα εθάπζζηδ πνμζπάεεζα κμιζιμπμίδζδξ ηδξ εζζθμνάξ 

ιε ηδκ ηαηαβναθή ηάπμζαξ ιμνθήξ αζηζμθυβδζήξ ηδξ. Έηζζ, ιμνθέξ κμιζιμπμίδζδξ 

απμηεθμφκ δ ζαθήξ δήθςζδ ημο ζημπμφ πθδνςιήξ ημο δμζίιαημξ,
419

 δ απθή 

ακαθμνά ηδξ άδεζαξ είζπναλδξ ημο πμζμφ πςνίξ ηαηαβναθή εζδζημφ θυβμο,
420

 ικεία 

ημο εββνάθμο αθθά ηαζ ημο πναβιαηζημφ θυβμο πθδνςιήξ ημο δμζίιαημξ,
421

, απθή 

επίηθδζδ ημο αλζχιαημξ ημο δζηαζμφπμο
422

 ή απθή ακαθμνά ημο μκυιαηυξ ημο, υηακ 

ήηακ ορδθυααειμξ.
423

 οπκά δ ακαθμνά ηδξ απμζημθήξ ημο αλζςιαημφπμο είκαζ ηυζμ 

                                                 
419

 “kocabaşıları da‟vet içun gelen çukadar”, “cizye içun gelen çukadar” ή “bakaya içun gelen 

çukadar”. 
420

 “busula ile gelen çukadar hizmeti” ή “hatt-i humayun ile gelen çukadar hizmeti”. 
421

 “ma‟yet buyuruldu ile Mustafa çavuş ağa‟ya hizmeti”. 
422

 “hazinedar ağa‟nın hizmetkâr hizmeti” ή “taraf-i çukadar cizyedar vusul hizmeti”. 
423

 “Veli paşayı ağa hizmeti”. 
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αυνζζηδ πμο δεκ ιαξ επζηνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε ηδκ αηνζαή θφζδ ηδξ,
424

 εκχ 5 θμνέξ 

δε δίκεηαζ ηαιία δζεοηνίκζζδ βζα ημ ζημπυ ηδξ απμζημθήξ ημο. Δκίμηε, μ 

αλζςιαημφπμξ εζζπνάηηεζ ημ hizmet βζα θμβανζαζιυ ηνίημο,
425

 εκχ δζηαζμφπμζ, εηηυξ 

απυ ημοξ çukadar, ήηακ αλζςιαημφπμζ υπςξ μζ kethuda, başçukadar, kapucu ηαζ 

bölükbaşı
426

.  

Πανάθθδθα ιε ημοξ Οεςιακμφξ αλζςιαημφπμοξ, hizmet δζηαζμφκηακ ηαζ μζ 

ημηγαιπάζδδεξ. φιθςκα ιε ημ defter δ αιμζαή βζα μνζζιέκεξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ, 

ηονίςξ βζα ηδκ παναιμκή ημοξ ζηδκ Σνζπμθζηζά, εκηαζζυηακ ζηζξ εζζθμνέξ ηςκ 

αλζςιαημφπςκ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ ηαζ υπζ ζηα έλμδα ηδξ ημζκμηζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ,
427

 έκδεζλδ ηδξ έζης διζηεθμφξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζηδκ πμθζηζηή ηάλδ 

ηαζ ηδξ απμδμπήξ ημο δζμζηδηζημφ νυθμο ημοξ εη ιένμοξ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ. 

Άθθδ ηαηδβμνία ελςθμνμθμβζηχκ οπμπνεχζεςκ ήηακ δ ηαηααμθή ηδξ 

ιζζεμδμζίαξ αλζςιαημφπςκ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ. ημ ηαηάζηζπμ οπάνπμοκ 7 

ακαθμνέξ ζε ücret ηαζ ηνεζξ ακαθμνέξ ζε „avaid (εζζμδήιαηα), αθθά εεςνμφιε υηζ 

ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία πνδιαηζηχκ εζζθμνχκ ακήημοκ εββναθέξ πμο πενζμνίγμκηαζ 

απθά ζημκ ηίηθμ ηδξ εέζδξ ημο αλζςιαημφπμο (“haraciye”, “kâtibiye”, “ihzariye”). Σα 

ücret ζπεηίγμκηακ ιε αλζςιαημφπμοξ ζηδκ Σνζπμθζηζά,
428

 εκχ δζηαζμφπμζ ηςκ 

εζζμδδιάηςκ ήηακ μ hazinedar ağa
429

 ή μ δζμζηδηήξ ηδξ πενζμκήζμο.
430

 

Ζ ηεθεοηαία ηαηδβμνία δμζζιάηςκ πενζθαιαάκεζ ηδκ πθδνςιή πμζηίθςκ 

ελυδςκ (mesarif), υπςξ δ ελαβμνάζζιδ ενβαζία ζημ παθάηζ ημο moravalesi,
431

 μ 

εηπνδιαηζζιυξ οπμπνεχζεςκ πανμπήξ λοθείαξ ηαζ άπονμο,
432

 άθθεξ ελαβμνάζζιεξ 

                                                 
424

 “Arnavudları içun gelen çukadar” “Isma‟il içun gelen çukadar” ή “Süleyman kethuda da‟vet içun 

gelen çukadar”. 
425

 “çukadar Huseyn ağa kapudan içun geldiğini hizmet” ή “Süleyman ağa tarafından gelen çukadar 

hizmeti”. 
426

 “inayetlu efendimizde ile Süleyman kethuda hizmet verilen”, “hakk-i çukadar hizmeti”, “başçukadar 

ağa‟ya Arnavudlar içun gelen çukadar hizmeti”, “çukadar hizmeti mukata‟adan iktiza eder re‟ayanın 

„alakası”, “kapucılar bölükbaşı ile hizmet”. 
427

 “„Ali ağa‟nin tekrar davet içun kocabaşılar Tripoliça vardığı hizmeti”, “divan ve kocabaşıları 

Tiraboliça‟da iken sera‟y-i mu‟ammer içun beher evrak 1er yar ba-busula”. 
428

 “„Ali ağa vusul Tiraboliça‟ya giden hazine ücreti”, “başçukadar geldiğini nahiyeye ve muhakkem 

tarafından adem-i divan vilayet tarafından adem-i ücret”, “hazine ile Tiraboliça giden adem-i ücret”, 

“divan-i efendi „alaka ve buyuruldu içun ücret”, “mahkeme ve divan-i ağaları ve mahzar ücret”, “Mart 

iktidasından gelince menzil ücreti”. 
429

 “hatt-i humayun ile beher evrak birer yara hazinedar ağa‟nın mahsuli”. 
430

 “cümle-i vilayetlerinden efendimize üzere „avaidi”. 
431

 “sera‟y-i mu‟ammer içun beher evrak onar emce ba-busula”. Παναδυλςξ ημ πμζυ ζε άθθμ ζδιείμ 

ημο εββνάθμο μνίγεηαζ ζε άθθδ ακαθμβζηή αάζδ: “sera‟y-i mu‟ammer içun beher evrak 6ar emce ba-

busula”. 
432

 “bir mikdar kadem-i divan ağa‟ya verilen odun ve saman”. 
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αββανείεξ,
433

 πνδιαηζηέξ ζοκδνμιέξ βζα ηδκ επζζηεοή δδιυζζςκ ηηζνίςκ,
434

 

ζοκεζζθμνά ζημ πμζυ πμο έζηεθκε δ Πεθμπυκκδζμξ ζηα εοαβή ζδνφιαηα ηδξ 

Ηενμοζαθήι, υπςξ ηαζ δφμ ακαθμνέξ ζε πμζά πμο έπνεπε κα δμεμφκ ςξ kefalet. 

Σα πμζά είκαζ ιζηνά, ιε ιέζμ υνμ 127,97 guruş ηαηά εββναθή, ακ ηαζ αοηή δ 

εζηυκα αθθμζχκεηαζ ζδιακηζηά ελαζηίαξ ηδξ ηαηααμθήξ 1.946,5 guruş ζημ moravalesi 

βζα ηδκ επίζηερή ημο ζημκ ηαγά
435

 ηαζ 785,5 guruş ζημοξ (πζεακυκ ζηναηζςηζημφξ) 

Αθαακμφξ ημο vilayet. Ακ αθαζνεεμφκ αοηέξ μζ εββναθέξ, μ ιέζμξ υνμξ πέθηεζ ζηα 

98,5 guruş. Μενζηά πμζά ήηακ ελαζνεηζηά ιζηνά, υπςξ ηα 5 guruş ημο ihzar ή ηα 8 

guruş εκυξ hakk-i çukadar, εκχ μζ ιεβαθφηενεξ ηαηααμθέξ ήηακ ηα 375 guruş 

πθδνςηέα ζε ηάπμζμοξ kapucu ηαζ ηα 350 guruş ημο „Ali ağa. Οζ 86 εββναθέξ 

πνδιαηζηχκ ηαηααμθχκ ζοιπμζμφκηακ ζε 11.006 guruş ηαζ 12 akçe, απυ ηα μπμία μ 

tahsildar Hasan çavuş ağa εζζέπναλε 3.896 guruş, εκχ 7.110 guruş απέιεκακ κα 

πθδνςεμφκ. 

Σμ πνχημ tevzi‟ ημο ηαηάζηζπμο ημο Μζζηνά πενζθαιαάκεζ 21 εββναθέξ 

θυνςκ, ημοξ μπμίμοξ μ βναθέαξ δε δζαηνίκεζ ζε ηαηδβμνίεξ μφηε ακαθφεζ ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ. Χξ απμηέθεζια, ημ εκκμζμθμβζηυ εφνμξ δδιμζζμκμιζηχκ υνςκ, 

υπςξ Mora harcı ηαζ „avariz, είκαζ αζαθέξ ηαζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ πμζμηζηή ζφβηνζζδ 

ηςκ θυνςκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εζζθμνέξ ηδξ Καθαιάηαξ. Οζ ηφνζμζ θυνμζ πμο 

ακαθένμκηαζ είκαζ ημ cizye, ημ „avariz, ημ bidat ηςκ ζζηδνχκ, μ θυνμξ ηδξ ηζυπαξ, 

hizmet ηαζ nüzûl βζα ημοξ οπαθθήθμοξ πμο ζοβηέκηνςζακ ημκ iştira ηαζ ημ πμζυ πμο 

ακαθμβμφζε ζημκ Μζζηνά απυ ηα βεκζηά έλμδα ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Σμ 

ηαηάζηζπμ ζοιπθδνχκεηαζ απυ έκα πνέμξ πνμξ ηάπμζμκ sarraf, ηα έλμδα ζφκηαλδξ 

ημο busula, ηα πνήιαηα πμο δυεδηακ βζα ηδκ επίζηερδ (“davetiye”) ηαζ ημ δχνμ 

(“hediye-i baha”) ιάθθμκ πνμξ ημκ moravalesi ηαζ έκαξ θυνμξ ζπεηζγυιεκμξ ιε ηδ 

Μάκδ (“kesr-i Manya”)
436

. Κάεε εζζθμνά απμηεθείηαζ απυ ημκ ηονίςξ θυνμ ηαζ ηα 

ζοιπθδνχιαηά ημο. Έηζζ, ημ „avariz ζοκμδεφεηαζ απυ ηα ma‟iset-i „avariz, harc-i 

bab-i „avariz ηαζ „avariz-i maktu‟, ημ cizye απυ ηα „ubudiyet-i cizye, harc-i bab cizye 

ηαζ  ma‟iset-i cizye, ημ kesr-i Manya απυ ημ kesr-i Manya-i „avariz. Σμ πενζεπυιεκμ 

αοηχκ ηςκ θυνςκ είκαζ αδφκαημ κα πνμζδζμνζζηεί ηαζ ιυκμ δ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ 

                                                 
433

 “muslimlik içun beher evrak 1er emce ba-busula”. 
434

 “mahkeme ta‟mir içun kazı efendi harc eylediği”. 
435

 “vali efendimiz hazretleri teşrif buyurdukları cümle ma‟rifet ile tevzi‟ olunan Mora-i harc ba-

busula”. 
436

 Ζ θφζδ ημο θυνμο δεκ είκαζ ζαθήξ. Τπμεέημοιε υηζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ πενζμπήξ απυ 

ηζξ επζδνμιέξ ηςκ Μακζαηχκ ή ιε ηδ πνδιαηζηή ζοκδνμιή ημο ηαγά ζε εηζηναηεία απμηαηάζηαζδξ ηδξ 

ηάλδξ ζηδκ Μάκδ. 



 150 

πανυιμζςκ ηαηαζηζπχζεςκ ηαζ δ ειπεζνζηή ένεοκα ζε ακάθμβμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ 

ιπμνεί κα απμζαθδκίζεζ αοηέξ ηζξ υρεζξ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Σα έλμδα ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ, ηα μπμία ζοιπμζμφκηαζ ζηα 42.705 guruş 

ηαζ 245 para απμηεθμφκ ημκ ιεβαθφηενμ ηαεανυ θυνμ.
437

 Σμ πμζυ είκαζ δζπθάζζμ απυ 

ημ ακηίζημζπμ ηδξ Καθαιάηαξ
438

, βεβμκυξ πμο ενιδκεφεηαζ απυ ηα δζαθμνεηζηά 

ιεβέεδ ηςκ ηαγάδςκ ηαζ ίζςξ ηδ πνμκζηή ζοβηονία. Ζ επυιεκδ αανφηενδ πνδιαηζηή 

οπμπνέςζδ είκαζ ημ cizye, ημ ηονίςξ ιένμξ ημο μπμίμο ζοιπμζμφηαζ ζε 31.976 guruş 

ηαζ 10 para, εκχ ιαγί ιε ηα ζοιπθδνχιαηά ημο ακένπεηαζ ζε 43.995 guruş ηαζ 20 

para. Ζ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ηαεανή ιμνθή ημο θυνμο ηαζ ηα ζοιπθδνχιαηά ημο 

είκαζ ζδιακηζηή, ηαεχξ ηα δεφηενα δεκ οπενααίκμοκ ηα 1.000 guruş ημ ηαεέκα, ιε 

ελαίνεζδ ημ harc-i bab cizye, ημ μπμίμ είκαζ 1.462 guruş ηαζ 10 para, εκχ ημ ma‟iset-i 

„avariz ζοιπμζμφηαζ ζηα 1.235 guruş ηαζ 32 para. Σμ ζφκμθμ είκαζ 116.318 guruş ηαζ 

11 para, απυ ηα μπμία 76.042 guruş ηαζ 20 para δυεδηακ ζημκ Selim, ημκ πνχδκ 

voyvoda ημο Μζζηνά, ηαζ ηα οπυθμζπα 40.276 guruş ηαζ 31 para έιεζκακ ςξ πνέμξ. ε 

αοηυ ημ πμζυ πνμζηέεδηε πνέμξ 4.019 guruş πνμξ ηάπμζμκ Ahmed beğ, ιε 

απμηέθεζια ημ ηεθζηυ πμζυ κα ζοιπμζμφηαζ ζηα 44.295 guruş. φιθςκα ιε ημ 

temessük εκυξ δεφηενμο tevzi‟, 27.500 guruş δυεδηακ ζημκ Ahmed ağa
439

 ζε δφμ 

δυζεζξ ηαζ ζημκ ηαγά απέιεζκε πνέμξ 16.795 guruş. 

ημκ ηαγά ημο Μζζηνά οπάνπμοκ δφμ πανάθθδθα iltizam ιε δζαθμνεηζηά 

maktu‟ ηαζ voyvoda ηαζ ακηίζημζπα πνέδ πνμξ αοημφξ. Σμ πζεακυηενμ είκαζ υηζ ημ 

ιέβεεμξ ημο ηαγά επέηνερε ηδκ εκμζηίαζδ ηςκ θυνςκ ημο ζε ημοθάπζζημκ δφμ 

mültezim. Έηζζ, ημ ηνίημ tevzi‟ πμο εββνάθεηαζ ζημ ηαηάζηζπμ αθμνά ζε δζαθμνεηζηυ, 

ακ ηαζ ιζηνυηενδξ αλίαξ απυ ημ πνμδβμφιεκμ, maktu‟ θυνςκ. Οζ πνδιαηζηέξ 

οπμπνεχζεζξ αημθμοεμφκ ηδκ ηοπζηή ζηα maktu‟ ζοιαυθαζα ημο Μπεκάηδ ηνζπθή 

δζάηνζζδ ζε cizye, „avariz ηαζ harc-i Mora. Tμ ζφκμθμ ηδξ θμνμθμβζηήξ απυδμζδξ 

ακηζζημζπεί ζε 93.507 guruş, πθδνςηέα ζημκ voyvoda Ibrahim. Σέθμξ, ζε αοηέξ ηζξ 

ηαηααμθέξ πνμζηέεδηε πνέμξ 25.018 guruş πνμξ ημκ πνμδβμφιεκμ voyvoda. Σμ 

ηεθζηυ πμζυ πμο έπνεπε κα πθδνχζεζ μ ηαγάξ ήηακ 213.844 guruş ηαζ 31 para, απυ ηα 

μπμία, ακ αθαζνεεμφκ ηα 29.037 guruş ηαεοζηενδιέκςκ θυνςκ, δ θμνμθμβζηή 

                                                 
437

 Σα έλμδα ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαηαβνάθμκηαζ 2 θμνέξ, ςξ Mora harci ηαζ defa tevzi‟ olan 

harc-i Mora, ιε ακηίζημζπα πμζά 22.454 guruş ηαζ 20 para ηαζ 20.251 guruş ηαζ 225 para. Ζ δζάηνζζδ 

αοηή δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί εφημθα. 
438

 Τπμεέημοιε υηζ δ εηήζζα ζοιιεημπή ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ζηα έλμδα ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ 

εα ήηακ πενίπμο 22.000 guruş. 
439

 Πνμθακχξ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πνμακαθενεέκηα Ahmed beğ. 
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οπμπνέςζδ ηδξ επανπίαξ βζα ημ δζάζηδια ακάιεζα ζηζξ 12 Ημοθίμο 1763 ηαζ 30 

Ημοκίμο 1764 (1177) έθηακε ζηα 184.807 guruş ηαζ 31 para.  

Γε βκςνίγμοιε ακ ηα πνμακαθενεέκηα πμζά απμηεθμφζακ ζδιακηζηή 

πνδιαηζηή επζαάνοκζδ βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ δφμ ηαγάδςκ, ηαεχξ δε δζαεέημοιε 

ζοβηνίζζια θμνμθμβζηά ζημζπεία απυ άθθμοξ πενζμπέξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ 

ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. Δπίζδξ, δ απμοζία πθδνμθμνζχκ ακαθμνζηά ζηα πθδεοζιζαηά 

ιεβέεδ ηςκ δφμ ηαγάδςκ δε ιαξ επζηνέπεζ κα οπμεέζμοιε ηδκ ηαηά μζημβέκεζα ηαζ 

ηεθαθή θμνμθμβζηή ηαηακμιή. Απυ ηδκ άθθδ, πθδνμθμνίεξ απυ άθθεξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ ή πενζμπέξ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ελαβςβή αζθαθχκ ζοιπεναζιάηςκ, ηαεχξ 

έπμοκ απμζπαζιαηζηυ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εκδεζηηζηυ παναηηήνα πςνίξ ζδιαίκμοζα 

απμδεζηηζηή αανφηδηα. Γζα πανάδεζβια, δ ζφβηνζζδ ηςκ ζοκμθζηχκ μθεζθχκ ημο 

ηαγά ημο Μζζηνά ιε ηα 613.636 guruş ηαζ 27 para ημο πενίπμο ζζμιεβέεμοξ ηαγά ηδξ 

Κανφηαζκαξ ηαηά ημ 1819-1820,
440

 ηαηαδεζηκφεζ ιζα αφλδζδ 286,95% ηαζ δίκεζ ηδκ 

εζηυκα ιζαξ εθαθνφηενδξ θμνμθμβζηήξ επζαάνοκζδξ ηαηά ηδκ πνμ-μνθςθζηή πενίμδμ, 

δεδμιέκςκ ηςκ κμιζζιαηζηχκ δζαηοιάκζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ, μ ηαγάξ ημο Άνβμοξ ζημ 

δζάζηδια 1807-1810 πθήνςζε βζα δμζίιαηα πμζά ζδιακηζηά ιζηνυηενα απυ αοηά 

πμο πνεχεδηακ δ Καθαιάηα ηαζ μ Μζζηνάξ 50 έηδ κςνίηενα.
441

 Σέθμξ, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηα temessük ακάθδρδξ ηαζ πθδνςιχκ maktu‟ ημο Μπεκάηδ, δ 

ζοκμθζηή θμνμθμβζηή επζαάνοκζδ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ζημ δζάζηδια 1762-1765 

πανέιεζκε ζηαεενή ακάιεζα ζηα 16.332 guruş ηαζ 16.392 guruş ημ πνυκμ,
442

 πμζυ 

πμθφ ιζηνυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ημο Μζζηνά, αθθά ηαζ ηα δμζίιαηα ηδξ Καθαιάηαξ 

ημ 1759. Αοηέξ μζ αολμιεζχζεζξ δεκ είκαζ εφημθα ενιδκεφζζιεξ. Ζ ζοβηονία, παν‟ 

υθδ ηδκ ηνζζζιυηδηά ηδξ, δεκ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ενιδκεοηζηή απμηθεζζηζηυηδηα 

ακαθμνζηά ζηζξ αολμιεζχζεζξ ηςκ ηαηαααθθυιεκςκ πμζχκ. Σμοκακηίμκ, εεςνμφιε 

υηζ δ ζφκεεζδ ιζαξ ζοκεηηζηήξ εζηυκαξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ημο παναηηήνα ηςκ 

θμνμθμβζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ εζςηενζηχκ ιδπακζζιχκ ημο 

δδιμζζμκμιζημφ βίβκεζεαζ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά απαζημφκ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ςξ 

ενιδκεοηζηυ ενβαθείμ ημκ έιιεζα δζαθαζκυιεκμ ζδιακηζηυ νυθμ ηςκ 

δζαπναβιαηεοηζηχκ δοκαημηήηςκ πμο πανείπε δ ιεεμδμθμβία ημο maktu‟. Έηζζ, μ 

έθεβπμξ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ οπμεέζεςκ ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημκ Μπεκάηδ ζηδ 

                                                 
440

 Βθ. Σζμηζμνυξ, Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί, 150-160. 
441

 Βθ. Λζάηα, Αξγεία γε, 74-75, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ ηα πμζά ηςκ 14.353 guruş βζα ημ 1807, 19.174 

guruş βζα ημ 1808, 16.938 guruş βζα ημ 1809 ηαζ 32.455 guruş βζα ημ 1810.  
442

 ΗΑΜΜ 27/216, 27/139 ηαζ 27/207. Παν‟ υθα αοηά οπήνπακ ανηεηά έηηαηηα ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά 

δμζίιαηα. Βθ. ΗΑΜΜ 27/114, 27/186, 27/158, 27/154. 
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δεηαεηία ημο 1760 ίζςξ ενιδκεφεζ ηδ ιείςζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ 

ηαηαααθθυιεκςκ πμζχκ
443

 ηαζ ηδκ απυζαεζδ ηςκ ελςηενζηχκ πνεχκ ημο ηαγά. 

Ακάθμβδ ζημπμεεζία εα είπε ηαζ δ πζεακή πανέιααζή ημο ζημκ Μζζηνά, εζδζηά ζε 

πενίμδμ ηαηαπνέςζήξ ημο. 

Ακ ημ ζπεηζηυ ιέβεεμξ ηδξ θμνμθμβζηήξ ηαηααμθήξ δεκ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί 

εφημθα, αοηυ πμο ακηακαηθάηαζ άιεζα ζηα δφμ ηαηάζηζπα είκαζ δ πνέςζδ ηςκ δφμ 

ηαγάδςκ ιε ηαεοζηενδιέκεξ πθδνςιέξ θυνςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ.
444

 Λαιαάκμκηαξ 

οπυρδ υηζ ζηα πμζά πμο πνμακαθένεδηακ εα πνέπεζ κα πνμζηεεμφκ μζ πμζηίθεξ 

δεηάηεξ, μζ ηεθςκεζαημί ηαζ αβμνακμιζημί δαζιμί ηαζ πμζηίθα πνυζηζια ηαζ 

πνδιαηζηέξ πμζκέξ, ημ ηεθζηυ φρμξ ηδξ ηαηαπνέςζδξ είκαζ απνμζδζυνζζημ.  

Ζ πνμακαθενεείζα θμνμθμβία ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ 

θμνμθμβζηχκ ιμκάδςκ, δδθαδή ηςκ „avarizhane ηαζ ηςκ “πανηίςκ” ημο cizye. Καζ 

ζηα δφμ ηαηάζηζπα μ οπμθμβζζιυξ ηδξ ηαηααμθήξ έβζκε ζφιθςκα ιε ημκ busula ημο 

ηαγά, μ μπμίμξ υνζγε 1.366 evrak βζα ηδκ Καθαιάηα ηαζ 7.943 evrak βζα ημκ Μζζηνά, 

πςνίξ κα δζεοηνζκίγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο υνμο. ηα temessük ηαζ hüccet ηα μπμία 

είκαζ ζπεηζηά ιε θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ maktu‟ ηαηααμθέξ θυνςκ απυ ημκ Μπεκάηδ 

είκαζ θακενυ υηζ ημ varak απμηεθεί ιμκάδα ηάεε δδιμζζμκμιζηήξ οπμπνέςζδξ, 

οπμθμβζγυιεκμ ηαηά απμημπή, πζεακυκ ιεηά απυ δζαπναβιαηεφζεζξ, πςνίξ κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζε δδιμβναθζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ. Έηζζ, βζα ημ δζάζηδια 1759-1765 

βζα ημ μπμίμ έπμοιε ιανηονίεξ ιε πνμκζηή ζοκέπεζα, μ ανζειυξ ηςκ 1.366 evrak (ιε 

ιζηνέξ απμηθίζεζξ ζηα 1.361) πανέιεζκε ζηαεενυξ βζα ηδκ Καθαιάηα βζα ηάεε είδμοξ 

θυνμ,
445

 ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ δεηάηδξ.
446

 Αοηυξ μ ζηαεενυξ πονήκαξ 

ζοιπθδνςκυηακ απυ έκακ ιεηααθδηυ ανζειυ evrak ηαζ δζαθμνμπμζδιέκδ πνδιαηζηή 

πμζυζηςζδ ηάεε δεθηίμο βζα δεοηενεφμοζεξ πνδιαηζηέξ επζαμθέξ.
447

 

Φοζζηά, δε βκςνίγμοιε ακ αοηέξ μζ ελεθίλεζξ είπακ ηαεανά ημπζηυ παναηηήνα, 

ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ ηονζανπία ζζπονχκ ημπζηχκ παναβυκηςκ, υπςξ μ Μπεκάηδξ, ή 

ακ ζοκδοάγμκηακ ιε ηδ βεκζηυηενδ πνμζπάεεζα δδιμζζμκμιζημφ ελμνεμθμβζζιμφ 

                                                 
443

 Απυ ημ 1762 ζηα iltizam ημο Μπεκάηδ δ εηήζζα πμζυζηςζδ ήηακ ζηαεενά 12 guruş/varak, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ ελαιδκζαίμ 9 guruş ηαζ 8 akçe/varak ημο ηαηαζηίπμο ημο 1759. 
444

 Φοζζηά δεκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ακ δ εββναθή πνςζημφιεκςκ θυνςκ ζδιαίκεζ υηζ μ mültezim 

πανέιεζκε μ ίδζμξ. 
445

 ΗΑΜΜ 27/216, 27/139, 27/207 ηαζ 27/114. 
446

 ΗΑΜΜ 27/158, υπμο δ πμζυζηςζδ είκαζ 5 para/varak. 
447

 ΗΑΜΜ 27/186 ηαζ 27/154. Γζα πανάδεζβια, μ οπμθμβζζιυξ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ πθδνςιή ηςκ 

ελυδςκ αλζςιαημφπςκ υπςξ μζ tahsildar, hazinedar, tercuman η.θ.π. έβζκε αάζδ 884 evrak ηαζ 17 

para/varak, εκχ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ελυδςκ ηδξ ζφκηαλδξ ημο busula ημο cizye πνδζζιμπμζήεδηακ 

1.455 evrak ηαζ 91 para/varak.  
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ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα, ακάθμβδ ηδξ θμνμθμβζηήξ ιεηαννφειζζδξ ημο 1691. 

Απυ ηδ ιεθέηδ εκυξ ημπζημφ ανπείμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ζηέρεζξ, ενεοκδηζηέξ 

πνμηάζεζξ ηαζ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, πμο πνέπεζ κα επζαεααζςεμφκ απυ ηεηιδνζαηυ 

οθζηυ ηαζ απυ άθθεξ επανπίεξ ηδξ αοημηναημνίαξ. 

Σέθμξ, ιζα εκδζαθένμοζα θεπημιένεζα είκαζ υηζ απυ ηα 1.366 evrak ηδξ 

Καθαιάηαξ ηα 150 evrak ήηακ maktu‟ ημο πςνζμφ ηδξ Γζάκζηζαξ. Καεχξ ζε ηακέκα 

άθθμ έββναθμ ημο ΗΑΜΜ ιε δδιμζζμκμιζηυ πενζεπυιεκμ δε βίκεηαζ ικεία 

δζαθμνμπμζδιέκμο θμνμθμβζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ Γζάκζηζαξ, δε βκςνίγμοιε πυηε ηαζ 

ιε πμζμ ηνυπμ ημ ζοβηεηνζιέκμ πςνζυ ελαζθάθζζε ζδζαίηενδ ιεηαπείνζζδ, δ μπμία ημ 

απμζπμφζε απυ ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή δοκαιζηή ημο ηαγά ηαζ αηφνςκε 

επειαάζεζξ ημηγαιπάζδδςκ, ηονίςξ ημο Μπεκάηδ, μζ μπμίμζ εα ιπμνμφζακ κα 

εηιεηαθθεοημφκ πνμζςπζηά πνέδ πςνζηχκ. ηδκ μοζία πνυηεζηαζ βζα ηαεεζηχξ 

maktu‟ ζημ εζςηενζηυ εονφηενδξ νφειζζδξ βζα ηαηά απμημπή ηαηααμθή ημο θυνμο. 

Βέααζα, υπςξ έπεζ ακαθενεεί, μ Μπεκάηδξ ηεθζηά ανήηε ηνυπμ κα εέζεζ ημ πςνζυ οπυ 

ημκ έθεβπυ ημο, εηιεηαθθεουιεκμξ ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ αδοκαιίεξ ημο. 

Υξεκαηηθέο δηαζεζηκόηεηεο θαη δαλεηνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο  

Ζ μζημκμιία εκυξ πνμκεμηενζημφ ηνάημοξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ 

δδιμζζμκμιζηή πμθζηζηή ημο, δ μπμία ζοιποηκχκεηαζ ζηδκ ζδζμπμίδζδ ηςκ 

πθεμκαζιάηςκ ημο πνμσυκημξ ενβαζίαξ. Σα εκαφζιαηα βζα ηδκ οπμπνεςηζηή ηαζ 

ηαεμθζηή ζοιιεημπή ζημκ εηπνδιαηζζιυ ήηακ δ ζηακμπμίδζδ ηαηακαθςηζηχκ 

ακαβηχκ ηαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ ζε πνδιαηζηέξ αλίεξ.
448

 

Αοηέξ μζ δφμ ακάβηεξ έεεηακ ημ εθάπζζημ υνζμ ειπμνεοιαημπμίδζδξ ηαζ 

εηπνδιαηζζιμφ ηςκ παναβςβζηχκ ιμκάδςκ, πένα απυ ημ μπμίμ δ μζημκμιία πανέιεκε 

ζφζηδια αοηάνηεζαξ πςνίξ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ οπαβςβήξ ηςκ θοζζηχκ αλζχκ ζε 

πνδιαηζηέξ ιμκάδεξ ή ηδκ ακαίνεζδ ηδξ ανπήξ ημο εθάζζμκμξ ηυπμο ηαζ ηδξ 

ζηαζζιυηδηαξ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ. Δλαίνεζδ απμηεθμφζακ μζ πυθεζξ, υπμο μζ 

πνδιαηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα πνυηοπα ηαηακάθςζδξ, δζαεθαζιέκα απυ ηδκ ειπμνζηή 

ηαζ αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδ πνδιαηζηά αιεζαυιεκδ ενβαζία, άββζγακ ζπεδυκ 

ημ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ. Δκημφημζξ, μζ ανβμί μζημκμιζημί ηνυπμζ δεκ επέηνεπακ ηδκ 

εζζαβςβή ημο κμιίζιαημξ ζηδκ εκκμζμθμβζηή ζοβηνυηδζδ ημο ηυζιμο ημο ιέζμο 

άκενςπμο. Καεχξ δ ημζκςκζηή πνμαμθή ελακηθμφκηακ ηονίςξ ζηδ βαζμηηδζία, δ 

                                                 
448

 Γζα ηδ ζπέζδ εηπνδιαηζζιμφ ηαζ θμνμθμβζηήξ επζαμθήξ αθ. Αζδναπάξ, Φνξνινγία θαη 

εθρξεκαηηζκφο, 41-50. 
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έκηαλδ ημο κμιίζιαημξ ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ ζδζςηζηήξ πενζμοζίαξ ζοιπενζθάιαακε ηδκ 

ελςμζημκμιζηή πνυζθδρδ ηαζ πνήζδ ημο ςξ πμθφηζιμ ακηζηείιεκμ ή ηυζιδια.
449

 

Ζ πνήζδ ηςκ πνοζχκ κμιζζιάηςκ πενζμνζγυηακ ζηζξ ιεβάθεξ ειπμνζηέξ 

πθδνςιέξ, ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ηδκ απμεδζαφνζζδ.
450

 ηα ηεηιήνζα πμο 

ελεηάζεδηακ, μζ ακαθμνέξ ζε πνοζά κμιίζιαηα είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζεξ, πνμθακχξ 

δζυηζ ηα ιεβέεδ ηςκ εββεβναιιέκςκ ζοκαθθαβχκ ήηακ ηάης απυ ηδκ αλία ηςκ 

πνοζχκ κμιζζιάηςκ.
451

 Ακηζεέηςξ, μ πονήκαξ ηδξ κμιζζιαηζηήξ μζημκμιίαξ ήηακ ηα 

αζδιέκζα κμιίζιαηα, ημ akçe ςξ ηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ guruş, 

ηαζ ηα δφμ ιε αβμναζηζηή αλία ηαηάθθδθδ βζα ηαεδιενζκή πνήζδ.
452

 Σμ guruş 

εζζήπεδ ςξ απυηνζζδ ζηδκ ειπμνζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ, ηδ δδιμβναθζηή 

ζηαεενυηδηα ηαζ ηζξ κέεξ εζζαβυιεκεξ πμζυηδηεξ αζδιζμφ ζημκ 18
μ
 αζχκα, ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο μπμίμο έκα guruş ζζμδοκαιμφζε ιε 40 para ή 120 akçe.
453

 Ζ ηονζανπία 

ημο guruş απυ ημ 1700 ήηακ ηυζμ ηαεμθζηή, χζηε ακηζηαηέζηδζε ημ akçe αηυιδ ηαζ 

ςξ θμβζζηζηή ιμκάδα, βεβμκυξ πμο ακηακαηθάηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ηεηιδνίςκ ιαξ. 

Πανάθθδθα, μζ ζοβηονζαηέξ κμιζζιαηζηέξ εθθείρεζξ είπακ ςξ ζοκέπεζα ηδκ 

ζζπονή πανμοζία λέκςκ κμιζζιάηςκ ηαζ ζοκαθθαβιαηζηχκ ζημ δζεεκέξ ειπυνζμ.
454

 

                                                 
449

 Γζα ηζξ παναδμζζαηέξ αοημηαηακαθςηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ζδεμθμβία ηδξ 

αοηάνηεζαξ αθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 311-331 ηαζ Μαηεαίμο, Ζ θαζεκεξηλή αγνξά, 515-547. Γζα ηζξ 

απμκμιζζιαημπμζδιέκεξ πνήζεζξ ηαζ ημζκςκζηέξ θεζημονβίεξ ημο πνήιαημξ Βθ. Αζδναπάξ, Νεζησηηθέο 

θνηλφηεηεο ΗΗ, 232-233, Εέδ, Ο γάκνο, ν ζάλαηνο, 69-70, ηδξ ζδίαξ, Σν αθίλεην θαη ην ρξένο, 70-71 ηαζ 

Λζάηα, Φισξία δεθαηέζζεξα, 35-40. 
450

 ημ δζάζηδια 1697-1728 ηυπδηακ κέα πνοζά κμιίζιαηα, ηα tuğralı, cedid Istanbul zincirli, fındık, 

ηαζ zer-i mahbub, απυ ηα μπμία υθα, εηηυξ ημο ηεθεοηαίμο, είπακ ηδκ αλία ημο αεκεηζημφ ducato. Βθ. 

Λζάηα, Φισξία δεθαηέζζεξα, 88-94, Gibb & Bowen, Islamic Society, 54-56 ηαζ Pamuk, A Monetary 

History, 66-67, 167. 
451

 MAD 6.227.4, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ Um Gelsun δζεηδζηεί απυ ημοξ ακήθζημοξ ακζρζμφξ ηδξ 

Ahmed, „Osman ηαζ Hasan ημ ιενίδζυ ηδξ απυ 4.500 πνοζά κμιίζιαηα πμο δ απμεακμφζα αδενθή ηδξ 

„Ayşe είπε πανάκμια παναηναηήζεζ ηαζ ηνφρεζ (“hetm ve ihfa”). Ζ απμεδζαφνζζδ απμηεθμφζε ζοκήεδ 

απυηνζζδ πνμηαπζηαθζζηζηχκ μζημκμιζχκ ζηδκ αζηάεεζα ηςκ ζοβηονζχκ. 
452

 Αηυιδ ηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ θυνςκ ζημοξ kanunname βζκυηακ ζε αζδιέκζα κμιίζιαηα. Βθ. 

Pamuk, A Monetary History, 67-72. Σα πνοζά ηαζ αζδιέκζα κμιίζιαηα πνδζζιμπμζμφκηακ ιε αάζδ ηδ 

ζπέζδ πνοζμφ ηαζ αζδιζμφ ζηδκ αβμνά. Ακηζεέηςξ, ηα πενζμνζζιέκδξ πνήζδξ πάθηζκα κμιίζιαηα δεκ 

είπακ εζςηενζηή αλία αθθά μκμιαζηζηή ηαζ ηαεμνζγυιεκδ απυ ημ ηνάημξ. 
453

 Σμ πνχημ guruş ηυπδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο Süleyman II (1687-1691), ανπζηά ζε 

ιίιδζδ δοηζηχκ αζδιέκζςκ κμιζζιάηςκ, ακ ηαζ εθαθνφηενμ ηαζ οπμδεέζηενμ απυ αοηά. Βθ. Pakalın, 

Osmanlı, 327. Γζα ηα εκδζάιεζα ιεηαλφ guruş ηαζ para (beşlik, onluk, zolota), ηα πμθθαπθάζζα ημο 

guruş, υπςξ ηαζ ηα πάθηζκα μεςιακζηά κμιίζιαηα, απυ ηα μπμία υιςξ ηακέκα δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζημ 

Μπεκάηεζμ ανπείμ αθ. Λζάηα, Φισξία δεθαηέζεξα, 109-118. Ζ ακηαθθαηηζηή αλία ηαζ πενζεηηζηυηδηα 

ζε αζήιζ ημο guruş δζαηδνήεδηακ βεκζηά ζηαεενέξ ζε υθμ ημκ 18μ αζχκα. Βθ. Todorov, Ζ Βαιθαληθή 

πφιε, 198, Pamuk, A Monetary History, 161-163. Γζα ακαθοηζηή κμιζζιαημθμβζηή πενζβναθή υθςκ 

ηςκ μεςιακζηχκ πνδιαηζηχκ ιμκάδςκ ηδξ πενζυδμο αθ. Klerkılıç, Osmanlı, 102-108 ηαζ Pere, 

Osmanlılarda, 199-217. 
454

 Πνζκ ημκ 18
μ
 αζχκα πνδζζιμπμζμφκηακ ηονίςξ, ημ αοζηνζαηυ riyal, ημ αεκεηζηυ ducat, ημ αοζηνζαηυ 

ducato ηαζ ημ αζδιέκζμ esed ή arslan (θθαιακδζηυ ή μθθακδζηυ) ημ μπμίμ είπε ελαθακζζηεί ημκ 18
μ
 

αζχκα, αθθά είπε ηθδνμδμηήζεζ ημ υκμιά ημο ζημ guruş. Σμκ 18
μ
 αζχκα ημ αεκεηζηυ ducato ήηακ ημ 
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Δκημφημζξ, ζηα Μπεκάηεζα ανπεζαηά ηεηιήνζα, αηυιδ ηαζ ζε ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ, 

μζ ηαηαβναθέξ λέκςκ κμιζζιάηςκ είκαζ απμφζεξ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα απμδμεεί 

ζηδκ πνμζπάεεζα ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ βζα επζαμθή ημο guruş ζε υθεξ ηζξ 

κμιζζιαηζηέξ γχκεξ ηδξ αοημηναημνίαξ.
455

  

Tα πνμοπμκηζηά ζηνχιαηα ακηζθαιαάκμκηακ ηδ πνδζηζηή αλία ημο πνήιαημξ 

ςξ ιέζμ αφλδζδξ ηςκ εζζμδδιαηζηχκ πδβχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδξ 

πμθζηζημημζκςκζηήξ ειαέθεζάξ ημοξ. Σα πμζά πμο είπε ζηδ δζάεεζή ημο ηαζ 

δζαηζκμφζε μ Μπεκάηδξ ήηακ ζδιακηζηά, ακ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ζπδιαηίζμοιε ιζα 

ζοβηνμηδιέκδ εζηυκα ηςκ πνδιαηζηχκ δζαεεζζιμηήηςκ ημο. Δπέκδοε ιεβάθα πμζά 

ζηζξ αβμνέξ βαζχκ, πανυθμ πμο πνμηζιμφζε, υπςξ ακαθένεδηε, κα εηιεηαθθεφεηαζ ηζξ 

πμθζηζηέξ ζοβηονίεξ ή ηα πνέδ ηςκ πςθδηχκ βζα κα ιεζχζεζ ημ ακηίηζιμ ηδξ αβμνάξ. 

Δπζπθέμκ, μζ επεκδφζεζξ ζηα iltizam ηαζ ημ ειπυνζμ απμννμθμφζακ ζδιακηζηά 

ιενίδζα ημο κμιζζιαηζημφ ηεθαθαίμο ημο. Σμ ιεβαθφηενμ πμζυ πμο εββνάθεηαζ ςξ 

έλμδμ ζημ Μπεκάηεζμ ανπείμ ήηακ ηα 15.000 guruş επεκδοιέκα ζε είδδ πμθοηεθείαξ, 

εη ηςκ μπμίςκ ιζα επίπνοζδ βμφκα ιε ηζιή αβμνάξ 8.000 guruş.
456

 Σέθμξ, βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ πνδιαηζηχκ δζαεεζζιμηήηςκ ζε νεοζηυ, ημ μπμίμ ήηακ ακαβηαίμ βζα ηδκ 

ακάθδρδ iltizam ή βζα ειπμνζηέξ επεκδφζεζξ, μ Μπεκάηδξ είπε ζοκάρεζ ζπέζεζξ ιε 

πνδιαημπζζηςηζημφξ ηφηθμοξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ηονίςξ ιε ηάπμζμκ sarraf 

Levi. Δκημφημζξ, μζ ζπέζεζξ ακάιεζά ημοξ δεκ ήηακ πάκημηε ηαθέξ, υπςξ 

ζοιπεναίκεηαζ απυ δφμ δζαιανηονίεξ ημο Μπεκάηδ ηα έηδ 1756 ηαζ 1758 πνμξ ηδκ 

Πφθδ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μ Levi είπε παναηναηήζεζ 4.150 ηαζ 4.500 guruş 

ακηίζημζπα.
457

 

Άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ κέα πναβιαηζηυηδηα ημο iltizam ήηακ δ 

εκηαηζημπμίδζδ ηδξ δακεζμδμηζηήξ ηαζ δακεζμθδπηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηυζμ ηςκ 

πςνζηχκ υζμ ηαζ ηδξ επανπζαηήξ εθίη.
458

 Οζ πζζηςηζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ 

ειπμνζηχκ ηαζ ηναπεγζηχκ μίηςκ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ είπακ εκηαηζημπμζδεεί ήδδ απυ 

                                                                                                                                            
ηονίανπμ κυιζζια ζηζξ δζεεκείξ ζοκαθθαβέξ ζηδκ Α. Μεζυβεζμ. Βθ. Gibb & Bowen, 50 ηαζ Sertoğlu, 

Osmanlı 126. 
455

 Γζα ηδ ιμκαδζηή ακαθμνά ζε λέκα κμιίζιαηα αθ. ΗΑΜΜ 27/85, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ 38 πνοζά 

αεκεηζηά θθςνζά, ιένμξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο απμεακυκηα δναβμοιάκμο Γζςνβάηδ. 
456

 ΗΑΜΜ 27/142. Ζ ζφβηνζζδ ιε ηα ακηίηζια ηςκ ιεβάθςκ έββεζςκ αβμνχκ (17.949 guruş βζα ηα 7 

πςνζά ηςκ Fatme ηαζ „Ayşe, 4.750 ηαζ 5.500 guruş βζα ηδκ αβνμηζηή ηαζ αζηζηή πενζμοζία ημο 

ημφκμο ηαζ „Osman ακηίζημζπα) θακενχκεζ ηδκ αλία ηςκ ηζιαθθχκ.  
457

 ΗΑΜΜ 27/79 ferman ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi-ul-evvel 1170) ηαζ MAD 7.7.2 

ιε π.έ. 16-25/8/1758 (evasid-i Zil-hicce 1171) ακηίζημζπα. Σμ δεφηενμ είπε απμδέηηεξ ημοξ kapıcıbaşı 

ηδξ Πφθδξ ηαζ mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ molla mevlana Ahmed. 
458

 Γακεζμδμηζηή δνάζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ημζκυηδηαξ ακέπηολακ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ ημο 

ημζκςκζημφ αίμο, ηονίςξ δ εηηθδζία, μζ ζοκηεπκίεξ ηαζ έκμπθεξ μιάδεξ υπςξ μζ ανιαημθμί. 
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ημκ 17
μ
 αζχκα, εκχ δ δακεζμθδρία απμηέθεζε πνμζθζθή ιεεμδμθμβία ηυζμ βζα 

πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ εκηαβιέκεξ ζε ειπμνζηά ηαζ δδιμζζμκμιζηά δίηηοα υζμ ηαζ βζα 

ηα αβνμηζηά ζηνχιαηα.
459

 Ο οπμπνεςηζηυξ εηπνδιαηζζιυξ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, 

δ αοεαίνεηδ θμνμθμβζηή επζαάνοκζδ ηαζ δ πανειαμθή ελςμζημκμιζηχκ ζοβηονζχκ, 

υπςξ μζ θδζηνζηέξ επζδνμιέξ ηαζ μζ ζζημδείεξ, απμηεθμφζακ ημοξ ηφνζμοξ 

ιδπακζζιμφξ εκενβμπμίδζδξ ηδξ ζοθθμβζηήξ ή αημιζηήξ ηαηαπνέςζδξ ημο πςνζημφ. 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοθθμβζημφ πνέμοξ δ ημζκυηδηα έπνεπε κα επζθέλεζ ιεηαλφ 

ηδξ πνμζθοβήξ ζηδκ μεςιακζηή δζηαζμζφκδ, ηδξ εβηαηάθεζρδξ ημο μζηζζηζημφ πχνμο 

ηδξ, ηδξ ιεηααίααζδξ ημο πνέμοξ ζε ζζπονυ πνυζςπμ, ηδξ πχθδζδξ ημζκμηζηήξ βδξ ή 

ηδξ ελοπδνέηδζδξ ημο πνέμοξ απυ ημ πθευκαζια ηςκ πςνζηχκ. Απυ ηδκ άθθδ, ημ 

αημιζηυ πνέμξ ζοκεπαβυηακ ημκ εηπθεζζηδνζαζιυ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο 

μθεζθέηδ ή ηδκ οπμεήηεοζδ ηδξ εηήζζαξ παναβςβήξ ημο.  

Ο νυθμξ ηςκ πνμοπυκηςκ ςξ ελμοζζμδμηδιέκμζ εηπνυζςπμζ ηςκ re‟aya ημοξ 

ηζκδημπμζμφζε ςξ δζαπναβιαηεοηέξ ή εζζπνάηημνεξ ημζκμηζηχκ δακείςκ, εκχ δ 

ζοβηνυηδζδ ζηναηδβζηχκ επέηηαζδξ ημο ηεθαθαίμο ημοξ ημοξ ςεμφζε ζηδ πάναλδ 

πζζημδμηζηήξ πμθζηζηήξ.
460

 Ο δακεζζιυξ βζκυηακ ζοπκά ιε δέζιεοζδ ημο πνμσυκημξ 

ηδξ παναβςβήξ ιε απμηέθεζια μ δακεζζηήξ πνμαβμνάγμκηαξ ζε ζοιθένμοζεξ ηζιέξ 

δζαιεζμθααμφζε ακάιεζα ζηδκ ημπζηή ηαζ ηδκ εονφηενδ αβμνά ηαζ δδιζμονβμφζε 

ιμκμπςθζαηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ έθεβπμ ηςκ ηζιχκ. Μζα ηεπκδηή ιέεμδμξ 

ηαηαπνέςζδξ ημο πςνζημφ ήηακ δ ιδ είζπναλδ βζα ζεζνά εηχκ ηςκ πνμζυδςκ ηαζ δ 

απαίηδζή ημοξ υηακ μ ηεθεοηαίμξ δεκ ιπμνμφζε κα ακηαπμηνζεεί, ιε απμηέθεζια ηδκ 

ακαβηαζηζηή δδιμπνάηδζδ ηςκ αβαεχκ ημο.
461

 ηδκ πνάλδ είκαζ δφζημθμ κα 

δζαηνίκμοιε ηδ θμνμεκμζηζαζηζηή απυ ηδκ δακεζμδμηζηή δναζηδνζυηδηα, ηαεχξ ζε 

πενίπηςζδ αδοκαιίαξ ηαηααμθήξ ημο ακαθμβμφκημξ θυνμο απυ ημ πςνζηυ ή απυ ημ 

ζφκμθμ ηδξ ημζκυηδηαξ μ mültezim-ημηγαιπάζδξ οπμεήηεοε ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

ημο μθεζθέηδ ζε ιζα ιμνθή οπμπνεςηζημφ δακείμο.  

Καηαπνεχζεζξ ζημ εζςηενζηυ αβνμηζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ εηιεηάθθεοζή ημοξ 

απυ ημκ Μπεκάηδ ιέζς πθεζζηδνζαζιχκ δε ιανηονμφκηαζ ζηα ηεηιήνζά ιαξ. Οζ 

                                                 
459

 Γζα ηζξ δακεζμδμηζηέξ ιεευδμοξ ηςκ πνζζηζακχκ, ιμοζμοθιάκςκ ηαζ εαναίςκ ηναπεγζηχκ ηαζ 

ημημβθφθςκ ζε πυθεζξ υπςξ δ Κςκζηακηζκμφπμθδ, δ Πνμφζα ηαζ δ Αδνζακμφπμθδ ηαζ ηζξ 

δακεζμδμηζηέξ ιεευδμοξ ημοξ αθ. Pamuk, A Monetary History, 75-82.  
460

 Παναδείβιαηα ηδξ δακεζμδμηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ έπμοιε ανηεηά. Βθ. 

Γανδίηα, Γαλεηζκφο, 67-80, Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή δπλακηθή, 97-100 ηαζ Φςηυπμοθμξ, Οη 

θνηδακπάζεδεο, 174-177.  
461

 Βθ. Αζδναπάξ, Διιεληθή, 187. 
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ηφνζεξ πενζπηχζεζξ ηαηαπνεχζεςκ αθμνμφκ ζηδ ζφβηνμοζή ημο ιε ηδκ μζημβέκεζα 

ημο Musa, υπςξ εα πενζβναθεί ζημ μζηείμ ηεθάθαζμ. 

Σα Μπεκάηεζα έββναθα πμο αθμνμφκ ζε απμπθδνςιέξ ή ακαθήρεζξ δακείςκ 

είκαζ tezkere ηαζ tahvil, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία είκαζ θεανιέκα ηαζ 

δοζακάβκςζηα, εκχ ημ εθθεζπηζηυ πενζεπυιεκυ ημοξ αθήκεζ πμθθά ζημζπεία ηδξ 

ζοκαθθαβήξ κα εκκμμφκηαζ. οπκά απμοζζάγμοκ είηε ηα πμζά ηδξ ζοκαθθαβήξ είηε ηα 

μκυιαηα ηςκ ζοκδζαθθαβμιέκςκ (ηονίςξ ημ υκμια ημο παναθήπηδ ηςκ πνδιάηςκ), 

εκχ, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, δ βθχζζα ηςκ εββνάθςκ ακηακαηθά ημ παιδθυ 

επίπεδμ εββναιιαημζφκδξ ηςκ ζοκηαηηχκ ημοξ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ θεπημιένεζεξ πμο 

εββνάθμκηαζ είκαζ δ διενμιδκία έηδμζδξ ημο εββνάθμο, ηα μκυιαηα ηςκ δφμ 

ειπθεηυιεκςκ ιενχκ ηαζ ημ ιεηααζααγυιεκμ πμζυ. Δκίμηε ακαθένεηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

δυζεςκ απμπθδνςιήξ ηαζ αηυιδ ζπακζυηενα μ θυβμξ ηδξ ζοκαθθαβήξ. ημ ηέθμξ ημο 

εββνάθμο δδθχκεηαζ υηζ ημ απμδεζηηζηυ εα επζζηναθεί ζημοξ μθεζθέηεξ ηαζ εα 

ζπζζηεί υηακ ημ πμζυ απμπθδνςεεί. πεδυκ ζημ ζφκμθμ ηςκ εββνάθςκ μθεζθέηδξ 

είκαζ μ Μπεκάηδξ ηαζ πανυθμ πμο ζοκήεςξ δε δδθχκεηαζ ημ ακ εκενβμφζε ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηδξ Καθαιάηαξ, ηα πνέδ πάκημηε αθμνμφκ ζηδκ 

ημζκυηδηα. ε μνζζιέκα έββναθα μ παναηηήναξ ημο πνέμοξ εββνάθεηαζ,
462

 αθθά ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ιυκμ βναιιαηζηέξ ηαζ ζοκηαηηζηέξ εκδείλεζξ οπάνπμοκ βζα 

ημκ ζοθθμβζηυ παναηηήνα ημο,
463

 εκχ δε ικδιμκεφεηαζ ακ ηα ημζκμηζηά πνέδ πνέπεζ 

κα απμδμεμφκ ζε θυνμοξ ή ζοθθμβζηά δάκεζα. Μζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ημο 

πενζεπυιεκμο ηςκ εββνάθςκ δίκεηαζ ζημκ πίκαηα 2 ημο πανανηήιαημξ. 

πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ iltizam, δ πζζηςηζηή δναζηδνζυηδηα ημο 

Μπεκάηδ εκηαηζημπμζήεδηε ιεηά ημ 1760, πενίμδμξ πμο ζδιαημδυηδζε ηδκ 

ημνφθςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δβειμκίαξ ημο ζηδ κυηζα Πεθμπυκκδζμ. ηα ηεηιήνζα δεκ 

εββνάθεηαζ ακ μ Μπεκάηδξ εκενβμφζε ςξ δζαπεζνζζηήξ ημζκμηζηχκ ηεθαθαίςκ ηαζ 

πζεακυκ ζπεδζαζηήξ ηδξ ημζκμηζηήξ δακεζμθδπηζηήξ πμθζηζηήξ ή ακ δ απμπθδνςιή 

ηςκ ημζκμηζηχκ πνεχκ βζκυηακ απυ πνμζςπζηά ηεθάθαζα, βεβμκυξ ημ μπμίμ εα 

ζήιαζκε ηδ δέζιεοζδ ημο ημζκμηζημφ ζχιαημξ ζηδ ζθαίνα επζννμήξ ημο. Σείκμοιε κα 

εεςνμφιε ημ δεφηενμ πενζζζυηενμ πζεακυ, εζδζηά ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηα 

πνμακαθενεέκηα ηεηιήνζα απυδμζδξ ημζκμηζηήξ ειπζζημζφκδξ πνμξ ημ πνυζςπμ ημο 

                                                 
462

 Γζα ηα ημζκμηζηά πνέδ δδθχκεηαζ “ehl‟den tarafindan vekaleti hasbile”, “re‟ayalarindan bais” ή 

“istikraz eylediğimiz”. 
463

 οκήεςξ δ πνήζδ θεηηζηχκ ιμνθχκ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ, υπςξ “deynimizdir” ή “işbu 

temessükümüz geriye olunub”, οπμδεζηκφεζ υηζ μ Μπεκάηδξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ημζκυηδηα. Οζ ιζηνέξ 

ημζκυηδηεξ δακείγμκηακ ζοκήεςξ πανμοζία ημο ζοκυθμο ηςκ πνμεζηχκ ημοξ. Γζα παναδείβιαηα αθ. 

Γνζηζυπμοθμξ, χκκεηθηα, 159-160. 
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Μπεκάηδ. Σέθμξ, είκαζ εκδζαθένμκ υηζ, ακ ηαζ ηα πνεςζηζηά πμζά δεκ ήηακ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηά, εζδζηά βζα ζοθθμβζηά πνέδ, μ ηαγάξ ηδξ Καθαιάηαξ ανζζηυηακ ζε 

ηαηάζηαζδ ιυκζιμο δακεζζιμφ βζα ηδκ απμπθδνςιή ηςκ θυνςκ.
464

 

Πανάθθδθα, μ Μπεκάηδξ αζημφζε ηαζ πνμζςπζηή δακεζμδμηζηή πμθζηζηή. Γζα 

πανάδεζβια ζηα 1758 απαίηδζε ηδκ απμπθδνςιή δακείμο 6.000 guruş απυ ημοξ Musa 

ağa, „Osman Hotoman, kethuda „Ali ağa ηαζ Huseyn ağa, Mehmed efendi, ημκ ζππέα 

„Ali ηαζ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ηαημίηςκ ημο ηαγά ηδξ Σνζπμθζηζάξ, ημηγαιπάζδδεξ 

Κονζαγή ηαζ Πάκμ Κμοβζά. Οζ πνμακαθενεέκηεξ είπακ δακεζζηεί ηα πνήιαηα απυ ημκ 

Γάθθμ πνυλεκμ, αθθά (άβκςζημ πχξ) ημ deyn-i temessük πέναζε ζηδκ ηονζυηδηα ημο 

Καθαιαηζακμφ πνμφπμκηα. Γεδμιέκςκ ηςκ πενίπθμηςκ πμθζηζηχκ ζπέζεςκ πμο 

ακαπηφπεδηακ ακάιεζα ζηα πνμακαθενεέκηα πνυζςπα, μζ μπμίεξ εα πενζβναθμφκ 

ζημ ακηίζημζπμ ηεθάθαζμ, δ πμθζηζηή πνήζδ ηαζ ζημπμεέηδζδ ιζαξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ οπυεεζδξ είκαζ θακενή.
465

 

Ακ δ ιεηά ημ 1765 απμοζία hüccet υπμο δδθχκεηαζ δ πνμπθδνςιή ηςκ θυνςκ 

απυ ημκ Μπεκάηδ ζοκδοαζηεί ιε ηζξ ηαηαββεθίεξ βζα αδοκαιία απμπθδνςιήξ 

πνμζςπζηχκ πνεχκ ημο πμο εκηείκμκηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ, μ Μπεκάηδξ πνέπεζ κα 

ακηζιεηχπζγε ζηαδζαηά αολακυιεκμ πνυαθδια πνδιαηζηήξ νεοζηυηδηαξ. Σμ 1767 

ακαβηάγεηαζ κα δακεζζηεί βζα ηδκ ακάθδρδ iltizam,
466

 εκχ, ακ ηαζ ιειμκςιέκεξ 

ηαηαββεθίεξ βζα άνκδζδ απμπθδνςιήξ πνεχκ εη ιένμοξ ημο οπήνπακ απυ ημ 1763,
467

 

αοηέξ ποηκχκμοκ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο πμο ελεηάγμοιε. ηζξ ανπέξ ημο 1769 

ηαηδβμνήεδηε ζηδκ Πφθδ απυ ηάπμζμκ Γζακκμφθδ βζμ ημο Κονζάημο υηζ ανκείηαζ κα 

πθδνχζεζ ημ πμζυ ηςκ 8.500 guruş ζημ μπμίμ ήηακ εββοδηήξ (“kefil ve zamin 

olduğunu binaen”),
468

 εκχ πανυιμζα ηαηδβμνία εκακηίμκ ημο απεοεφκμοκ ζηδκ Πφθδ 

                                                 
464

 ΗΑΜΜ 27/58, 27/253, 27/24, 27/159, 27/33, 27/155, 27/177, 27/65 ηαζ 27/165. 
465

 MAD 7.5.3, ιε π.έ 16-25 Αοβμφζημο 1758 (evasid-i Zil-hicce 1171) ηαζ απμδέηηεξ ημκ muhassil ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, ημκ δζμνζζιέκμ βζα ηδκ οπυεεζδ molla mevlana Ahmed, ημκ mubaşır kapıcıbaşı ηδξ 

Τρδθήξ Πφθδξ Mustafa ηαζ ημκ mufti mevlana Mehmed Salih. Σμ δάκεζμ είπε δμεεί ζημ δζάζηδια 

1747-1748 (1160) βζα οπμεέζεζξ ηδξ επανπίαξ (“vilayet-i umuriyet karışub”). Οζ μθεζθέηεξ 

ηαηδβμνμφκηαζ υηζ, επεζδή δεκ επζεοιμφζακ κα δοζημθεοημφκ ιε ηδκ απμπθδνςιή (“mutabele cevr ve 

eziyet etmemek üzere”), ανκμφκηακ κα πθδνχζμοκ (“eda‟dan imtina ve ibtal-i hakk sevdasında 

oldukları”). Δίπε πνμδβδεεί ferman, ηδκ επμπή πμο muhassil ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ μ Mehmed paşa 

,ημ μπμίμ υιςξ έιεζκε ακεηηέθεζημ (“icra olunmayub”). 
466

 ΗΑΜΜ 28/16, εθθδκζηυ απμδεζηηζηυ ιε π.έ. 25 Ηακμοανίμο 1767, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ Μπεκάηδξ 

δακείζηδηε 1.900 guruş απυ ημκ „Ali ağa Kara Ilan zade βζα κα εκμζηζάζεζ ημ iltizam ημο αθαηζμφ ηδξ 

Καθαιάηαξ. 
467

 MAD 8.79.2 ιε π.έ. 5-14 Φεανμοανίμο 1763 (evahir-i Receb 1174) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ muhassil 

ημο Μμνζά ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. Ο al-hacc „Osman ηαηδβμνεί ημκ Μπεκάηδ υηζ ανκείηαζ κα 

πθδνχζεζ πίζηςζδ 3.700 guruş εδχ ηαζ 4 πνυκζα (“eda-i te‟allül ve muhalefet ve gadr sevdasında 

olduğunu”). 
468

 MAD 9.320.4 ιε π.έ. 31 Γεηειανίμο 1768-9 Ηακμοανίμο 1769. (evahir-i Şa‟ban 1182) ηαζ 

απμδέηηεξ ημκ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. Σμ πμζυ ήηακ δάκεζμ ημο 
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μζ ηάημζημζ ημο Μζζηνά Karamanoğlu ηαζ Γζακκάηδξ βζα ημ πζζηςηζηυ πμζυ ηςκ 

2.000 guruş, ημ μπμίμ δεκ ιπμνμφκ κα εζζπνάλμοκ εδχ ηαζ 8 πνυκζα.
469

 Δκδζαθένμοζα 

ενεοκδηζηή οπυεεζδ εα ήηακ δ ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ 

δοζπενεζχκ ημο Μπεκάηδ ιε ηδκ πφηκςζδ ηςκ επαθχκ ημο ιε ημοξ Ρχζμοξ 

πνάηημνεξ – αθθά αοηή δ οπυεεζδ ενβαζίαξ απαζηεί ααεζά ηεηιδνίςζδ ηαζ λεθεφβεζ 

απυ ηδ ζημπμεεζία ηαζ ηα υνζα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ. 

 

                                                                                                                                            
Γζακκμφθδ πνμξ ηάπμζμκ Μζπαήθ. Ο Γζακκμφθδξ, μ μπμίμξ πίεζε ιάηαζα ημκ Μπεκάηδ ιε ηδκ 

απμζημθή βναιιάηςκ (“bil-defa‟at kocabaş mesfure mukâtıb tahrir […] ve meblağ-i mezburi taleb 

eylediği”), ημκ ηαηδβμνεί υηζ δεκ πθδνχκεζ απυ δοζηνμπία ηαζ υπζ επεζδή δεκ ιπμνεί (“mesfurun edayı 

iktidarı var iken temerrud olmaktan naşı ber-vach muka‟vemet ve icra-i hakk mümkin olmayub). 
469

 MAD 9.322.5 ιε π.έ. 19-28 Ηακμοανίμο 1769 (evasid-i Ramazan 1182). Σμ ζοβηεηνζιέκμ ahkâm 

είκαζ ημ ηεθεοηαίμ ζημ μπμίμ βίκεηαζ ικεία ημο Μπεκάηδ ζηδ ζεζνά ηςκ Mora-i defter-i ahkâm. 
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Κεθάιαην έβδνκν 

Δκπνξηθή θαη βηνηερληθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Μπελάθε 

 

Βηνηερληθό θεθάιαην θαη αζηηθή πεξηνπζία 

 

 Ζ επανπζαηή μεςιακζηή πυθδ απμηεθμφζε πονήκα δζμζηδηζηχκ θεζημονβζχκ 

ηαζ ςξ έκα ααειυ πενζθενεζαηυ ειπμνζηυ ηέκηνμ, εκχ μζ μζημκμιζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ 

εκδμπχναξ απμζημπμφζακ ηονίςξ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ ακαβηχκ 

ηδξ πυθδξ.
470

 Άκενςπμζ ηςκ πενζθενεζαηχκ ηαζ ημπζηχκ αβμνχκ, αζμηέπκεξ, 

πνμφπμκηεξ ημο ηαγά ηαζ ζηεθέπδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ ζενανπίαξ 

ζοβηνμημφζακ ημκ πθδεοζιυ ηςκ αζηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. Δπίζδξ, ζημκ αζηζηυ 

πθδεοζιυ ζοπκά ζοιπενζθαιαάκμκηακ μζ ηάημπμζ αβνμηζηχκ εζζμδδιάηςκ, μζ μπμίμζ 

πνμηζιμφζακ ηδ δζαιμκή ημοξ ζηδκ πυθδ ή ήηακ ζδζμηηήηεξ ζπζηζμφ ζε αοηήκ 

πανάθθδθα ιε ηδκ φπαζενμ. Έηζζ, ηα βκςνίζιαηα ηδξ αζηζηήξ μζημκμιίαξ ζηδκ 

επανπία δεκ ήηακ απυθοηα δζαηνζηά απυ αοηά ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ.  

 Ζ αζμηεπκζηή παναβςβή ζηδκ μεςιακζηή πυθδ πνμζέαθεπε ζηδκ εζςηενζηή 

αβμνά, εκχ δ ακάπηολή ηδξ ηαεμνζγυηακ απυ ημοξ απαβμνεοηζημφξ ςξ πνμξ ημκ 

ακηαβςκζζιυ ζοκηεπκζαημφξ δεζημφξ ηχδζηεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ.
471

 Απυ ηδκ άθθδ, δ 

αζμηεπκία ζηδκ φπαζενμ, πενζμνζγυιεκδ ζηδκ μζηζαηή παναβςβή, ελοπδνεημφζε ηαηά 

ηφνζμ θυβμ αοημηαηακαθςηζηέξ ακάβηεξ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ακηαθθαηηζηά 

εβπεζνήιαηα. Μμκαδζηυ εκαθθαηηζηυ ιμκηέθμ ζοβηνυηδζδξ αζμηεπκζημφ ηεθαθαίμο 

απμηέθεζε δ ακάπηολδ ζοθθμβζηχκ πνςημαμοθζχκ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηαπμίδζδξ.
472

 

Χξ απμηέθεζια, μ ηεθαθαζμφπμξ μ μπμίμξ εα δζείζδοε ζηδκ αβμνά ςξ ηφνζμξ ηυζμ ηδξ 

                                                 
470

 Βθ. Αζδναπάξ, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 3-78 ηαζ Faroqhi, Rural Society II, 104. 
471

 Γζα ιζα ζοκμθζηή ελέηαζδ ηδξ δεοηενμβεκμφξ παναβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο μεςιακζημφ 18μο 

αζχκα αθ. Genç, Ottoman Industry, 59-86. Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ αζμηεπκζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ 

ακαζημθήξ ηδξ ακάπηολήξ ηδξ ζηα πθαίζζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ διζηεθμφξ έκηαλδξ ημο μεςιακζημφ πχνμο 

ζημ παβηυζιζμ μζημκμιζηυ πεδίμ αθ. Κνειιοδάξ, Δηζαγσγή, 133-146 ηαζ 168-174. 
472

 Σα βκςζηυηενα παναδείβιαηα είκαζ αοηά ηςκ Αιπεθαηίςκ, ηςκ Εαβμνμπςνίςκ ηαζ ηςκ πςνζχκ ημο 

Πδθίμο. ηα πθαίζζα ηδξ οπμηοπχδμοξ αζμηεπκζηήξ παναβςβήξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, μζ ζοκεηαζνζζηζηέξ 

ελεζδζηεφζεζξ ηςκ πενζμδεουκηςκ ιαζηυνςκ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πενζμκήζμο, ηονίςξ απυ ηα 

Λαβηάδζα, ηαζ μζ μζημδμιζηέξ επζδυζεζξ ημοξ απμηεθμφζακ ηδ ιυκδ ακηζζημζπία αζμηεπκζηχκ εοθάηςκ. 

Βθ. Κςζηακηζκυπμοθμξ, Ζ καζεηεία, 14-30. Δπίζδξ, ηέκηνμ ζπεηζηήξ ακάπηολδξ ιεηαπμζδηζηχκ 

ηεπκζηχκ (ηονίςξ ιεηάθθςκ ηαζ δενιάηςκ) ήηακ δ Γμνηοκία, εκχ ζδζαίηενδ άκεδζδ βκχνζζε δ 

πονζηζδμπμζία ζηδ Γδιδηζάκα. Βθ. Αθελακδνυπμοθμξ, Φνξναπαιιαγέο, 195-234, Μπζημφκδξ, Ζ 

κπαξνχηε ηεο Γεκεηζάλαο, 15 η.ε. ηαζ Υαναθαιπυπμοθμξ, Σα επαγγέικαηα, 119-128. Πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ μζ ηεπκίηεξ ήηακ πανάθθδθα βεςνβμί ηαζ ζοπκά ειπμνεφμκηακ ηα πνμσυκηα ημοξ, εκχ δ 

ακεπάνηεζα κηυπζςκ ηεπκζηχκ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πενζμδζηή απαζπυθδζδ Ζπεζνςηχκ 

πενζμδεουκηςκ ιαζηυνςκ. Γζα ηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ηδξ δεοηενμβεκμφξ παναβςβήξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα αθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 132-133. 
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δεοηενμβεκμφξ παναβςβήξ υζμ ηαζ ηδξ ειπμνίαξ ηδξ δε εα πενζμνζγυηακ απυ ηαιία 

ιμνθή ακηαβςκζζιμφ ηαζ εα είπε ηδ δοκαηυηδηα κα επεηηείκεζ ηδ δνάζδ ημο ζηα υνζα 

ηυζμ ηδξ εζςηενζηήξ υζμ ηαζ ηδξ δζεεκμφξ αβμνάξ.
473

  

Ζ εθθδκζηή ζζημνζηή ζηέρδ αζπμθήεδηε ηονίςξ ιε ημ πνυαθδια ηδξ ζπέζδξ 

ακάιεζα ζηδ δεοηενμβεκή παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ ζημ πνςηανπζηυ ειπμνζηυ 

ηεθάθαζμ ςξ ζζημνζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ακάπηολδξ ιζαξ πνχζιδξ ιμνθήξ ειπμνζημφ 

ηαπζηαθζζιμφ. Τπμζηδνίπεδηε υηζ δ ανπζηά ακηαπμηνζκυιεκδ ζηδκ ακάβηδ 

ζοβηνυηδζδξ ειπμνζημφ ηεθαθαίμο ακάθδρδ αζμηεπκζηχκ πνςημαμοθζχκ, βζα 

πμζηίθμοξ θυβμοξ, δεκ πνμπχνδζε πένα απυ ηα πνςημβεκή ζηάδζα επελενβαζίαξ ζηδκ 

άνενςζδ ηοπζηχκ πνμαζμιδπακζηχκ παναβςβζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ηαζ ζηδκ αηυθμοεδ 

αοημκυιδζδ ημο ηεθαθαίμο απυ ηδκ ειπμνζηή θμβζηή. Έηζζ, ημ αζμηεπκζηυ ηεθάθαζμ 

δεκ εοκυδζε ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ηαζκμημιίεξ ηαζ ακαπαναβυηακ ςξ ειπμνζηυ, ιε 

απμηέθεζια ηδκ ηαεήθςζδ ημο δεοηενμβεκή ημιέα ηαζ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο ειπμνζημφ ηαπζηαθζζιμφ ζε αζμιδπακζηυ ηαζ ηδ ζηνμθή ημο 

πνςηανπζημφ ηεθαθαίμο ζηζξ εθμπθζζηζηέξ επεκδφζεζξ. Σμ ηεπκμθμβζηυ ηεθάθαζμ ηδξ 

δεοηενμβεκμφξ παναβςβήξ πενζμνζγυηακ ζε ζημζπεζχδεζξ
 
 εβηαηαζηάζεζξ ηαζ

 
θηςπυ

 

ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ.
474

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ ακαθμνάξ ηαζ δεπυιεκμζ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ παναηδνήζεζξ ςξ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, εα ελεηάζμοιε ηδκ άνενςζδ 

αζμηεπκζημφ ηεθαθαίμο εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ, υπςξ ακηακαηθάηαζ ζημ ηεηιδνζαηυ 

οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε. 

Απυ ηα ηνία πνμσυκηα εκηαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζηδ Μεζζδκία, ηδκ εθζά, ημ 

ιεηάλζ ηαζ ηα ζφηα, ηα δφμ πνχηα απμηεθμφζακ ακηζηείιεκμ πνςημβεκμφξ 

επελενβαζίαξ ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηδξ ελςηενζηήξ γήηδζδξ ηαζ θοζζηά πδβή 

μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ βζα ημκ κηυπζμ πθδεοζιυ.
475

 Σμ εθαζυθαδμ ηδξ Μεζζδκίαξ 

ήηακ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, εκχ δ ιεηαλμονβία ηάθοπηε υθμ ημ θάζια ημο 

ιεηαπμζδηζημφ ηφηθμο, απυ ηδκ αβνμηζηή παναβςβή ςξ ημ ηεθζηυ αζμηεπκζηυ πνμσυκ, 

οπενααίκμκηαξ ημ επίπεδμ ηδξ μζημηεπκίαξ ηαζ απαζηχκηαξ εζδζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκμοξ ηεπκίηεξ.
476

 

                                                 
473

 Αζδναπάξ Ζ ειιεληθή νηθνλνκία., 19-20. Γζα ηζξ ακηζλμυηδηεξ πμο επέααθε δ μεςιακζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηεθζηή απμηοπία εκυξ ακάθμβμο εβπεζνήιαημξ αθ. Κνειιοδάξ, Μηα 

πξνζπάζεηα, 139-141. 
474

 Βθ. Αβνζακηχκδ, Μεζνγεηαθά αγξνηηθά πξντφληα, 83-84. Κνειιοδάξ, Ζ νηθνλνκία, 275-304. 
475

 Γε δζαεέημοιε πθδνμθμνίεξ βζα άθθεξ ιμνθέξ αζμηεπκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ Καθαιάηα. Απυ ηδ 

δεφηενδ δεηαεηία ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ ελήξ βκςνίγεζ ακάπηολδ ηαζ δ αονζμδερία. Βθ. Παπαδυπμοθμξ, 

Ζ βπξζνδεςία, 268-272. 
476

 Ζ φπανλδ μνβακςιέκςκ αζμηεπκζχκ επελενβαζίαξ ιεηαλζμφ ιανηονείηαζ απυ ημκ Gell, μ μπμίμξ 

ηαηαβνάθεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ιεηαλμονβίαξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ δίκεζ ιζα εζηυκα βεκζηήξ εοδιενίαξ ηδξ 
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Ζ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ηεηιδνίςζδ υζμκ αθμνά ζηδ αζμηεπκζηή ηαζ 

ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ είκαζ ιζηνή ηαζ εθθεζπηζηή. 

Ζ πνχηδ ιανηονία πανμοζίαξ ημο ζημκ ιεηαπμζδηζηυ ημιέα είκαζ έκα hüccet ημο 

ανπείμο ηδξ ιμκήξ Βμοθηάκμο ημ μπμίμ εηδυεδηε ζηζξ 2 Μανηίμο 1741 ηαζ 

ικδιμκεφεζ ςξ ιάνηονα ημκ usta (ανπζηεπκίηδ) ηδξ Καθαιάηαξ Πακαβζχηδ 

Μπεκάηδ.
477

 Ακ ηαζ δε δδθχκεηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ αζμηεπκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, 

εεςνμφιε αέααζμ υηζ ακαθένεηαζ ζηδ ιεηαλμονβία, εκχ μ ηίηθμξ οπμδεζηκφεζ ηδκ 

φπανλδ ζοκηεπκίαξ ακηίζημζπςκ ενβαζηδνίςκ ζηδκ Καθαιάηα.
478

 Δκημφημζξ, 

πζζηεφμοιε υηζ δ απυδμζδ ζημκ Μπεκάηδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο έιπεζνμο ζοκηεπκζαημφ 

ανπζηεπκίηδ, μ μπμίμξ υθεζθε κα απμδέπεηαζ ημοξ εθεβηηζημφξ ηαζ πενζμνζζηζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ηςκ δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ηδξ ζοκηεπκζαηήξ ζοζζςιάηςζδξ, είκαζ 

πνμαθδιαηζηή.
479

 Οζ εεζιζημί ηαεμνζζιμί πμο μνζμεεημφζακ ημκ ημζκςκζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ νυθμ ηςκ ζοκηεπκζχκ ακαζνμφκηαζ απυ ηδκ πανμοζία αηυιςκ, μζ 

μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ μπμίςκ αηονχκμοκ ημοξ δεζημφξ ηχδζηεξ ηαζ 

δεμκημθμβίεξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ζοκηεπκίαξ. Ζ επζπεζνδιαηζηή δνάζδ ημο ζηα πθαίζζα 

ζοκηεπκίαξ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ πανμοζία ημο ςξ ελςζοκηεπκζαηυξ πανάβμκηαξ ιε 

ιεβάθεξ πνδιαηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ δζαεεζζιυηδηεξ ζε πνχηδ φθδ ηαζ ζδιακηζηυ 

ανζειυ ηαηαζηδιάηςκ απμηεθμφκ ακηίθαζδ. Γζα πανάδεζβια, δ ζδζμηηδζία 

εηηεηαιέκςκ ιμνεχκςκ εα επέηνεπε ζημκ Μπεκάηδ ηδκ απμθοβή ημο ζοκηεπκζαημφ 

εθέβπμο ακαθμνζηά ζημκ εθμδζαζιυ ηςκ ενβαζηδνίςκ ημο, εκχ, πανάθθδθα, μζ 

ειπμνζηέξ πνάλεζξ ημο ηαηαδεζηκφμοκ επζπεζνδιαηία μ μπμίμξ ειπμνεφεηαζ πςνίξ 

                                                                                                                                            
πυθδξ. Βθ. Gell, Narrative, 221. Δπίζδξ, αθ. Μδην. Μεζζδκίαξ Υνοζμζηυιμο Θέιεθδξ, Ζ 

κεηαμνπξγηθή ηέρλε, 9-16. Γζα ηδ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ημο ιεηαλζμφ υπςξ ηαζ ηα ααζζζιέκα ζε 

αοηή ελαβυιεκα πνμσυκηα αθ. Γζακκυπμοθμξ, Ζ ζεξνηξνθία, 177-183, Οθοιπίημο, Σερληθέο θαη 

επαγγέικαηα, 305-316. Γζα ηδ ιέηνζα πμζυηδηα ημο ηαθαιαηζακμφ ιεηαλζμφ αθ. Κνειιοδάξ, Σν 

εκπφξην, 168.  
477

  Βθ. Αθελακδνυπμοθμξ, Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο, έββναθμ 63. 
478

 ηα πθαίζζα ηδξ μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ μ ηίηθμξ ημο usta δε δδθχκεζ απθά ημκ βκχζηδ ιζαξ 

ηέπκδξ, αθθά είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ηαζ κμδιαημδμηείηαζ απυ ηδκ φπανλδ ακηίζημζπδξ ζοκηεπκίαξ. 
479

 Ζ ζοκηεπκία, ςξ ιμνθή επαββεθιαηζηήξ ζοκέκςζδξ, απέαθεπε ζηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ 

ημπζηήξ αβμνάξ, ηδκ απμηνμπή ημο αεέιζημο ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδξ ηενδμζημπίαξ ακάιεζα ζηα ιέθδ 

ηδξ, ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηζιήξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ. Γεκζηυηενα απμηεθμφζε ημκ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα ηναηζηήξ επζηήνδζδξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ αζηζηχκ δμιχκ ηαζ ημζκςκζημφ εθέβπμο ηδξ γςήξ ζηδκ μεςιακζηή πυθδ ςξ ηα ιέζα ημο 

19μο αζχκα. Γζα ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηςκ πνζζηζακζηχκ ζοκηεπκζχκ αθ. Αζδναπάξ, Οη ζπληερλίεο, 97-

115. Γζα ημ νυθμ ηςκ ζοκηεπκζχκ ζημ εονφηενμ πθαίζζμ ηδξ μεςιακζηήξ μζημκμιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

αθ. Baer, The Administrative, 28-50 ηαζ ημο ζδίμο, Monopolies and Restrictive Practices, 145-165, 

Barkan, Les principes économiques, 147-153, Gibb & Bowen, Islamic Society, 281-299, Inalcik, The 

Ottoman Economic Mind, 215-217. Γζα ηζξ πνμζπάεεζεξ πανάηαιρδξ ηςκ πενζμνζζηζηχκ ζοκηεπκζαηχκ 

νοειίζεςκ είηε απυ ειπυνμοξ είηε απυ ζηεθέπδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ζοκηεπκζαηχκ ζοζζςιαηχζεςκ αθ. 

Inalcik, Capital Formation, 116-118. 
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πενζμνζζιμφξ ζοκηεπκζαημφ παναηηήνα ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ηζιχκ πχθδζδξ.
480

 

Δπμιέκςξ, εεςνμφιε υηζ είηε μ ηίηθμξ είπε ζοιαμθζηυ ηαζ κμιζιμπμζδηζηυ 

πενζεπυιεκμ είηε υηζ ζηενμφκηακ ημο πναβιαηζημφ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ακαθμβία ιε ημ εθθδκζηυ πνυεεια “ιαζηνμ-”. ηδ δεφηενδ 

πενίπηςζδ δ πνήζδ ημο ηίηθμο οπμδδθχκεζ ηδκ έκημκδ δναζηδνζμπμίδζδ ημο 

Μπεκάηδ ζημκ αζμηεπκζηυ ημιέα ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ηανζέναξ ημο, επζπείνδια πμο 

εκζζπφεηαζ απυ ημκ ιζηνυ ανζειυ βαζμηηδηζηχκ δζηαζμπναλζχκ πνζκ ημ 1750.
481

 

Έκαξ ηνυπμξ δναζηδνζμπμίδζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ αζηζηήξ μζημκμιίαξ ήηακ δ 

δδιζμονβία αζμηεπκζημφ ζοκεηαζνζζιμφ, υπςξ εββνάθεηαζ ζηδ ζοιθςκία ακάιεζα 

ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ηα αδένθζα Αθελακδνή ηαζ Ηςάκκδ Πεηγενυζμοθα [sic] ημκ 

Οηηχανζμ ημο 1765. Σμ είδμξ ηδξ αζμηεπκζηήξ ενβαζίαξ, υπςξ ηαζ δ ηονζυηδηα ημο 

ενβαζηδνίμο, δε δδθχκμκηαζ,
482

 μζ δε αζμηέπκεξ μιμθμβμφκ υηζ “ζήκεξνλ είδακελ 

παζηξηθφλ ιανγαξηαζκφλ κε ηνλ απζέληε καο άξρνληα θπξ-Παλαγηψηε Μπελάθε δηα 

ηελ ζπληξνθίαλ φπνπ έρνκελ γελνκέλε έσο ηε ζήκεξνλ”. Σμ ηεθάθαζμ (ζενιαβζά) ημο 

Μπεκάηδ ήηακ 3.104 guruş, ημ μπμίμ δζαηνζκυηακ ζε ημηζγυιεκμ πμζυ 1.729 guruş 

(ιε ημ “δηάθνξν”, “λεηακπαηάξνληαο θάζε ινγαξηαζκφλ φπνπ είρακελ έσο ηε 

ζήκεξνλ”) ηαζ οθζηά αλίαξ 1.375 guruş. Σα δφμ αδένθζα ζοιιεηείπακ ιε 274 guruş 

(δδθαδή ημ ζοκμθζηυ πνδιαηζηυ ηεθάθαζμ ήηακ 3.378 guruş) ηαζ ηδκ ενβαζία ημοξ, ιε 

ηδκ οπμπνέςζδ κα πμοθήζμοκ υ,ηζ θηζάλμοκ ιέζα ζε ηνία πνυκζα. Ο εηηαεανζζηζηυξ 

θμβανζαζιυξ εα βζκυηακ ιεηά απυ ηνία πνυκζα ηαζ μζ ζοκέηαζνμζ εα ιμζνάγμκηακ ζηδ 

ιέζδ ηένδδ ηαζ γδιζέξ. ημ εκδζάιεζμ “λα κελ εκπνξεί θαλείο λα ζεθψζεη απφ ηελ 

απηήλ ζπληξνθίαλ έλαλ παξά” θαη αλ θάπνηνο απνζπάζεη ρξήκαηα απφ ην θεθάιαην λα 

ην ρξσζηά κε ηφθν 20%.” 
483

  

Με ηδ αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα ημο Μπεκάηδ αθθά ηαζ ηδ βεκζηυηενδ 

πανμοζία ημο ζηδκ μζημκμιία ηδξ πυθδξ ζοκδέεηαζ ηαζ ημ γήηδια ηδξ αζηζηήξ 

πενζμοζίαξ ημο. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ιεηααζαάζζιςκ αηζκήηςκ, ηα μπμία 

                                                 
480

 ημκ 18
μ
 αζχκα ζηζξ μεςιακζηέξ πυθεζξ επζηνάηδζε έκαξ μνζζιέκμξ ηφπμξ ηαηαζηήιαημξ, ημ μπμίμ 

ακήηε ζε ηεπκίηεξ ηαζ ειπυνμοξ ιζηνχκ ηαζ ιεζαίςκ μζημκμιζηχκ δοκαημηήηςκ, μζ μπμίμζ οπυηεζκηακ 

ζηδκ ηονίανπδ ελμιμζςηζηή νφειζζδ ηςκ επαββεθιάηςκ ημοξ ηαζ ηδκ αηυθμοεδ ηαεήθςζδ ηςκ 

πμζμζηχκ ηένδμοξ, ιζζεςιάηςκ, παναβςβζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ επεκδοηζηχκ πνςημαμοθζχκ. Βθ. 

Σμκηυνςθ, Ζ Βαιθαληθή πφιε, 236. 
481

 Μυκμ δφμ hüccet αβμναπςθδζζχκ πνζκ ημ 1750 ζχγμκηαζ ζημ ΗΑΜΜ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/95 ηαζ 27/185. 

Πζεακή έκδεζλδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ ααζζηήξ ζδζυηδηαξ ημο Μπεκάηδ απυ αζμηέπκδ ζε βαζμηηήιμκα 

απμηεθεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ηίηθμξ ημο usta δε ικδιμκεφεηαζ λακά, εκχ ζηδ ζοκέπεζα μ Μπεκάηδξ 

ιυκζια απμηαθείηαζ kocabaş.  
482

 Τπμεέημοιε υηζ μ ζοκεηαζνζζιυξ ιάθθμκ εα αθμνμφζε ζηδ αζμηεπκία ιεηαλζμφ. 
483

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/48. ηδκ ανπή ημο εββνάθμο αεααζχκμοκ μζ Παθαζχκ Παηνχκ Πανεέκζμξ, 

Σνζπμθζηζάξ Γνδβυνζμξ ηαζ Ρέμκημξ ηαζ Πναζημφ Άκεζιμξ. 
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ηαηαβνάθμκηαζ ζε πνάλεζξ ημο ΗΑΜΜ, είκαζ αβνμηζηά (πενζαυθζα, αιπεθχκεξ ηαζ 

πςνάθζα), βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ πεκζπνυηδηα ηςκ επεκδοηζηχκ εοηαζνζχκ βζα 

απυηηδζδ αζηζηήξ πενζμοζίαξ. Ζ ενιδκεία ημο ακηίζημζπμο θαζκυιεκμο ζηζξ 

κδζζςηζηέξ ημζκυηδηεξ ημο Αζβαίμο ααζίγεηαζ ζημ ιεβαθφηενμ ηυζημξ ηςκ αζηζηχκ 

αηζκήηςκ απυ αοηυ ηςκ αβνμηζηχκ,
484

 οπυεεζδ δ μπμία δεκ ιπμνεί κα εθεβπεεί ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Καθαιάηαξ, ηαεχξ μζ ηζιέξ ηςκ θίβςκ εββναθχκ αζηζηχκ αηζκήηςκ 

ειπενζέπμκηαζ ζε ζοβηεκηνςηζηά πμζά ιεβαθφηενςκ αβμνχκ.
485

  

Σα αζηζηά αηίκδηα ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε πχνμοξ επαββεθιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηαημζηίεξ.
486

 ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ηα ειπμνζηά ή 

ενβαζηδνζαηά ηαηαζηήιαηα (dükkân), μζ ιφθμζ, μζ θμφνκμζ, μζ απμεδηεοηζημί πχνμζ 

(mağaza) ηαζ άθθμζ πχνμζ επαββεθιαηζηήξ εκαζπυθδζδξ. ηδκ απμβναθή ηδξ 

Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ, δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε βζα δζηαζηζημφξ θυβμοξ ζημ 

δζάζηδια ιεηαλφ 1 ηαζ 10 Απνζθίμο 1757 (evasid-i Receb 1170), ηαηαβνάθμκηαζ 36 

ηαηαζηήιαηα πμζηίθςκ επαββεθιάηςκ ηαζ έκαξ θμφνκμξ ζηδκ αβμνά ηδξ πυθδξ, έκα 

εθαζμηνζαείμ ζηδκ ημπμεεζία Πμδάνμο ηαζ έκα ιεβάθμ παηδηήνζ ηναζζμφ ηάης απυ 

ημ ζπίηζ ημο ιδηνμπμθίηδ.
487

 Ζ αζηζηή πενζμοζία ημο Μπεκάηδ αολήεδηε ζηδ 

ζοκέπεζα, ζοκήεςξ ζηα πθαίζζα εονφηενςκ δζηαζμπναλζχκ, ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

μπμίςκ πφηκςκε ζε αβμνέξ αβνμηζηχκ αηζκήηςκ. Ζ εηηεκέζηενδ εββναθή 

ιεηααίααζδξ αζηζηήξ πενζμοζίαξ ζοιπενζθαιαακυηακ ζημ επζηονςηζηυ hüccet ηδξ 

πχθδζδξ ιένμοξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο „Osman beğ ηαζ ηδξ αδενθήξ ημο Um Gelsun 

ζηζξ 27 Οηηςανίμο 1759, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πμοθήεδηακ ζημκ Μπεκάηδ, εηηυξ 

απυ έκακ ιεβάθμ ανζειυ πενζαμθζχκ, αιπεθχκςκ ηαζ πςναθζχκ, 8 εημζιυννμπα 

ηαηαζηήιαηα (harabe-i musrif dükkânları), 3 μζηυπεδα ηαηαζηδιάηςκ, 5 

ειπμνμηαηαζηήιαηα (bazargan-i dükkânı), 3 ηαηαζηήιαηα ηαζ ιία απμεήηδ 

(mağaza) ιε πενζαυθζ ζημκ ελςηενζηυ πχνμ ηδξ.
488

 ηα υνζα ηςκ πςθμφιεκςκ 

ακηζηεζιέκςκ ακαθένμκηαζ ημ ιεβάθμ παγάνζ ηδξ πυθδξ ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα Kuloğlu. 

Ο ανζειυξ ηςκ 52 ζοκμθζηά εββεβναιιέκςκ ηαηαζηδιάηςκ ζηζξ δφμ 

πνμακαθενεείζεξ δζηαζμπναλίεξ είκαζ εκηοπςζζαηυξ βζα πνμεζηυ μ μπμίμξ ζηδνίγεζ 

                                                 
484

 Βθ. Γδιδηνυπμοθμξ, Ζ Μχθνλνο, 170. 
485

 ΗΑΜΜ 27/227. 
486

 Ο Σμκηυνςθ μνίγεζ ςξ ζοζηαηζηά ιζαξ αζηζηήξ πενζμοζίαξ ηα ζπίηζα, ηα ηαηαζηήιαηα ηαζ ηα 

πνήιαηα. Βθ. Σμκηυνςθ, Ζ Βαιθαληθή πφιε, 204. 
487

 Έλζ απυ αοηά πνέπεζ κα είπακ αβμναζηεί θίβμ πνζκ ημ 1746, ηαεχξ ζε hüccet ημ μπμίμ εηδυεδηε ζηζξ 

24 Ηακμοανίμο 1746, μ Μπεκάηδξ αβυναζε απυ ημκ Πακαβζχηδ Φάθηδ 1,5 dönüm πενζαμθζμφ ιε 

ιμονζέξ ηαζ ηυβπδξ 10 zirağ επζζοκαπηυιεκα ζηα 6 κέα ηαηαζηήιαηά ημο ζηδκ αοημηναημνζηή αβμνά 

(suk-i sultanında müşterinin cedid altı dűkkânlarda muttesil). Βθ. ΗΑΜΜ 27/185. 
488

 ΗΑΜΜ 27/227. Βθ. ηεθ. 5. 
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ημκ πθμφημ ημο ηονίςξ ζηδ βαζμηηδζία ηαζ ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ 

έκημκδ ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα.
489

 Γε βκςνίγμοιε ημκ ηνυπμ εηιεηάθθεοζδξ 

ηςκ ενβαζηδνίςκ απυ ημκ Μπεκάηδ, ακ δδθαδή ηα εκμζηίαγε, ηα παναπςνμφζε ιε 

ηάπμζα ιμνθή δζακειδηζηήξ ζοιθςκίαξ ή ακ είπε πνμζςπζηή επίαθερδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημοξ. Θεςνμφιε ηδκ απμοζία ηαηαβναθχκ αβμνχκ εθαζμηνζαείςκ 

ζοβηονζαηυ βεβμκυξ, ηαεχξ μζ ιεβάθεξ πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ ημο Μπεκάηδ εα 

ημο επέηνεπακ κα πηίζεζ δζηά ημο ακηίζημζπα μζημδμιήιαηα. Ακαθμνζηά ζημοξ 

ιφθμοξ, ζηζξ 14 Μανηίμο 1768 πςθδηήνζμ ηαηαβνάθεζ ηδ ιεηααίααζδ απυ ηάπμζμ 

Μπαηή ημο Κςκζηακηίκμο ζημκ Μπεκάηδ απνμζδζυνζζημο ανζειμφ ιφθςκ ημο Meder 

ağa [sic] βζα 150 guruş.
490

 Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ημο πμζμφ απμηοπχκεζ είηε ηδκ ηαηή 

ηαηάζηαζδ ηςκ ηηζζιάηςκ είηε ηδ παιδθή ηζιή ημο ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο 

ενβαζηδνίμο. οιπεναζιαηζηά, εεςνμφιε αέααζμ υηζ εα οπήνπε μνβακςιέκμξ ηφηθμξ 

ενβαζζχκ βφνς απυ ηα πνμσυκηα ηςκ αβνχκ ημο Μπεκάηδ, ηονίςξ ηδκ εθζά ηαζ ημ 

ιεηάλζ. Οζ αβνυηεξ, μζ μπμίμζ δμφθεοακ ζημοξ εθαζχκεξ, ζημοξ ιμνεχκεξ ηαζ ζηα 

ηζζθθίηζα ημο, εα επζηέκηνςκακ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ζηδκ ηνμθμδμζία ηςκ 

ενβαζηδνίςκ ημο ζηδκ Καθαιάηα ιε ηζξ ακαβηαίεξ πνχηεξ φθεξ.
491

  

Οζ ηαηαβναθέξ ιεηααζααγυιεκςκ ζπζηζχκ είκαζ πενζζζυηενεξ. Ζ 

πνμακαθενεείζα απμβναθή ημο 1757 πενζθαιαάκεζ δφμ ρδθμφξ ηαζ μπονςιέκμοξ 

πφνβμοξ (kârgır kule), μζ μπμίμζ πενζαάθθμκηακ απυ ζπίηζα, πζεζηήνζα ηναζζμφ, 

ζηάαθμοξ, απμεήηεξ, ηήπμοξ ιε θειμκζέξ, πμνημηαθζέξ ηαζ άθθα ηανπμθυνα δέκηνα, 

εκχ ζηδκ ηονζυηδηα ημο Μπεκάηδ οπάβμκηακ ηαζ ηνία απθά ζπίηζα.
492

 Ο έκαξ απυ 

                                                 
489

 οβηνζηζηά δ μζημβέκεζα Παθαιήδδ ημ 1818 δζέεεηε ιυκμ έκα ηαηάζηδια ζηδκ Σνζπμθζηζά. Βθ. 

Pylia, Les notables moréotes, 138. Οζημβέκεζεξ ayan ιε ηαεανά αζηζηυ παναηηήνα, υπςξ αοηέξ ημο 

Sarajevo ζε πενίμδμ απυθοηδξ ηονζανπίαξ ηoοξ ζηδκ μεςιακζηή μζημκμιία δζέεεηακ ηαηά ιέζμ υνμ 2-

3 ηαημζηίεξ ηαζ 3-5 ηαηαζηήιαηα. Βθ. Nagata, Materials, 12-108. Ζ ίδζα παναηήνδζδ ζζπφεζ ηαζ βζα 

ημοξ ayan ηδξ δοηζηήξ Μζηνάξ Αζίαξ, δ πενζμοζία ηςκ μπμίςκ είπε ηαηά ηφνζμ θυβμ αβνμηζηυ 

παναηηήνα. Βθ. Nagata, Some Documents, 5-55. Φοζζηά οπήνπακ ηαζ μζ δοζακάθμβα ιεβάθεξ 

πενζμοζίεξ ημπζηχκ δοκαζηζηχκ μζημβεκεζχκ, υπςξ αοηή ηςκ Karaosmanoğlu, δ ζζπονυηενδ 

μζημκμιζηά, πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά μζημβέκεζα ηδξ δοηζηήξ Μζηνάξ Αζίαξ, δ μπμία ηονζανπχκηαξ 

απυθοηα ζηδκ πενζμπή βζα πενίπμο 150 έηδ ζοβηέκηνςζε ιζα ακοπμθυβζζηδ πενζμοζία, ημ ιέβεεμξ ηδξ 

μπμίαξ ηαζ ημ πνμκζηυ αάεμξ ζοβηνυηδζήξ ηδξ ηδξ ζηενμφκ ζοβηνζηζηή αλία. Γζα ιζα πθήνδ απμβναθή 

ηδξ ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα αθ. Nagata, Tarihte, 194-311. 
490

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/52. 
491

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηή δ απμοζία ιεηααζαάζεςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ ζηα ανπεία ηςκ 

ιμκχκ ηδξ πενζμπήξ: δεκ οπάνπεζ ηαιία εββναθή ζημ ανπεία ηςκ ιμκχκ Βμοθηάκμο ηαζ Βεθακζδζάξ ηαζ 

ιυκμ ιία ζε αοηυ ηδξ ιμκήξ Νηίιζμααξ. Βθ. Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, 216-244, έββναθμ 198. 

Πανυθα αοηά, ζηα υνζα ιεηααζαάζζιμο πφνβμο, εββνάθμκηαζ ηα ααημοθμπμζδιέκα ιαβαγζά (vakf 

dükkânları) ημο Βμοθηάκμο. Βθ. ΗΑΜΜ 27/227. 
492

 ΗΑΜΜ 27/223. Παναδυλςξ, ζηδκ απμβναθή δεκ πενζθαιαάκεηαζ δ ηαηεζηναιιέκδ παθζά εηηθδζία 

ζηδκ Καθαιάηα ιε αοθή 0,5 dönüm (yarım dőnüm mikdariyi havlu müştemil silk-i mülkümde olan bir 

bab-i harab kenise kadem), ηδκ μπμία αβυναζε απυ ημκ al-hacc Ebu Bekr βζα 40 guruş ζηζξ 23 

επηειανίμο 1744. Βθ. ΗΑΜΜ 27/95. 
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ημοξ δφμ πφνβμοξ, υπςξ ηαζ ηα ζπίηζα, εηιζζεχκμκηακ (icar), εκχ μ δεφηενμξ 

ηαημζημφκηακ απυ ημκ ίδζμ ημκ Μπεκάηδ (“ka‟in kendu kasin olduğu”) απμηεθχκηαξ 

ζφιαμθμ ηδξ ελμοζίαξ ημο. Ο ζοβηεηνζιέκμξ πφνβμξ επζαίςζε ςξ ηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 

αζχκα ηαζ γςβναθίζηδηε απυ ημκ Gell.
493

 Με αάζδ αεααίςζδ πμο οπμβνάθμοκ μζ 

ιαζηνμ-Γηίηαξ ηαζ ιαζηνμ-Μήηζμξ ζηζξ 21 Ημοκίμο 1747 ζηδκ Σνζπμθζηζά ηαζ ιε ηδκ 

μπμία αεααζχκμοκ υηζ δμφθερακ ζημκ πφνβμ ημο Μπεκάηδ 3 πνυκζα “θαη έιαβαλ ην 

δίθαηφλ ηνπο ζψνλ θαη δελ έρνπλ λα θάλνπλ απφ ην έλα σο ην ρίιηα θαη απφ ην ρίιηα σο 

ην έλα”,
494

 ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε υηζ μ πφνβμξ άνπζζε κα πηίγεηαζ ή οπήνπε ήδδ ημ 

1744. Ο Μπεκάηδξ ζε δζάζηδια 18 εηχκ (1751-1769) αβυναζε ζοκμθζηά 7 ζπίηζα,
495

 

αηυιδ δφμ ιεβάθμοξ πφνβμοξ-επαφθεζξ, 5 μθυηθδνα ηαζ έκα ιζζυ ιενίδζμ μζημπέδμο 

ηαζ ιία εηηθδζία.
496

 Ακ ζοβηνζεεί αοηή δ δναζηδνζυηδηα ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ 3 

ιεβαθφηενςκ ιεζζδκζαηχκ ιμκχκ βζα πενίπμο ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια, εα 

ακηζθδθεμφιε ηδκ μζημκμιζηή οπενμπή ημο Μπεκάηδ. ε δζάζηδια 37 εηχκ (1732-

1769) ιεηααζαάζηδηακ ζηδ ιμκή Βεθακζδζάξ 4 ζπίηζα,
497

 ιέζα ζε 50 έηδ (1716-1767) 

ζηδ ιμκή Βμοθηάκμο δφμ ζπίηζα, δφμ εηηθδζίεξ ηαζ 1,5 ιενίδζμ μζημπέδμο,
498

 ζε 

δζάζηδια 54 εηχκ (1715-1769) ζηδ ιμκή Νηίιζμααξ 11 μθυηθδνα ηαζ έκα ιένμξ 

ζπζηζμφ,
499

 εκχ ζημ ΗΑΜΜ ηαηαβνάθμκηαζ 7 πςθήζεζξ μζηζχκ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζε 

ιέθδ ηδξ Καθαιαηζακήξ ημζκςκίαξ πμο δε ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ Μπεκάηδ.
500

 Δίκαζ 

θακενυ υηζ ηα ανζειδηζηά δεδμιέκα ζοκδβμνμφκ οπέν ημο ηεθεοηαίμο. Δπεζδή μζ 

ιμκαζηζηέξ μζηίεξ ήηακ αθζενχζεζξ ηαζ δ ηζιή ηςκ ακηίζημζπςκ αβμνχκ ημο Μπεκάηδ 

ζοιπενζθαιαακυηακ ζε εονφηενεξ αβμνέξ, πμο πενζθάιαακακ ηονίςξ αβνμηζηά 

αηίκδηα, δεκ είκαζ δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί δ πνδιαηζηή αλία ηςκ αζηζηχκ 

αηζκήηςκ ςξ ιέηνμ ζφβηνζζδξ. Ζ πενζβναθή ηςκ ιεηααζαάζζιςκ ζπζηζχκ, υηακ 

εββνάθεηαζ, πανέπεζ ζοιπθδνςιαηζηά πμζμηζηά βκςνίζιαηά ημοξ, ιε έιθαζδ ηονίςξ 

                                                 
493

 Βθ. Gell, Narrative, 326-327. Μκεία ηδξ ηαημζηίαξ ημο Μπεκάηδ βίκεηαζ ηαζ ζε hüccet πμο ελέδςζε 

μ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ Ahmed ζηζξ 14 Αοβμφζημο 1744 ηαζ ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ δζακμιή ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο απμεακυκημξ Γζςνβάηδ, δζενιδκέα ημο moravalesi Mustafa paşa. Ο δζενιδκέαξ πέεακε 

ζημ ζπίηζ ημο Μπεκάηδ υπμο θζθμλεκμφκηακ – έκδεζλδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζζπφμξ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ 

ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ήδδ απυ ηδκ ηέηανηδ δεηαεηία ημο αζχκα. Φοζζηά, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

βκςνίγμοιε ακ αοηή δ μζηία ηαοηζγυηακ ιε ημκ βκςζηυ ιεβάθμ πφνβμ ημο.  
494

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/31. 
495

 Μυκμ μζ δζηαζμπναλίεξ 26/οπμθ. 2/36 ηαζ 26/οπμθ. 2/33 πνμδβμφκηαζ πνμκζηά ηδξ απμβναθήξ ημο 

1757 ηαζ πζεακυκ ηα αηίκδηα ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζε αοηέξ, ιζζυ ιενηζηυ ζπζηζμφ ηαζ έκα ζπίηζ ιε 

ηήπμ ακηίζημζπα, κα επακαθαιαάκμκηαζ ζηδκ απμβναθή. 
496

 Βθ. ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/36, 27/95, 27/185, 26/οπμθ. 2/33, 27/227, 27/251, 27/176, 27/236, 27/115, 

27/110, 27/112 ηαζ 26/οπμθ. 2/50. 
497

 Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηα έγγξαθα, έββναθα 4, 6, 8. 
498

 Αθελακδνυπμοθμξ, Μεραληζκνί πξνζαξκνγήο, έββναθα 26, 32, 51 ηαζ 90. 
499

 Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, έββναθα 74, 89, 90, 94, 108, 126, 153, 181, 204 ηαζ 214. 
500

 ΗΑΜΜ 27/3, 27/42, 27/37, 27/198, 27/246, 27/211 ηαζ 27/163. 
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ζηα ελςηενζηά ιένδ. Οζ μζηίεξ ζηα hüccet μκμιάγμκηαζ menzil ηαζ ζπακζυηενα 

hane,
501

 ηαζ, υηακ πνυηεζηαζ βζα απθά ζπίηζα, δεκ πενζβνάθμκηαζ ηαευθμο ή 

απμδίδμκηαζ εκ ζοκημιία ιε ηαηαβναθέξ υπςξ “ζδζςηζηυ ζπίηζ ιε ηδκ αοθή ημο ηαζ ηα 

πανεθηυιεκα ημο” (mülk-i menzil havlusunu ve cem‟-i tevabi‟ ve levahik ile).
502

 Οζ 

εββναθέξ ηςκ ιεηααζααγυιεκςκ πφνβςκ, ηαζ μζ δφμ ζηδκ Καθαιάηα, πενζέπμκηαζ ζηζξ 

εηπμζήζεζξ ιεβάθςκ πενζμοζζαηχκ ιενζδίςκ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ ημφκςκ ηαζ ημο 

Musa ağa. Ο πνχημξ πφνβμξ, ζδζαίηενα ιεβαθμπνεπήξ, είπε 3 εζζυδμοξ 5 ακχβεζα 

δςιάηζα, οπυβεζεξ απμεήηεξ ηαζ ζηάαθμοξ, 4 αοθέξ, θμφνκμ, ηαζ δφμ βεζηκζάγμκηα 

ηαηαζηήιαηα,
503

 εκχ μ δεφηενμξ, υκηαξ εβηαηαθεζιιέκμξ, είπε ηαηεζηναιιέκμοξ 

ημίπμοξ, ζηάαθμ, πακδμπείμ ηαζ ζηεπαζηά δςιάηζα ηαζ βφνς ημο 8 ενεζπςιέκα 

ηαηαζηήιαηα.
504

 Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ζηα hüccet δε βίκεηαζ εκκμζμθμβζηή 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα ιεβάθα πονβυζπζηα ηαζ ζηζξ απθέξ μζηίεξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ 

ιαξ επζηνέπεζ κα εεςνμφιε υηζ ημ ημζκυ υκμιά ημοξ (menzil) ακηακαηθά απμοζία 

εζδζηήξ κμιζηήξ ιεηαπείνζζδξ ηδξ έδναξ ημο ημηγαιπάζδ ή ayan. 

Ο Μπεκάηδξ είπε επεηηείκεζ ηδκ αζηζηή ζδζμηηδζία ημο ζηδκ Πάηνα ιε ηδκ 

ηαημπή ημο ζπζηζμφ ημο Άββθμο πνμλέκμο Daniel Pavlo. Γε ζχγεηαζ ημ hüccet 

πχθδζδξ ηδξ μζηίαξ, αθθά βκςνίγμοιε ηδ ιεηααμθή ημο ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ 

ηδξ απυ hüccet αβςβήξ ημο Μπεκάηδ ηαηά ημο Ahmed zade Hotoman, ζημ μπμίμ μ 

ηεθεοηαίμξ ηαηδβμνείηαζ υηζ θεδθάηδζε ηζκδηά πενζμοζζαηά ζημζπεία απυ ημ ζπίηζ ημο 

πνχημο ζηδκ Πάηνα. Ο Μπεκάηδξ είπε αβμνάζεζ ηδκ μζηία δφμ πνυκζα κςνίηενα απυ 

ημοξ ηθδνμκυιμοξ ημο Άββθμο πνμλέκμο Daniel Pavlo.
505

 Πενζβναθή ημο πχνμο 

ηαηαβνάθεηαζ ζημ hüccet αβμνάξ ημο ηηζνίμο απυ ημκ Daniel Pavlo ζηζξ 22 

Αοβμφζημο 1737 (22 Rebi-ul-ahir 1150).
506

 Ηδζμηηήηδξ ηαζ πςθδηήξ ημο ζπζηζμφ, ημ 

μπμίμ ανζζηυηακ ζημ mahalle ημο Ebu Bekr, ήηακ μ Πακαβζχηδξ βζμξ ημο Κςκζηακηή 

ηαζ ημ μζημδυιδια πενζθάιαακε ζζυβεζμ ηαημζηήζζιμ πχνμ ιε 3 δςιάηζα ηαζ hayat, 

ζζυβεζμ ηαηάζηδια (tahtani-i dűkkâni), δφμ ημοαθέηεξ (kenif) ηαζ αοθή ιε 3 νίγεξ 

ζοηζχκ, ιία λενή ιμονζά ηαζ 3 άθθα δέκηνα. Ζ πενζβναθή αθθά ηαζ ημ ζδιακηζηυ βζα 

                                                 
501

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/115. Δπίζδξ μζ μζηίεξ ηδξ απμβναθήξ ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ ημ 

1757 πενζβνάθμκηαζ ςξ hane. Βθ. ΗΑΜΜ 27/223. 
502

 IAMM 27/236 ηαζ 27/3. 
503

 ΗΑΜΜ 27/110: “3 bab bir menzil … mumtaz 5 „aded fevkâni oda ve mahzenleriyle ve ahurlarıyla ve 

4 kita‟ havlu ve bir fırın ve menzil-i mezbur ittisalında 2 bab-i dükkân”. 
504

 IAMM 27/227: “bir bab harabe kule duvarları ve ahur ve dösek-i menzil ve sayban odaları 

civarında vaki‟ 8 „aded harabi musrif dükkânalar”. 
505

 ΗΑΜΜ 27/142: “iki sene mukaddem Badra‟da vakı‟ Ingiliz konsolos Daniel Pavlo nam konsolos 

helakından sonra verasetinden iştira eylediğim medine-i mezburde vaki‟ lada-al-ehali ve al-ciran 

mülk-i müşteram olan menzilimde”. 
506

 ΗΑΜΜ 102/3.  



 168 

ηδκ επμπή πμζυ αβμνάξ ηςκ 500 guruş οπμδεζηκφμοκ ιεβαθμπνεπέξ αζηζηυ μίηδια. Ζ 

πνήζδ ημο ζπζηζμφ απυ ημκ Μπεκάηδ δεκ ηαηαβνάθεηαζ, ακ ηαζ απυ ηδκ 

πνμακαθενεείζα δζηαζηζηή οπυεεζδ θαίκεηαζ υηζ μ πχνμξ είπε πενζζζυηενμ 

απμεδηεοηζηή πνήζδ βζα εζζαβυιεκα πμθοηεθή πνμσυκηα, πμο αβυναγε ζηδ ζηάθα ηδξ 

Πάηναξ.
507

 Δπίζδξ, δ ακεφνεζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο εββνάθμο ζημ ανπείμ ημο 

Πακαβζχηδ Μπεκάηδ μθείθεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα δζαζθάθζζδξ ημο ζδζμηηδζζαημφ 

ηαεεζηχημξ εκυξ αηζκήημο ιαηνζά απυ ηδκ έδνα ημο ηαηυπμο ημο.
508

 πςξ έπεζ 

ημκζζηεί, δ δοζπενήξ εθανιμβή ηδξ μεςιακζηήξ δζηαζζηήξ ηάλδξ ζηδκ επανπία ηαζ δ 

ζοπκά αίαζδ de facto ακαίνεζδ ηςκ ζενμδζηαζηζηχκ απμθάζεςκ επέααθακ ηδκ ηαημπή 

υθςκ ηςκ κμιζηχκ ηεηιδνίςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ζδζμηηδζζαηχκ ιεηααζαάζεςκ εκυξ 

αηζκήημο. 

Σμ ιυκμ έββναθμ ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζε αζηζηή ζδζμηηδζία ημο Μπεκάηδ 

ζηδκ Σνζπμθζηζά είκαζ ημ hüccet ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ζημ δζάζηδια ιεηαλφ 20 ηαζ 

29 Νμειανίμο 1761 (evva‟il-i Rebi ul-evvel 1175) μ ηεθεοηαίμξ αβυναζε μζηυπεδμ 

έηηαζδξ 384 zirağ, ααημφθζ ημο çarşi cami (ημ ηγαιί ηδξ αβμνάξ) ζημ mahalle ημο 

Αβίμο Γδιδηνίμο, απυ ημκ mutevelli ημο ηγαιζμφ.
509

 Ακ ηαζ ή έββναθδ ακάπηολδ ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ δζηαζμπναλίαξ ηαηαδεζηκφεζ αβμνά
510

, ζηδκ μοζία πνυηεζηαζ βζα 

οπεκμζηίαζδ ημο αηζκήημο, ηαεχξ ημ ηίιδια ηδξ ζοκαθθαβήξ ήηακ 70 guruş mu‟acele 

(θυνμξ ααημοθζμφ) ηαζ διενμιίζεζμ εκυξ άζπνμο (akçe), ημ μπμίμ μ Μπεκάηδξ εα 

πθήνςκε ζημ ααημφθζ. Ο ηνυπμξ εηιεηάθθεοζδξ ημο μζημπέδμο ηαζ μ απμδέηηδξ ημο 

διενμιζζείμο δεκ μνίγμκηαζ ζημ έββναθμ. Βέααζα, ημ βεβμκυξ ηδξ ζοπκήξ πανμοζίαξ 

ημο Μπεκάηδ ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ επίθοζδ πνμζςπζηχκ ή 

                                                 
507

 Φοζζηά, δεκ απμηθείεηαζ δ πζεακυηδηα κα απμηεθμφζε ηαζ ηυπμ ηαημζηίαξ ημο Μπεκάηδ, υηακ 

ιεηέααζκε ζηδκ Πάηνα, ακ ηαζ έκα ηυζμ ιαηνζκυ ηαλίδζ, εηηυξ απυ ηζξ εββεκείξ δοζπένεζεξ ηδξ 

απυζηαζδξ ηαζ ηςκ ηζκδφκςκ πμο αοηή ειπενζείπε, δε ανίζηεζ ειπεζνζηή ηεηιδνίςζδ απυ ηα ανπεία 

πμο ιεθεηήεδηακ. Πένα απυ δζηαζηζηά έββναθα ηδξ δζηαζηζηήξ δζαιάπδξ ημο ιε ημκ voyvoda ηδξ 

Πάηναξ Ahmed Hotoman δεκ εκημπίζηδηακ έββναθα εηδμεέκηα απυ ημκ ηαδή ηδξ Πάηναξ ηαζ ζηα 

μπμία κα ειπθέηεηαζ μ Μπεκάηδξ ςξ δζάδζημξ ή ςξ ιάνηοναξ. 
508

 Ο Daniel Pavlo ηαημζημφζε ζηδκ Πάηνα ςξ πνυλεκμξ ηδξ Αββθίαξ ημοθάπζζημκ απυ ηζξ ανπέξ ημο 

1722, υπςξ ζοιπεναίκμοιε απυ ηδ ικεία ημο ζπζηζμφ ημο ζημ mahalle ημο Αβίμο Γεςνβίμο ζηα υνζα 

μζηίαξ-ακηζηείιεκμο δζηαζηζηήξ δζαιάπδξ ακάιεζα ζημκ Κχζηα Σζάβμ ηαζ ηάπμζα Άκκα, ηαημίημοξ 

Πάηναξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/195 ιε πνμκμθμβία 25 Μαΐμο 1722 (9 Şaban 1134). Δκημφημζξ, 5 έηδ κςνίηενα 

ειθακίγεηαζ ςξ πνυλεκμξ ηδξ Αββθίαξ ζημ Αββεθυηαζηνμ ιεζμθααχκηαξ βζα ηδκ απεθεοεένςζή δφμ 

ιμοζμοθιάκςκ αλζςιαημφπςκ ηαζ 9 αημθμφεςκ ημοξ, μζ μπμίμζ έπεζακ εφιαηα απαβςβήξ απυ 

Γάθθμοξ πεζναηέξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζε „ilam, πμο εηδυεδηε απυ ημκ ηαδή ημο Αββεθυηαζηνμο ζηζξ 3 

Μανηίμο 1717. Βθ. ΗΑΜΜ 27/57. ηζξ 10 Μαΐμο 1729 εηδυεδηε ferman ημ μπμίμ δζέηαγε ηδκ 

απμπθδνςιή πνέμοξ 964,5 guruş, ηα μπμία ημο μθείθεζ ηάπμζμξ Σγακήξ, ηάημζημξ ημο πςνζμφ Άβζμξ 

Γζχνβδξ ημο ηαγά ηδξ Κανφηαζκαξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/99.  
509

 ΗΑΜΜ 27/176. 
510

 υ.π.: “bey‟ ve ferağ
 
[…] zabt ve tesarrufunu ferd-i vahid mudahale ile üzere kabl şer‟-i enverden 

hüccet”. 
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ημζκμηζηχκ οπμεέζεςκ,
511

 αθθά ηαζ δ ηαηαβςβή ηδξ δεφηενδξ ζογφβμο ημο απυ ηδκ 

Σνζπμθζηζά (ηαζ δ πζεακή φπανλδ ηάπμζςκ αζηζηχκ αηζκήηςκ ςξ ιένμξ ηδξ 

πνμζημδμζίαξ ηδξ) ιαξ επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε υηζ μ Μπεκάηδξ εα δζαηδνμφζε 

ηάπμζα ζδζυηηδηδ ηαημζηία ζηδκ πυθδ. 

πίηζα ιε αοθή, πενζαυθζα ηαζ άθθα ηηίζιαηα απμηεθμφζακ ιζα άθθδ 

ηαηδβμνία μζηδιάηςκ, μζ ζδζμηηήηεξ ηςκ μπμίςκ, ακ ηαζ δεκ ήηακ ιέθδ ημο 

πνμοπμκηζημφ ημζκςκζημφ ζηνχιαημξ, ήηακ ζπεηζηά εφπμνμζ. Έηζζ, μ Νζημθυξ 

Κμκημβζακκάηδξ πμφθδζε ζημκ Μπεκάηδ βζα ημ ζδιακηζηυ πμζυ ηςκ 1.320 guruş ηδ 

“ζπηηνθαηνηθία ηνπ” ιαγί ιε “ην  πάησκα θαζψο επξίζθεηαη κε ηα ρσξίζκαηά ηνπ θαη 

κε ην καθξηλάξη ην ρακψγη νπνχ είλαη ζπγθνιιεηηθά θαη ην ζπίηη ηνπ θαη 3 ρακφζπηηα 

θαη κε ηελ απιή ηνπο θαζψο επξίζθεηαη”.
512

 Πανυιμζεξ μζηίεξ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ςξ 

“κεγάιν ζπίηη…κε ηελ πεξηνρή ηνπ απιέο θαη μεξνθήπηα θαη ειίεο”,
513

 εκχ ακηίζημζπεξ 

είκαζ μζ πενζβναθέξ ηαζ ζηα hüccet.
514

  

Δηηυξ απυ ηδκ ακαθμνά ζηδκ εκμζηίαζδ ηαημζηζχκ ζηδκ απμβναθή ηδξ 

Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ ζηα 1757, δεκ έπμοιε άθθδ πθδνμθυνδζδ βζα ηδ πνήζδ ηαζ 

ημκ ηνυπμ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζπζηζχκ. Ζ βκχζδ αοηή εα ήηακ 

ζδιακηζηή βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ αζμηεπκζηήξ ηαζ ειπμνζηήξ δναζηδνζμπμίδζήξ ημο 

ηαζ ημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ημο αζηζημφ ηεθαθαίμο, ακ ηαζ δ επέκδοζδ ζε αζηζηά 

αηίκδηα ήηακ μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά ηενδμθυνα, υπμζα ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ ηαζ 

ακ επζθεβυηακ.  

 Δηηυξ απυ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ αμδεδηζηχκ πχνςκ, ζδιακηζηυ 

δείηηδ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ απμηεθμφζακ ηα οθζηά 

ηαηαζηεοήξ ημο μζηήιαημξ, βζα ηα μπμία υιςξ ζπάκζα βίκεηαζ ικεία ζηα πςθδηήνζα 

έββναθα πμο ιεθεηήεδηακ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ ακαθμνά ηςκ ηεναιζδέκζςκ ζηεβχκ 

ηςκ ηνζχκ απθχκ ζπζηζχκ ζηδκ απμβναθή ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ ημο 1757,
515

 

                                                 
511

 Ο ανζειυξ ηςκ εββνάθςκ πμο ζοκηάπεδηακ ζηδκ Σνζπμθζηζά είκαζ ιεβάθμξ. 
512

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/50. 
513

 Ακαπθζχηδξ, Αλέθδνηνο θψδημ, έββναθμ 74. 
514

 Γζα πανάδεζβια, ζηζξ 9 Ημοθίμο 1716 μ Mustafa ağa ibn Mehmed, ηάημζημξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ, 

πμφθδζε ζημκ „Ali ağa ibn Huseyn δζχνμθμ ζπίηζ ιε 4 δςιάηζα ακά υνμθμ, δφμ απμεήηεξ, δφμ 

ζηάαθμοξ, ιζα αοθή ηαζ ηανπμθυνα δέκηνα (fevkâni dört oda ve tahtanη kezalηk dört oda dahilde iki 

göz anbar ve iki ahur ve bir ma-havlu ve bir mikdar bağçe ve eşcar műsmire ve gayr műsmiresi) βζα ημ 

ζδιακηζηυ πμζυ ηςκ 159 guruş – βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ αλία ημο μζηήιαημξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/42. 

Πανυιμζα, μ Γζακκάηδξ Κμθμημφηδξ, ηάημζημξ Σνζπμθζηζάξ, πμφθδζε ζημοξ αδενθμφξ Λάιπνμ ηαζ 

Γζακκάηδ βζμοξ ημο Θακάζδ, επίζδξ ηαημίημοξ Σνζπμθζηζάξ, ζπίηζ ιε δφμ δςιάηζα ζημκ επάκς υνμθμ, 

πνυεονμ, ζηάαθμ, ¼  πςναθζμφ (hisse-i kir), αοθή ηαζ δφμ ηθδιαηανζέξ (fevkâni iki bab-i oda ve sofa 

ve hayat ve bir bab-i ahur ve rüb-i hisse-i kır ve iki asma eşcari ve havlu müstemil menzili). Βθ. ΗΑΜΜ 

27/211. 
515

 ΗΑΜΜ 27/223. 
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υπςξ ηαζ δ πχθδζδ ζζυβεζμο ζπζηζμφ απυ ηδκ Άκκα, ηυνδ ημο Βαηάνμο ηαζ ηαημίημο 

ημο mahalle Αβίμο Σαλζάνπδ ζηδκ Καθαιάηα, ζημκ Mustafa ibn „Abdullah Uzoğlu 

ζηζξ 21 Απνζθίμο 1732.
516

 Ζ πςθήηνζα, βζα κα ημκίζεζ ηδκ αλία ηδξ μζηίαξ, 

επζζδιαίκεζ ηδκ ηεναιζδέκζα ζηέβδ ημο (kiramit püside). 

Ζ ηαθφηενδ επίαθερδ ηςκ αζμηεπκζηχκ ενβαζζχκ ίζςξ κα απμηεθμφζε έκακ 

απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μ Μπεκάηδξ πνμηζιμφζε ηδκ πυθδ ςξ ιυκζιδ αάζδ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο. Δπζπθέμκ, ίζςξ ακηζθαιαακυηακ ηδ αανφκμοζα ζδιαζία 

ηδξ πυθδξ, ςξ έδναξ ηδξ δζμζηδηζηήξ ηαζ δζηαζηζηήξ ελμοζίαξ. Συζμ μ voyvoda υζμ 

ηαζ μ ηαδήξ ήηακ πενζζζυηενμ εοάθςημζ ζε έκα δίηηομ επζννμήξ πμο εδνάγεζ ζηδκ 

ίδζα πυθδ ιε αοημφξ, ηαεχξ δ εββφηδηα ηδξ ηαημζηίαξ ελαζθάθζγε ιεβαθφηενδ 

ζοπκυηδηα επαθχκ. Δπζπθέμκ, δ Καθαιάηα, ζημ ηέκηνμ ηδξ Μεζζδκζαηήξ πεδζάδαξ, 

απμηεθμφζε άνζζηδ έδνα ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Μπεκάηδ, εκχ ημ 

αζηζηυ πενζαάθθμκ υπςξ ηαζ δ πανμοζία ηδξ μεςιακζηήξ θνμονάξ πανείπακ 

ιεβαθφηενδ αζθάθεζα απυ ηζξ επζδνμιέξ ηςκ Μακζαηχκ. 

Η εκπνξηθή ζπγθπξία 

πςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ ιεθεηδηέξ ημο 18μο αζχκα, 

μζ Βεκεημί άζηδζακ πμθζηζηή ιμκμπςθζαηχκ ζπέζεςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

επζηνέπμκηαξ ηδ ζφκαρδ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ ηςκ κηυπζςκ ιυκμ ιε ηδ Βεκεηία. Σμ 

απμηέθεζια ήηακ δ πθήνδξ απμοζία βκήζζαξ ειπμνζηήξ ηάλδξ ζηδ πενζυκδζμ, αθθά 

ηαζ δ απμπή ιεθχκ άθθςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ απυ ηδκ ειπμνζηή ηζκδημπμίδζδ.
517

 

Δκημφημζξ, ημ γήηδια ηδξ ειπμνζηήξ ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ ζηζξ ανπέξ ημο 18
μο 

αζχκα δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζοζηδιαηζηά, ηαζ δ αδοκαιία ηδξ πνμακαθενεείζαξ άπμρδξ 

ακηακαηθάηαζ ζηα ανπεία Πεθμπμκκήζζςκ ειπυνςκ ζηδ Βεκεηία, μζ μπμίμζ εκενβμφκ 

ςξ πνάηημνεξ ζοιπαηνζςηχκ ημοξ. Παναδεζβιαηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ημο παηένα 

ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, Μπέκμο Φάθηδ, ημο μπμίμο δ δνάζδ απμδεζηκφεζ υηζ δ 

ιμκμπχθδζδ ημο νυθμο ημο ειπμνζημφ εηαίνμο απυ ηδ Βεκεηία δεκ ηαεζζηά θμβζηά 

ακαβηαία ηδκ απμοζία ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ εη ιένμοξ ηςκ κηυπζςκ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ. ε απμδεζηηζηυ δεθηίμ ζηζξ 5 Αοβμφζημο 1698, μ Καιανζκυξ Φάθηδξ 

                                                 
516

 ΗΑΜΜ 27/246. 
517

 Βθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 122-123, Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 7, Κνζιπάξ, Πεινπφλλεζνο, 

315-346 ηαζ 247-255, ηαζ Υαηγυπμοθμξ, Ο ηειεπηαίνο, 29-30. Έκα ζμαανυ γήηδια, ημ μπμίμ υιςξ δεκ 

ιπμνεί κα ζογδηδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, είκαζ ημ ηαηά πυζμ δ ακηζαεκεηζηή ζηάζδ 

ζδιακηζηήξ ιενίδαξ πνμοπυκηςκ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ηαζ ςξ εηδήθςζδ δοζανέζηεζαξ βζα ηδκ 

αεκεηζηή ειπμνζηή πμθζηζηή. Γζα ιζα πανυιμζα οπυεεζδ αθ. Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 202. 

Πζζηεφμοιε υηζ δεδμιέκμο ημο αδφκαιμο παναηηήνα ηςκ ειπμνζηχκ δμιχκ ζηδ πενζυκδζμ δ ιεθέηδ 

ηδξ ζοβηνμοζζαηήξ δοκαιζηήξ ηςκ βαζμηηδηζηχκ ακηζηνμουιεκςκ ζοιθενυκηςκ απμηεθεί πθδνέζηενδ 

ενιδκεοηζηή ιεεμδμθμβία βζα ηδκ πενίμδμ. 
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θαιαάκεζ απυ πνάηημνεξ ημο μίημο Κμεχκδ,
518

 ιέζς ημο εηπνμζχπμο ημοξ Μέθθζμο, 

ζηδ Βεκεηία ηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο αδενθμφ ημο Μπέκμο “κπάια ξνχρα κία”.
519

 

Λίβεξ ιένεξ ανβυηενα, ζηζξ 20 Αοβμφζημο 1699, μ Γδιδηνάηδξ Βαθζαιήξ 

παναθαιαάκεζ απυ ημκ Μέθθζμ βζα θμβανζαζιυ ημο Μπέκμο άθθδ ιία ιπάθα 

νμφπα.
520

 Απυ ηα ζφκημια αοηά ηεηιήνζα θμβζζηζηήξ θφζδξ ζοιπεναίκεηαζ δ 

ειπμνζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Μπέκμο Φάθηδ, μ μπμίμξ, εηιεηαθθεουιεκμξ ηα 

ειπμνζηά δίηηοα ιεηαλφ Βεκεηίαξ ηαζ Πεθμπμκκήζμο, ζοβηνυηδζε έκακ ζημζπεζχδμοξ 

ιμνθήξ μζημβεκεζαηυ ειπμνζηυ μίημ, ιε ημκ αδενθυ ημο Καιανζκυ κα παίγεζ ημ νυθμ 

ημο ειπμνζημφ πνάηημνα ζηδ Βεκεηία. Άθθμζ Καθαιαηζακμί πμο δναζηδνζμπμζμφκηακ 

ζημ πχνμ ημο ειπμνίμο ζηδ Βεκεηία ήηακ μζ ημοκαίμζ. Γζα πανάδεζβια, ζε έββναθμ 

ζηζξ 22 Ημοθίμο 1699 μζ Πακαβζχηδξ ηαζ ηαιάηδξ ημφκμξ πανέθααακ απυ ημκ 

Νζημθυ Μέθθζμ δφμ ιπάθεξ νμφπα
521

 ηαζ 500 αζδιέκζα δμοηάηα ςξ 

ζοκαθθαβιαηζηή.
522

 

Σεηιήνζα εκενβήξ ειπμνζηήξ πανμοζίαξ ημο Μπέκμο Φάθηδ ζοκεπίγμοκ κα 

οπάνπμοκ βζα ανηεηά πνυκζα ιεηά ηδκ αθθαβή ημο ηαεεζηχημξ ηονζανπίαξ. Απυ 

ακηίβναθμ δζηαζμπναλίαξ πμο ηεθείηαζ ζηδκ Βεκεηία ζηζξ 20 Αοβμφζημο 1720 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ μζ Καθαιαηζακμί Μπέκμξ Φάθηδξ ημο Γδιήηνδ ηαζ Νζημθυξ 

Παοθήξ εονζζηυιεκμζ ζηδκ Βεκεηία έδςζακ έκμνηδ δζααεααίςζδ ηδξ εβηονυηδηαξ 

ηςκ ζημζπείςκ ημο Γδιδηνίμο Γμλανά.
523

 ηζξ 3 επηειανίμο 1721 ζε βνάιια ημο 

Μέθθζμο απυ ηδ Βεκεηία πνμξ ημκ ειπμνζηυ πνάηημνα ζηδ Εάηοκεμ Άββεθμ 

Φςζηάνδμ βίκεηαζ ακαθμνά ζε επζζημθέξ ημο Μαΐμο ηαζ Ημοθίμο, ζφιθςκα ιε ηζξ 

μπμίεξ μ Φςζηάνδμξ είπε πθδνςεεί απυ ημκ Μπέκμ Φάθηδ.
524

 Πανά ημκ αυνζζημ 

παναηηήνα αοηχκ ηςκ ζοκαθθαβχκ, οπμεέημοιε υηζ δ ιεηάααζδ ζηδ κέα ηαηάζηαζδ 

πναβιάηςκ ήηακ ζπεηζηά μιαθή, ηαεχξ δ ειπμνζηή δνάζδ ημο Μπέκμο Φάθηδ (αθθά 

πζεακυκ ηαζ άθθςκ ζδιαζκυκηςκ πνμοπυκηςκ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηδξ οπυθμζπδξ 

Πεθμπμκκήζμο) ζοκεπίζηδηε πςνίξ πνμζηυιιαηα. 

 Ζ ιεηααμθή ημο ηαεεζηχημξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ δ έκηαλδ ηδξ 

πενζμκήζμο ζηζξ μεςιακζηέξ μζημκμιζηέξ δμιέξ πνμηάθεζακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ 

                                                 
518

 Ζ μζημβέκεζα ηαηαβυηακ απυ ηδκ Άνηα ηαζ δζαηεηνζιέκα ιέθδ ηδξ ζοιιεηείπακ ζημ ζοιαμφθζμ ημο 

Βεκεημφ δυβδ.  
519

 Δθθδκζηυ Ηκζηζημφημ Βεκεηίαξ, Παθζυ Ηζημνζηυ Ανπείμ, Φάηεθμξ 151 (Ανπείμ Γεςνβάηδ Μέθθζμο), 

θφθθμ 12, recto-verso. 
520

 ΔΗΒ, Παθζυ Ηζημνζηυ Ανπείμ, Φάη. 151 (Ανπείμ Γεςνβάηδ Μέθθζμο), θφθθμ 63, recto-verso. 
521

 ΔΗΒ, Παθζυ Ηζημνζηυ Ανπείμ, Φάη. 151 (Ανπείμ Γεςνβάηδ Μέθθζμο), θφθθμ 62, recto-verso. 
522

 ΔΗΒ, Παθζυ Ηζημνζηυ Ανπείμ, Φάη. 151 (Ανπείμ Γεςνβάηδ Μέθθζμο), θφθθμ 12, recto-verso. 
523

 ASV, Notarile Atti (Emilio Volano), busta 13612, θφθθμ 351, verso. 
524

 ΔΗΒ Παθζυ Ηζημνζηυ Ανπείμ, Φάη. 151 (Ανπείμ Γεςνβάηδ Μέθθζμο), θφθθμ 914, recto. 
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ζημοξ υνμοξ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ. ζμκ αθμνά ζημκ ηνζημβεκή ημιέα, μζ 

Οεςιακμί απεθεοεένςζακ πθήνςξ ηδκ άζηδζδ ηδξ ειπμνζηήξ δνάζδξ ηαηανβχκηαξ 

ηάεε είδμοξ δεζιεοηζημφξ υνμοξ, ηαεχξ ημ ειπυνζμ εεςνμφκηακ ααζζηή πδβή 

ηναηζημφ εζζμδήιαημξ.
525

 Πανά ηα ανπζηά παιδθά επίπεδα ημο υβημο ημο ελςηενζημφ 

ειπμνίμο, ηα μπμία ίζςξ ιεζχεδηακ αηυιδ πενζζζυηενμ ελαζηίαξ ηςκ 

πμθζηζημζηναηζςηζηχκ βεβμκυηςκ ηδξ ακαηαηάθδρδξ ημο 1715 ηαζ ηδξ αηυθμοεδξ 

ακαπχνδζδξ ηςκ Βεκεηχκ ειπυνςκ,
526

 ηδκ ηονζανπία ηδξ αοημηαηακαθςηζηήξ 

μζημκμιίαξ, ηα πενζμνζζηζηά ιέηνα ηςκ δοηζηχκ ηναηχκ ηαηά ηςκ Οεςιακχκ 

ειπυνςκ ηαζ ηζξ πεζναηζηέξ, ημονζάνζηεξ ηαζ θδζηνζηέξ εκένβεζεξ, πμο 

θεζημονβμφζακ πενζμνζζηζηά ςξ πνμξ ημκ υβημ ηαζ ηδκ έκηαζδ ημο ελςηενζημφ 

ειπμνίμο,
527

 δ ζηαδζαηή ακαζοβηνυηδζδ ηαζ δ ααειζαία ακάπηολδ ηςκ παναβςβζηχκ 

δοκάιεςκ επέηνερακ ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ πενζμκήζμο ζημ ειπμνζηυ βίβκεζεαζ ηδξ 

ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Έηζζ, δ Πεθμπυκκδζμξ εκηάπεδηε πθήνςξ ζηζξ βεκζηέξ ηάζεζξ 

ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ εονςπασηήξ ειπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηα πθαίζζα ηδξ 

μεςιακζηήξ μζημκμιίαξ.
528

 Ακαθμνζηά ζηδκ ηίκδζδ ημο εζςηενζημφ ειπμνίμο, ακ ηαζ 

δε δζαεέημοιε επανηείξ ιανηονίεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ηα δίηηοά ημο, δ πμζηζθία 

ηςκ ακαζηαθηζηχκ παναβυκηςκ, ηονίςξ ηςκ ηαηακαβηαζιχκ ηςκ 

αοημηαηακαθςηζηχκ μζημκμιζηχκ ζοιπενζθμνχκ, πνέπεζ κα εεςνείηαζ αέααζδ.
529

 

Αθθά ηεθζηά ηαζ δ εζςηενζηή αβμναζηζηή ηίκδζδ πνμζανιυζηδηε ζηζξ 

ζηαεενμπμζδηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ μεςιακζηήξ ηάλδξ πναβιάηςκ, αημθμοεχκηαξ ηδ 

                                                 
525

 Αοηυ πναβιαημπμζμφκηακ ιέζς ηςκ δαζιχκ αθθά ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηςκ πνδιαηζηχκ δοκαημηήηςκ 

ηςκ οπδηυςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδξ θμνμδμηζηήξ ζηακυηδηάξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ειπμνζηή 

πανμοζία ηςκ Γοηζηχκ ζοκμδεουηακ πάκημηε απυ μθέθδ ηαζ εββοήζεζξ βζα ημ μεςιακζηυ ηνάημξ 

πμθζηζημδζπθςιαηζημφ παναηηήνα. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή ζζημνζμβναθζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ 

οπμηζεέιεκδ ειπμνζηή απμπή ηαζ επζθφθαλδ ηςκ Οεςιακχκ ιμοζμοθιάκςκ, δ ζφβπνμκδ ένεοκα 

ηαηέδεζλε ηδ εεηζηή ζηάζδ ηςκ Οεςιακχκ ήδδ απυ ημκ 14μ αζχκα πνμξ ηδκ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα 

ηαζ ηδκ έκημκδ ηζκδηζηυηδηά ημοξ πνμξ ηδκ ακηίζημζπδ ηαηεφεοκζδ. Γζα ηδκ ειπεζνζηή ηεηιδνίςζδ 

αοηήξ ηδξ άπμρδξ αθ. Dursteler, Commerce and Coexistence, 69-104. 
526

 Οζ πενζζζυηενμζ ιεθεηδηέξ ηδξ ζζημνίαξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ εηιδδέκζζδ ημο ειπμνίμο πςνίξ υιςξ 

ηεηιδνζαηή απυδεζλδ. Βθ. Γειυδμξ, Γάιινη πξφμελνη, 455-457. 
527

 Γζα ηα πνυηοπα αοημηαηακαθςηζηχκ ζοιπενζθμνχκ αθ. Μαηεαίμο, Ζ θαζεκεξηλή αγνξά, 515-548. 

Γζα ηδκ πενζμδμθμβζζιυ ηδξ έκηαζδξ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ εεκζηυηδηαξ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ ηδξ αθ. 

Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 97-108. πεηζηά ιε ηδκ απαβυνεοζδ θυνηςζδξ ειπμνεοιάηςκ Οεςιακχκ 

ειπυνςκ ζε αββθζηά ηαζ βαθθζηά πθμία αθ. Panzac, International and Domestic, 201. 
528

 Γζα ιζα επζζηυπδζδ ηςκ βεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ιεζμβεζαημφ ειπμνίμο ζημκ 18
o
 αζχκα αθ. 

Panzac, International and Domestic, 189-206. Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ειπμνζηχκ 

δνυιςκ ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ αθ. Inalcik, The Ottoman Economic Mind, 207-213. 
529

 Πενζμνζζηζηυ νυθμ έπαζλακ πανάβμκηεξ, υπςξ δ ζζπκή δδιμβναθζηή πανμοζία ηδξ εανασηήξ 

ημζκυηδηαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηα παιδθήξ ηάλδξ πνδιαηζηά ηεθάθαζα ηςκ κηυπζςκ. Ζ μζημκμιζηή 

ηαζ δδιμβναθζηή πανμοζία ηςκ εαναίςκ ειπυνςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζηα ιέζα ημο 18μο αζχκα δεκ 

έπεζ ιεθεηδεεί ηαζ εηηυξ απυ ηδκ πθδνμθμνία βζα ηδκ φπανλδ ημζκυηδηαξ 10 εανασηχκ μζημβεκεζχκ 

ζηδκ Πάηνα, μζ μπμίεξ αζπμθμφκηακ ιε ημ εζςηενζηυ ειπυνζμ δε βκςνίγμοιε ηίπμηε πενζζζυηενμ. Βθ. 

Μμφκηγαθδ, Ζ εβξατθή θνηλφηεηα, 75-94. 
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δζάηνζζδ δζανηχκ αβμνχκ, εαδμιαδζαίςκ αβμνχκ ηαζ εηήζζςκ πακδβονζχκ.
530

 Έηζζ, 

ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο αζχκα, ημ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ 

πθεμκαζιαηζηυ
531

 ηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ εκίζποε ημκ εηπνδιαηζζιυ ιζαξ 

μζημκμιίαξ πμο ζηαδζαηά ηαζ δεζθά άνπζγε κα θεζημονβεί ιε υνμοξ αβμνάξ ηαζ 

πνδιαηζηχκ δζαεεζζιμηήηςκ.
532

 Ακαθμνζηά ζηα ακηζηείιεκα ηςκ ζοκαθθαβχκ, μζ 

ελαβςβέξ πενζθάιαακακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά πνχηεξ φθεξ (εθαζυθαδμ, ιεηάλζ, ιαθθί 

ηαζ δδιδηνζαηά),
533

 εκχ μζ εζζαβςβέξ ζηυπεοακ ζηδκ πμθοηεθή ηαζ διζπμθοηεθή 

ηαηακάθςζδ επζηεκηνχκμκηαξ ζε επελενβαζιέκα αζμηεπκζηά πνμσυκηα (ηονίςξ 

οθάζιαηα) ηαζ απμζηζαηά αιενζηάκζηα πνμσυκηα (ηαθέξ ηαζ γάπανδ).
534

 Σέθμξ, δ 

έκηαλδ ηδξ πενζμκήζμο ζηζξ δμιέξ ημο ιεζμβεζαημφ ειπμνίμο ζήιαζκε ηδκ ηονζανπία 

ηςκ δοηζηχκ ειπμνζηχκ μίηςκ ηυζμ ζηζξ καοηζηέξ ιεηαθμνέξ υζμ ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ 

ηδξ ειπμνζηήξ ηαζ πνμλεκζηήξ πανμοζίαξ ημοξ ζημκ μεςιακζηυ πχνμ. Απμηφπςζδ 

αοηήξ ηδξ ηονζανπίαξ απμηέθεζακ ηα πνμλεκεία, μζ μθζβμιεθείξ ειπμνζηέξ πανμζηίεξ 

ζηζξ ιεβάθεξ ζηάθεξ ηαζ δ πανμοζία κηυπζςκ ζοκενβαηχκ ημοξ (μζ μκμιαγυιεκμζ 

“ιπεναηθήδεξ”).
535

 Έηζζ, ιέπνζ πενίπμο ημ 1750, ζπεδυκ ημ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ 

ζπέζεςκ ηαηεοεοκυηακ απυ Γάθθμοξ ειπυνμοξ, μζ μπμίμζ ιε ηέκηνμ ημ πνμλεκείμ 

ημοξ ζηδκ Κμνχκδ ηονζάνπδζακ ζημ ειπυνζμ ημο θαδζμφ, ηςκ δδιδηνζαηχκ ηαζ ηςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ, ιε δζαιεηαημιζζηζηά ηέκηνα ηδκ Πάηνα, ημ Ναφπθζμ, ηδκ 

Κυνζκεμ, ηδκ Κμνχκδ ηαζ ημκ Μζζηνά ηαζ ζηαεενυ πνμμνζζιυ ημ θζιάκζ ηδξ 

Μαζζαθίαξ. Αδφκαιδ πνμλεκζηή πανμοζία ζηδκ Πάηνα είπακ μζ Άββθμζ ηαζ μζ 

                                                 
530

 Σα ζδιακηζηυηενα πακδβφνζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ αοηά ηδξ Σνζπμθζηζάξ ημκ Αφβμοζημ, ηδξ 

Κοπανζζζίαξ ημκ Μάζμ, ηδξ Γαζημφκδξ ημκ επηέιανζμ, ηνία ζηα Καθάανοηα ιεηαλφ Αοβμφζημο ηαζ 

επηειανίμο ηαζ ημο Μζζηνά ημκ Αφβμοζημ. ημ ηεθεοηαίμ ακηζηείιεκμ ειπμνίαξ απμηεθμφζε 

απμηθεζζηζηά ημ ιεηάλζ. Σα πακδβφνζα απμηεθμφζακ ηυπμ δζμπέηεοζδξ ηςκ αζμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ 

πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηδκ ελςηενζηή αβμνά, αθθά ηαζ ηςκ εζζαβυιεκςκ εζδχκ. Βθ. Αζδναπάξ, Ζ 

ειιεληθή νηθνλνκία, 23-24 ηαζ 33-37 ηαζ ημο ζδίμο Τπνζέζεηο έξεπλαο θαη ζεκαηνινγία, 217-233. 
531

 Αζηία ήηακ δ αδοκαιία απμννυθδζδξ ηςκ εζζαβυιεκςκ πνμσυκηςκ, θυβς ηδξ απμοζίαξ πνδιαηζηχκ 

πθεμκαζιάηςκ.  
532

 Γζα ιζα ζπδιαηζηή πανμοζίαζδ ημο ηνυπμο έκηαλδξ ημο μεςιακζημφ ειπμνίμο ζηδκ παβηυζιζα 

ειπμνζηή ζηδκή ημο 18
μο

 αζχκα αθ. Κνειιοδάξ, Ζ νηθνλνκία, 276-294. Δκημφημζξ, ζημ επίπεδμ ημο 

παναβςβμφ-ηαθθζενβδηή δ αοημηαηακάθςζδ πανέιεκε μ ηακυκαξ, εκχ μζ ακηζζηάζεζξ ζηδ δζάποζδ ημο 

ειπμνζημφ πκεφιαημξ ςξ απμδζανενςηζημφ πανάβμκηα ηςκ ημζκςκζηχκ ζενανπζχκ, αλζχκ ηαζ 

ζοιαυθςκ ήηακ ζδζαίηενα έκημκεξ. Γζα ημ πανάδεζβια ημο Φζθζππίδδ αθ. Αζδναπάξ, Ζ νηθνλνκία θαη νη 

λννηξνπίεο, 167-210. 
533

 Γζα ημ ελαβςβζηυ ειπυνζμ ζίημο αθ. Αζδναπάξ, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 38-54. Ζ ελαβςβή ημο 

ζζηανζμφ απμηεθμφζε δφζημθμ εβπείνδια, ηαεχξ δ πχθδζδ δδιδηνζαηχκ ζε λέκμοξ ειπυνμοξ 

απαβμνεουηακ ή ζε ηαζνυ ηαθήξ ζμδεζάξ απαζημφζε εζδζηή άδεζα. Γζα ηα δζάθμνα ελαβυιεκα είδδ αθ. 

Stoianovich & Καηζζανδή-Hering, Δζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εκπφξην, 423-481. 
534

 Γζα ηα ελαβυιεκα ηαζ εζζαβυιεκα πνμσυκηα αθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 129-205 ηαζ ημο ζδίμο, 

πγθπξία, 139-170. 
535

 Γζα ηδ εέζδ ηςκ δοηζηχκ ειπμνζηχκ δοκάιεςκ ζημ ειπυνζμ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο αθ. 

Mantran, La navigation, 375-387 ηαζ ημο ζδίμο, La transformation, 220-235. Γζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

Δονςπαίςκ ζημ ειπυνζμ ημο εθθαδζημφ πχνμο αθ. Αζδναπάξ, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 55-62. 
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Οθθακδμί.
536

 ζμκ αθμνά ζημοξ Βεκεημφξ, δ άπμρδ υηζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ 

ειπμνζηή ηίκδζδ ήηακ αζήιακηδ δεκ ακηέπεζ ζε ηεηιδνζαηή επαθήεεοζδ. Οζ Βεκεημί 

είπακ δζανηή πνμλεκζηή πανμοζία ζε πμθθά ζδιεία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

παναημθμοεμφζακ απυ ημκηά ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ ζηδ πενζυκδζμ 

ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 αζχκα ηαζ ςξ ηδκ ηαηάθοζδ ημο ηνάημοξ ημοξ. Γζα 

πανάδεζβια, πθδεχνα αεκεηζηχκ εββνάθςκ αθμνμφκ ζηδκ πνμλεκζηή πανμοζία ημοξ 

ζηδκ Ανηαδζά υπςξ ηαζ ηδκ φπανλδ οπμπνμλεκείμο ζηδκ Καθαιάηα.
537

  

 Σμ γήηδια ηδξ φπανλδξ κηυπζςκ ειπυνςκ, δ δνάζδ ηςκ μπμίςκ είηε 

ακαπηφπεδηε ζε ακηζπανάεεζδ ιε αοηή ηςκ λέκςκ είηε ήνεε ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ 

λέκδ αβμνά ζημ πνχημ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζε ηεηιδνζαηή αάζδ. 

Ζ εκηαηζημπμίδζδ, ζηαδζαηή απμδέζιεοζδ ηαζ οπμηαηάζηαζδ ηδξ βαθθζηήξ 

ηονζανπίαξ απυ ηδκ ειπμνζηή πανμοζία ηςκ κηυπζςκ ζε υθα ηα ειπμνεφζζια είδδ 

ηεηιδνζχεδηε ηονίςξ βζα ημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο αζχκα ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 

επυιεκμο, ηαεχξ δ εκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ ζοκμδεφηδηε ηαζ 

εοκμήεδηε απυ εονςπασημφξ ελςμζημκμιζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ηδ δζεφνοκζδ ημο 

ηφηθμο ειπμνζηχκ ενβαζζχκ, ηςκ δζηηφςκ ηαζ επαθχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ηέκηνα 

ημο ελςηενζημφ.
538

 Ζ ιεθέηδ ηςκ ειπμνζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηςκ Πεθμπμκκδζίςκ ηαζ 

ηςκ ηνυπςκ δζάεεζδξ ημο αβνμηζημφ πθεμκάζιαημξ βζα ηδκ πενίμδμ ςξ ηα Ονθςθζηά 

παναιέκεζ δοζπενήξ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ηςκ ακηίζημζπςκ ιανηονζχκ.
539

 Οζ κηυπζμζ 

ημζκςκζημί πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ηζκδημπμζήεδηακ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ζοβηνυηδζδξ ειπμνζημφ ηεθαθαίμο αοηή ηδκ επμπή ήηακ μζ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ μζ 

ayan, μζ ιυκμζ εκηαβιέκμζ ζηα ηαηάθθδθα πμθζηζηά δίηηοα ηαζ ιε ηζξ ακάθμβεξ 

πνδιαηζηέξ δζαεεζζιυηδηεξ.
540

 

                                                 
536

 Γζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ ειπμνζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ εηπνμζχπδζδξ 

ηςκ λέκςκ ειπυνςκ ζε αοηήκ βζα ημ δζάζηδια 1715-1770 αθ. αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 126-

130, Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 35-52. Γζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ μκμιάηςκ ηςκ Γάθθςκ πνμλέκςκ ηαζ ηδκ 

ιεηαθμνά ηδξ έδναξ ημοξ απυ ηδ Μεεχκδ ζηδκ Κμνχκδ αθ. Γειυδμξ, Γάιινη πξφμελνη, 456. Γζα ιζα 

βεκζηή εεχνδζδ ηςκ μεςιακμ-αεκεηζηχκ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ ημκ 18
μ
 αζχκα αθ. Mantran, La 

transformation, 222 ηαζ 227.  
537

 ηα 1752 δναζηήνζμξ πνυλεκμξ ηδξ Βεκεηίαξ ζηδκ Ανηαδζά ήηακ μ Νζημθυξ Κμοιάκμξ, μ μπμίμξ 

ακαιείπεδηε δναζηήνζα ζε πμθθέξ πμθζηζηέξ οπμεέζεζξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Δκδεζηηζηά αθ. ASV, Bailo 

a Costantinopoli, lettere, busta 21, 182 Η ηαζ 156. 
538

 Γζα ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ επαθχκ ηδξ πενζμκήζμο ιε ηδ Ραβμφγα αθ. Ανζζηείδμο, Σν εκπφξην 

ηεο Ραγνχδαο, 287-303. Δηηυξ απυ ηζξ ενβαζίεξ ημο Κνειιοδά, μζ μπμίεξ ζηδνίπεδηακ απμηθεζζηζηά ζε 

βαθθζηυ ηεηιδνζαηυ οθζηυ, απμοζζάγμοκ μζ ιεθέηεξ λέκςκ ανπείςκ ακαθμνζηά ζηδκ ειπμνζηή δνάζδ 

ηςκ Δονςπαίςκ ημκ 18
μ
 αζχκα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. 

539
 Ζ εθθδκζηή ζζημνζμβναθία πενζμνίζηδηε ζηδκ πενζβναθή ηδξ δζάνενςζδξ ηδξ ειπμνζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ιέζα απυ ηζξ ζδζμπμζήζεζξ βαζχκ ή ημοξ ιδπακζζιμφξ ζοιπίεζδξ ηςκ ηζιχκ πνμξ ηα 

ηάης ζε αάνμξ ηςκ παναβςβχκ. Βθ. Αζδναπάξ, Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 24-25 ηαζ 76-77.  
540

 Σμ γήηδια ηςκ ειπμνζηχκ δζαιεζμθααδηχκ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ζε αάεμξ απυ ηδ δζεεκή ένεοκα. Οζ 

παθαζυηενεξ ιεθέηεξ πενζμνίζηδηακ ζηδ δζαπίζηςζδ ηδξ άκδνςζδξ ιζαξ ηάλδξ κηυπζςκ Οεςιακχκ 
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Ζ ζοιιεημπή ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan ζημκ ειπμνζηυ ηφηθμ μνζγυηακ 

απυ ηδ εέζδ ημοξ ςξ άιεζμζ παναβςβμί ηαζ ηανπςηέξ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο 

αβνμηζημφ οπενπνμσυκημξ. πςξ πνμακαθένεδηε, δ δζελαβςβή ημο ελςηενζημφ 

ειπμνίμο ανενχεδηε ζηδνζγυιεκδ ζημ ζφζηδια ηςκ δοηζηχκ πνμλεκζηχκ 

πναηημνείςκ ηαζ ημο δζαιεζμθααδηζημφ νυθμο ηςκ κηυπζςκ βαζμηηδιυκςκ. Αοηή δ 

ακάθδρδ δζαιεηαημιζζηζηχκ πνςημαμοθζχκ πενζθάιαακε ηονίςξ πνμαβμνέξ πνχηςκ 

οθχκ, ιεηαθμνέξ πνμσυκηςκ, δζαπναβιαηεφζεζξ ιε υνβακα ηδξ ημπζηήξ δζμίηδζδξ ηαζ 

ηδ δζάεεζδ ηςκ εζζαβυιεκςκ εζδχκ ζηζξ εζςηενζηέξ αβμνέξ.
 541

 Δπζπθέμκ, ηα ιεβέεδ 

ηςκ βαζμηηδηζηχκ πενζμοζζχκ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan ημοξ επέηνεπακ κα 

ιμκμπςθμφκ ηδκ ημπζηή παναβςβή ηαζ κα πεηοπαίκμοκ ηαθφηενεξ ηζιέξ πχθδζδξ. 

Θεςνμφιε αοημκυδηδ ηδκ πνμζπάεεζα ηάπμζςκ κα αεθηζχζμοκ ηδ εέζδ ημοξ, 

ακαπηφζζμκηαξ πενζζζυηενεξ ειπμνζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ πενκχκηαξ απυ ημ νυθμ 

ημο ιεζίηδ ζε αοηυκ ημο ειπυνμο.  

Ζ ζηνμθή ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ βαζμηηδιυκςκ ζημ ειπυνζμ ενιδκεφεδηε ςξ 

απμηέθεζια ηδξ αδοκαιίαξ δζάεεζδξ ημο αβνμηζημφ πνμσυκημξ ζηδκ εζςηενζηή αβμνά 

ηαζ ηδξ αολακυιεκδξ γήηδζδξ ααζζηχκ δζαηνμθζηχκ εζδχκ ζηζξ εονςπασηέξ 

αβμνέξ.
542

 Ζ ηεηιδνίςζδ αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ απαζηεί πμζμηζηή ζηήνζλδ, δδθαδή ηδ 

ζεζνασηή ιεθέηδ ημο υβημο παναβςβήξ ηςκ ειπμνεφζζιςκ εζδχκ ηαζ ηδκ ελέηαζδ ηδξ 

επίδναζδξ ελςμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ ζηζξ μζημκμιζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ 

ζοκηδνδηζηχκ πνμοπυκηςκ. Ζ ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο άκηθδζδξ ημζκςκζηήξ ζζπφμξ, 

πμθζηζηήξ επζαμθήξ ηαζ ζοιαμθζημφ ηεθαθαίμο απυ ιζα μζημκμιία εηηεηαιέκδξ 

βαζμηηδζίαξ ηαζ ζοζηδιαηζηχκ θμνμεκμζηζάζεςκ ζε ιζα ειπμνεοιαηζηή 

                                                                                                                                            
ειπυνςκ, ηονίςξ εαναίςκ, Ανιεκίςκ, Δθθήκςκ ηαζ Λεαακηίκςκ, πςνίξ υιςξ κα εέζμοκ ημ γήηδια ηςκ 

ειπμνζηχκ ηαηηζηχκ άθθςκ πενζθενεζαηχκ εθίη. Βθ. Mantran, La navigation, 386 ηαζ ημο ζδίμο, La 

transformation, 230. ιςξ, ζηδκ Πεθμπυκκδζμ μιάδα ειπυνςκ ιε δνάζδ ακελάνηδηδ απυ ηδ 

βαζμηηδζία ηαζ ηδ θμνμεκμζηίαζδ ειθακίζηδηε ζημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο αζχκα. Μέθδ άθθςκ 

πενζθενεζαηχκ εθίη, υπςξ δ Δηηθδζία, δε ιανηονμφκηαζ ζε ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ ηα ζηεθέπδ 

ηδξ μεςιακζηήξ ζηναηζςηζημδζμζηδηζηήξ ζενανπίαξ πζεγυιεκα απυ ημ αναπφ δζάζηδια παναιμκήξ ημοξ 

ζημ αλίςια πμο ηαηείπακ πενζμνίγμκηακ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ εέζδξ ημοξ αημθμοεχκηαξ ηαηηζηέξ 

ιεβζζημπμίδζδξ ηςκ ηενδχκ ημοξ απυ αιμζαέξ οπδνεζζχκ ηαζ δςνμδμηίεξ. Σμ εέια δεκ έπεζ ηφπεζ 

ζοζηδιαηζηήξ ηαζ ηεηιδνζαηήξ δζενεφκδζδξ. 
541

 Οζ ζπέζεζξ ηςκ δοηζηχκ ειπυνςκ ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ μεςιακζηήξ δζμίηδζδξ ηαεμνίγμκηακ απυ ηζξ 

εηάζημηε δζμιμθμβήζεζξ, πμο είπε παναπςνήζεζ δ Πφθδ ζηδκ ακηίζημζπδ πχνα. Δκημφημζξ, μζ 

δζμιμθμβήζεζξ πανείπακ απθά έκα πθαίζζμ, εκχ πενζζζυηενμ ηαεμνζζηζηυ νυθμ έπαζγακ μζ ζζμννμπίεξ 

ημπζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ, ηα εκδζαθένμκηα ηςκ μπμίςκ δεκ 

ηαοηίγμκηακ πάκημηε ιε αοηά ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. Χξ απμηέθεζια, δ ακάθδρδ δζαιεζμθααδηζημφ 

νυθμο απυ ημοξ ημηγαιπάζδδεξ δζεοημθφκεδηε απυ ηδ ακάβηδ βκχζδξ εη ιένμοξ ηςκ λέκςκ ειπυνςκ 

ημο ηυπμο, ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα απμθοβήξ 

ηςκ μζημκμιζηχκ επζαανφκζεςκ θυβς ηδξ αολδιέκδξ απαζπυθδζδξ πνμζςπζημφ. Βθ. Κνειιοδάξ, Ζ 

νηθνλνκία, 283. 
542

 Γζα παναδείβιαηα πνμοπυκηςκ πμο ακαθάιαακακ υθμ ημ ειπυνζμ ηδξ επανπίαξ ημοξ αθ. 

αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 217-219, Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 205-211. 
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επζπεζνδιαηζηυηδηα, ζημ ααειυ πμο πναβιαημπμζήεδηε ήηακ πμθοζφκεεημ 

θαζκυιεκμ. Δπίζδξ, δ πνήζδ ημο υνμο “ιμκμηαθθζένβεζα” ηαζ δ απμηθεζζηζηυηδηα 

ηςκ ελαβςβχκ ή ηςκ ειπμνμεθμπθζζηζηχκ επεκδφζεςκ ςξ ενιδκεοηζηχκ 

ενβαθείςκ
543

 δίκμοκ ζηνεαθή εζηυκα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ςξ πενζμπήξ ηονζανπμφιεκδξ 

απυ ιμκμηαθθζένβεζεξ, πςνίξ ιζηνή ζδζμηηδζία, μζηζαηή ηαζ αοημζοκηδνμφιεκδ 

μζημκμιία ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Πνυηεζηαζ βζα ημ βκςζηυ 

ενιδκεοηζηυ ζπήια ηδξ ιμκυπθεονδξ ακάπηολδξ ηδξ μζημκμιίαξ ημο εθθαδζημφ 

πχνμο, υπμο δ λέκδ ειπμνζηή “απμζηζαηή” ηονζανπία ηαζ δ δζάποζδ ηςκ εζζαβυιεκςκ 

πνμσυκηςκ επζηάποκε ηδκ πνμχεδζδ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, ηδκ ακαηνμπή ηςκ 

ηαηεζηδιέκςκ ημζκςκζηχκ ηαζ δεζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ πνμζθήρεςκ ηαζ ηδ 

ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίμο ιέζς ηςκ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηςκ 

ιμκμηαθθζενβεζχκ-ειπμνεοιαηζηχκ ηζζθθζηζχκ. Χξ απμηέθεζια, ηαηά ημοξ ίδζμοξ 

ζοββναθείξ, δ μζημκμιζηή δζαδζηαζία ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ 

ζοιπζέγμκηαζ ηαζ ηεθζηά ακάβμκηαζ ζηζξ ζηναηδβζηέξ ημο ειπμνζημφ ηεθαθαίμο.
544

 

Θεςνμφιε υηζ δ εζηυκα ηςκ βαζμηηδιυκςκ μζ μπμίμζ ααζζγυιεκμζ ζηδ 

βαζμηηδζία ηαζ ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ αζημφζακε πενζζηαζζαηά ειπμνζηέξ πναηηζηέξ 

είκαζ πενζζζυηενμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ επμπήξ. Αοημί μζ εηπνυζςπμζ ηδξ 

πενζθενεζαηήξ εθίη δεκ πνέπεζ κα ηαοηίγμκηαζ ιε ημοξ ειπυνμοξ, μζ μπμίμζ 

αζπμθμφιεκμζ απμηθεζζηζηά ιε ηδκ αβμνά ηαζ ηζξ ιεηαπςθήζεζξ πςνίξ ενείζιαηα ζε 

άθθεξ πδβέξ πθμοηζζιμφ, απμηέθεζακ θαζκυιεκμ ηονίςξ ηςκ δφμ πνχηςκ δεηαεηζχκ 

ημο 19
μο

 αζχκα. Αοηυ αθδεεφεζ αηυιδ ηαζ υηακ μζ βαζμηηήιμκεξ δεκ πενζυνζγακ ηδ 

δνάζδ ημοξ ζηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ δζηήξ ημοξ παναβςβήξ, αθθά 

πνμζπαεμφζακ κα εηιεηαθθεοεμφκ ημ ζοκμθζηυ οπενπνμσυκ ηδξ πενζθένεζάξ ημοξ.
545

  

                                                 
543

 Γζα πανάδεζβια μ Κνειιοδάξ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ βεςβναθίαξ ηςκ ελαβςβχκ ζοκεέηεζ ημκ 

ιμκμηαθθζενβδηζηυ πάνηδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Βθ. Κνειιοδάξ, πγθπξία, 154. Ο ίδζμξ ζοββναθέαξ 

αθθμφ οπμθμβίγεζ ημ φρμξ ηδξ πνδιαηζηήξ αλίαξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο ειπυνμο Υαηγδπακαβζχηδ απυ ημ 

φρμξ ηςκ επεκδφζεχκ ημο ζε ζενιαβζέξ αβκμχκηαξ παναιέηνμοξ υπςξ δ βαζμηηδζία, δ δακεζμδμηζηή 

δναζηδνζυηδηα, δ απμεδζαφνζζδ η.θ.π. Βθ. Κνειιοδάξ, Αξρείν, 70-73 ηαζ 127-132. Ακαθμνζηά ζε 

πενζπηχζεζξ ayan πμο ζοβηέκηνςκακ ηαζ δζέεεηακ ζημ ειπυνζμ ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηδξ παναβςβήξ 

ιμκμηαθθζενβεζχκ ζημοξ ηαγάδεξ ηδξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ αθ. Κμοηγαηζχηδξ, Οη ηζρπξνί 

αγηάλεδεο, 189-205. Γεκ αιθζζαδημφιε ηδκ αλία αθθά ημκ απμηθεζζηζηυ παναηηήνα αοηχκ ηςκ 

δεζηηχκ. 
544

 Γζα ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ αοημφ ημο ακαβςβζημφ εεςνδηζημφ ζπήιαημξ αθ. Αζδναπάξ, Σν 

αγξνηηθφ πιεφλαζκα, 9-41. 
545

 Σδ εέζδ αοηή ηεηιδνζχκεζ ειπεζνζηά δ Καναβεςνβίμο ιέζα απυ ημ ανπείμ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Πενμφηα. Βθ. Καναβεςνβίμο, Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 62-68, υπμο οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

αηυιδ ηαζ υηακ ιέθδ ηδξ βαζμηηδηζηήξ ηάλδξ ζοβηνυηδζακ επαββεθιαηζηέξ ειπμνζηέξ μιάδεξ, δ 

πνδιαηζηή ζηήνζλδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πμθζηζηχκ δζαζοκδέζεχκ ημοξ 

ελάνηδζε ημ ηεθάθαζυ ημοξ απυ ηδ βαζμηηδζία. Ο δζαιεζμθααδηζηυξ νυθμξ ηςκ ayan ηαηαβνάθεηαζ 

ακαθοηζηά ζηζξ ιεευδμοξ αφλδζδξ ηδξ ηζιήξ ηςκ πςθμφιεκςκ πνμσυκηςκ ηςκ Karaosmanoğlu ηδξ Μ. 
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Δκδεζηηζηά πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ μ ιζηνυξ ανζειυξ ηεηιδνίςκ 

ειπμνζηήξ θφζδξ ημο ΗΑΜΜ, πμο αθμνμφκ ζηδκ ακηίζημζπδ δνάζδ ημο Πακαβζχηδ 

Μπεκάηδ, υπςξ ηαζ δ ζοκηνζπηζηή ανζειδηζηή οπενμπή ηςκ βαζμηηδηζηχκ ηαζ 

θμνμεκμζηζαζηζηχκ δζηαζμπναλζχκ ημο ανπείμο ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ειπμνζηέξ πνάλεζξ, βεβμκυξ πμο, ακ ηαζ δεκ έπεζ απυθοηδ απμδεζηηζηή αλία 

ηαηαδεζηκφεζ ιζα ζαθή ηάζδ.
546

 ιςξ, πανά ηδκ πεκζπνυηδηα ηςκ ιανηονζχκ, δ μπμία 

δεκ επζηνέπεζ βεκζηεφζεζξ ηαζ απμηαηάζηαζδ ιζαξ πθήνμοξ εζηυκαξ ακαθμνζηά ζημκ 

ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο ειπμνζημφ ηεθαθαίμο, ιενζηέξ ααζζηέξ 

ειπμνζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο Μπεκάηδ ιπμνμφκ κα ζηζαβναθδεμφκ. 

Ζ πνμκμθμβία έηδμζδξ ημο πνχημο ζπεηζημφ εββνάθμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ 

ειπμνζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Μπεκάηδ ιεηά ημ 1750.
547

 Σμ ηαηελμπήκ ζοβηονζαηυ 

πνμσυκ ελαβςβήξ, ημ ζζηάνζ, δε θαίκεηαζ κα εββνάθεηαζ ζηδκ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηά 

ημο, δ μπμία εηηεζκυηακ ηονίςξ ζε πνμσυκηα υπςξ ημ εθαζυθαδμ, ημ ιεηάλζ, ημ ηενί 

ηαζ ηα αεθακίδζα. Εδηήιαηα ηα μπμία εα θχηζγακ υρεζξ ηδξ ειπμνζηήξ 

δναζηδνζμπμίδζήξ ημο, υπςξ μ νυθμξ ηδξ Καθαιάηαξ ςξ δζαιεηαημιζζηζηυ ηέκηνμ ή 

ημ θζιάκζ απυ υπμο μ Μπεκάηδξ ελήβε ηα πνμσυκηα ημο, είκαζ δοζεπίθοηα. Δπίζδξ, δ 

μζημβεκεζαηή μνβάκςζδ ηςκ ειπμνζηχκ ελμνιήζεχκ ημο δεκ είκαζ μναηή ζηα 

έββναθα ημο ανπείμο.
548

 Σέθμξ, δ ιανηονία υηζ ζδιακηζηή πδβή ζοβηνυηδζδξ ηαζ 

αφλδζδξ ηςκ ηεθαθαίςκ βζα ημκ Μπεκάηδ ήηακ δ θαενειπμνζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ 

αδφκαημ κα ηεηιδνζςεεί θυβς ημο επίζδιμο παναηηήνα ηςκ πδβχκ ιαξ.
549

  

Ο ζδζάγςκ νυθμξ ημο Μπεκάηδ ςξ δζαιεζμθααδηή-ειπυνμο ημο επέηνεπε κα 

ηαοηίγεηαζ αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ κα δζαθμνμπμζείηαζ απυ ημκ παναβςβυ, ηαεχξ 

                                                                                                                                            
Αζίαξ. Βθ. Veinstein, Ayan de la région, 136-146. Σδκ ακάθμβδ πενίπηςζδ ηςκ Tekeliogullari 

πενζβνάθεζ δ Faroqhi. Βθ. Faroqhi, Exporing Grains, 303. 
546

 Φοζζηά, μ ιζηνυξ ανζειυξ ηςκ ζςγυιεκςκ ηεηιδνίςκ ειπμνζηχκ πνάλεςκ είκαζ πζεακυ κα έπεζ 

ζοιπηςιαηζηυ παναηηήνα. Θεςνμφιε αοημκυδημ υηζ δ απχθεζα ειπμνζηχκ ανπείςκ είκαζ εοημθυηενδ 

ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ακηίζημζπςκ βαζμηηδηζηχκ ηαζ θμνμεκμζηζαζηζηχκ, ηαεχξ δ ζοκδζαθθαβή ιε ηδκ 

ηεκηνζηή ελμοζία αθθά ηαζ δ ημιαζηή ζδιαζία ηςκ βαζμηηδηζηχκ ηαζ θμνμεκμζηζαζηζηχκ 

δζηαζμπναλζχκ βζα ηδ δζαηήνδζδ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ηεηηδιέκςκ επέααθε ζε ζδιακηζηυηενμ 

ααειυ ηδ δζαθφθαλή ημοξ. 
547

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/35. ε αεκεηζηή επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο, πνχδκ πνμλέκμο ηδξ Βεκεηίαξ 

ζηδκ Ανηαδζά, πνμξ ημκ bailo Antonio Diedo ικδιμκεφεηαζ μ “mercanti Benαchi.” Βθ. ASV, Bailo a 

Costantinopoli, lettere, busta 182 I ιε διενμιδκία 4 Νμειανίμο 1753.  
548

 Οζ πμθοιεθείξ ή δζεονοιέκεξ μζημβέκεζεξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ επέηνεπακ ημκ ακάθμβμ ηνυπμ 

επζπεζνδιαηζηήξ μνβάκςζδξ. Γζα παναδείβιαηα μνβάκςζδξ “επζπεζνήζεςκ” ζε μζημβεκεζαηή ή 

ζοββεκζηή αάζδ αθ. Κνειιοδάξ, Αξρείν, 135-142, Καναβζχνβμο, Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο, 46-53. Απυ ημοξ ηνεζξ βζμοξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, Γζςνβάηδ, Γδιδηνάηδ ηαζ 

Λζιπενάηδ, μζ μπμίμζ ζε αβμναπςθδζία ζηζξ 27 Οηηςανίμο 1759 ηαηαβνάθμκηαζ ςξ ακήθζημζ, ιυκμ μ 

ηνίημξ ειθακίγεηαζ ζε δζηαζμπναλία ζηζξ 30 Αοβμφζημο 1764 ςξ εκήθζημξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/227 ηαζ 

27/102 ακηίζημζπα. 
549

 Ο Κνειιοδάξ οπμθμβίγεζ υηζ ημ θαενειπυνζμ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαηά ημκ 18
μ
 αζχκα 

ακηζπνμζχπεοε ημ 50% ηςκ κυιζια δζελαβυιεκςκ ζοκαθθαβχκ. Βθ. Κνειιοδάξ, πγθπξία, 81.  
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ιεηείπε ζηδκ αβνμηζηή παναβςβζηή δζαδζηαζία ιέζς ηδξ δζακειδηζηήξ ζπέζδξ πμο 

ζφκαπηε ιε ημκ πςνζηυ-ηαθθζενβδηή. ηδκ πενίπηςζδ πθήνμοξ ηονζυηδηαξ ηδξ 

αηίκδηδξ πενζμοζίαξ (ηήπμζ, πενζαυθζα ηαζ αιπέθζα) δ ζπέζδ ημο ιε ηδκ παναβςβή 

ήηακ αιεζυηενδ ηαζ ζηεκυηενδ. Αοηυξ μ νυθμξ ημο ηαευνζγε ημ φρμξ ηςκ ελυδςκ ηαζ 

ηςκ ηενδχκ, ηαεχξ δ ζπεηζηή απμοζία ή ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ επζαάνοκζδξ ημο 

ειπμνζημφ ηεθαθαίμο ημο απυ ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηαζ δ έθθεζρδ δζαθμνάξ αλίαξ 

ημο πνμσυκημξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ απυ ημκ παναβςβυ ζημκ έιπμνμ αφλακακ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηένδμοξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ηαηηζηή ιεβζζημπμίδζδξ ημο ειπμνζημφ 

ηένδμοξ ιέζς ηδξ απμεήηεοζδξ ημο ειπμνεουιεκμο πνμσυκημξ ηαζ ακαιμκήξ ηδξ 

φρςζδξ ηδξ ηζιήξ ημο αθμνμφζε ζημ ειπυνζμ δδιδηνζαηχκ ηαζ άθθςκ εζδχκ πνχηδξ 

ακάβηδξ ηαζ υπζ ζηα είδδ διζπμθοηεθείαξ, υπςξ ημ ιεηάλζ ηαζ ημ εθαζυθαδμ.
550

 

ημζπεία βζα πζεακή εηιεηάθθεοζδ απυ ημκ Μπεκάηδ ηδξ οπμηίιδζδξ ημο 

μεςιακζημφ κμιίζιαημξ ιε ηδ πνήζδ λέκςκ κμιζζιάηςκ δε δζαεέημοιε, εκχ 

οπμεέημοιε υηζ πανάβμκηαξ αφλδζδξ ημο ηένδμοξ εα απμηεθμφζε μ ακηαβςκζζιυξ 

ακάιεζα ζημοξ δοηζημφξ ελαβςβείξ. Δπίζδξ, δεκ έπμοιε επανηή ηεηιδνίςζδ ηδξ 

δναζηδνζμπμίδζδξ ημο Μπεκάηδ ζημ πχνμ ηςκ εζζαβςβχκ. Σμ εβπείνδια πανμοζίαγε 

δοζημθίεξ θυβς ηδξ αηνμθζηήξ ηαηακαθςηζηήξ δφκαιδξ ηδξ εζςηενζηήξ αβμνάξ ηαζ 

ηςκ ακηίζημζπςκ ιζηνχκ πμζμηήηςκ εζδχκ πμθοηεθείαξ πμο εζζάβμκηακ.
551

 Απυ ηδκ 

άθθδ, μ εθθεζπηζηυξ παναηηήναξ ημο πενζεπυιεκμο ή ηδξ νδημνζηήξ πμθθχκ 

εββνάθςκ δε ιαξ επζηνέπεζ κα ακαζοζηήζμοιε ιε αηνίαεζα ηδ ζημπμεεζία ηςκ 

ζοκηαηηχκ, ηδ πνδζηζηυηδηα ημο ηεηιδνίμο ή ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ακαθμνχκ. Γζα 

πανάδεζβια, δε βκςνίγμοιε ακ δ πμθφ ιεβάθδξ αλίαξ ηζκδηή πενζμοζία ημο Μπεκάηδ, 

δ μπμία, υκηαξ απμεδηεοιέκδ ζηδκ μζηία ημο ζηδκ Πάηνα, ηθάπδηε απυ ημκ Ahmed 

Hotoman, πνμμνζγυηακ βζα ίδζα πνήζδ ή βζα ιεηαπχθδζδ.
552

  

Γεκ έπμοκ ζςεεί ειπμνζηά ηαηάζηζπα ημο Μπεκάηδ, ακ ηαζ είκαζ απίεακμ κα 

ιδ δζαηδνμφζε ακαθοηζηυ θμβζζηζηυ ανπείμ. Δκημφημζξ, δ ένεοκα ζηα ανπεία ημο 

                                                 
550

 Ζ ηζιή αοηχκ ηςκ δφμ πνμσυκηςκ βκχνζζε πμθθέξ αολμιεζχζεζξ, ιε απμηέθεζια ημ ειπυνζυ ημοξ κα 

ιδκ εββοάηαζ ζηαεενυηδηα απυδμζδξ. Γζα ηζξ δζαηζκμφιεκεξ πμζυηδηεξ ιεηαλζμφ ηαζ εθαζυθαδμο ηαζ 

ηδ δζαηφιακζδ ηδξ ηζιήξ ημοξ ςξ ελαβςβζηά πνμσυκηα αθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 145-151, 161-167, 

213-218 ηαζ 233. 
551

 Γζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ εζζαβςβχκ ηαζ ηα είδδ ημοξ αθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 129-140. 
552

 Σμ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ πενζμοζίαξ ακενπυηακ ζε 15.000 guruş, εκχ ηα ακηζηείιεκα πενζθάιαακακ 

ηονίςξ εζζαβυιεκα νμφπα, ακάιεζα ζηα μπμία λεπχνζγακ δφμ παθηά, έκα επίπνοζμ αλίαξ 8.000 guruş 

ηαζ έκα πνοζμηυηηζκμ αλίαξ 5.000 guruş. Γζα κα βίκεζ ακηζθδπηή δ πνδιαηζηή αλία ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

ακαθένμοιε υηζ δ αβμνά 23 αηζκήηςκ ηςκ ημοκαίςκ ηυζηζζε ζημκ Μπεκάηδ 4.750 guruş, δ αβμνά 20 

αζηζηχκ ηαζ 16 αβνμηζηχκ αηζκήηςκ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ağa 5.500 guruş ηαζ δ αβμνά 7 πςνζχκ 

πάθζ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ağa 17.949 guruş. Βθ. ακηίζημζπα ΗΑΜΜ 27/162, 27/227, 27/77, 27/80, 

27/82 ηαζ 27/10. 
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Βεκεηζημφ ηνάημοξ ιάξ οπέδεζλε υηζ μ Μπεκάηδξ δζαηδνμφζε άνζζηεξ ηαζ ποηκέξ 

ζπέζεζξ ιε Βεκεημφξ αλζςιαημφπμοξ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα πζζηεφμοιε υηζ 

ιένμξ αοηχκ αθμνμφζακ ή πνδζίιεοακ βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηςκ ειπμνζηχκ ηενδχκ 

ημο.
 553

  ίβμονα, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ επζημονζηυ νυθμ βζα ηδκ ακάθδρδ 

ειπμνζηχκ εβπεζνδιάηςκ έπαζλε δ μζημβεκεζαηή πανάδμζδ ηαζ δ ζοκεπήξ φπανλδ 

ακάθμβςκ βκςνζιζχκ ηαζ εοηαζνζχκ, υπςξ ηαζ δ πζεακή αδζάπηςηδ ειπμνζηή 

πανμοζία ηδξ Καθαιάηαξ ζηδ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ ζηδ κμηζμακαημθζηή Μεζυβεζμ.  

Σα ειπμνζηά έββναθα πμο ιεθεηήεδηακ ηαηαδεζηκφμοκ έκακ ζδιακηζηυ 

ααειυ ειπμνζηήξ αοημκυιδζδξ ημο Μπεκάηδ ηαζ ακάθδρδξ πνςημαμοθζχκ ζε 

ζοκενβαζίεξ ιε ηνίημοξ. Μζα ιμνθή ειπμνζηήξ επέκδοζδξ απμηεθμφζε δ 

πθμζμηηδηζηή  ζοκζδζμηηδζία
554

 ή μζ επεκδφζεζξ ζε ζενιαβζά λέκςκ ηανααζχκ. ε 

ζοιθςκδηζηυ ήδδ δδιμζζεοιέκμ
555

 μ Μπεκάηδξ αβυναζε ζηζξ 8 Μανηίμο 1763 βζα 

200 guruş ζηδκ Σνζπμθζηζά ημ 1/3 απυ ημ πμζμζηυ ημο πθμίμο “Αβία Αζηαηενίκδ” 

ηφπμο bastimodo απυ ημκ ηανααμηφνδ ημο ηαζ ανπζηεθαθαζμφπμ Μεζμθμββίηδ 

Γζάκκδ Ακαζηαζυπμοθμ, μ μπμίμξ ημ είπε αβμνάζεζ  πνζκ ηνία πνυκζα ζημ Λζαυνκμ.
556

 

Σμ πμζμζηυ ζζμδοκαιμφζε ιε 5 ιενίδζα απυ ζφκμθμ 16 ιενζδίςκ, εκχ ηαπεηάκζμξ ημο 

ήηακ ηάπμζμξ Θακάζδξ Αθμηνάξ.
557

 Σμ πθμίμ ήηακ μπθζζιέκμ ιε δφμ ζζδενέκζα 

ηακυκζα ηαζ μ πςθδηήξ οπυζπεηαζ υηζ “πσο φζνλ θαηξφ δεη θαη έρεη ην κπαζηηθφην ηνπ 

θαη ηαμίδη θάκεη θαη θάζε ηφπν λα κελ κπνξεί λα ηλθαλάξεη  ηνλ άλσζελ ηηκηψηαην 

άξρνληα θπξ-Παλαγηψηε Μπελάθε παξηδηλεβειφληη παξά φηη ηνπ … ην ηξίην ηνπ 

κεξδηθφλ απφ λαχινπο θαη θέξδε … λα έρεη λα δίλεη ηνπ άλσζελ θπξ Παλαγηψηε 

Μπελάθε θισξία βελεηηθά 300”. Σμ έββναθμ ακηακαηθά ηδ δζαδζηαζία πνυζηθδζδξ 

εκδζαθένμκημξ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ειπμνμκαοηζθζαημφ ηεθαθαίμο ιε ζηαεενή 

απυθοηδ απυδμζδ, δ μπμία αββίγεζ ημ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ημο 600%.
558

 Δηηυξ απυ 

                                                 
553

 Αοηυ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζηεκή ζοκενβαζία ημο ιε ημκ Βεκεηυ οπμπνυλεκμ Ακηχκζμ Κμοιάκμ υπςξ 

ηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ ζε δχνα ηςκ Βεκεηχκ πνμξ ημκ Μπεκάηδ. Βθ. ASV, Bailo a Costantinopoli, 

lettere, busta 182 Η ηαζ Museo Civico Correr, Codex Cicogna, busta 3172. 
554

 Ζ ζδζμηηδζία μθυηθδνμο ημο πθμίμο ήηακ ζπάκζα, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίμδμ ειπμνζηήξ αηιήξ ηςκ 

ανπχκ ημο 19μο αζχκα. Οζ επεκδοηέξ πνμηζιμφζακ ηδκ ηαηηζηή ηδξ πμθοδζάζπαζδξ ημο ηεθαθαίμο ζε 

δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ βζα αφλδζδ ηςκ εοηαζνζχκ ιέβζζηδξ απυδμζδξ, εκχ ημ πθμζμηηδηζηυ ηεθάθαζμ 

δζαθμνμπμζμφκηακ ηαζ είπε αοηυκμιδ θεζημονβία ηαζ απμδυζεζξ απυ ημ ειπμνζηυ. Γζα ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ηςκ καοηζθζαηχκ επζπεζνήζεςκ Βθ. Κνειιοδάξ, Ζ νηθνλνκία, 287-293 ηαζ ημο ζδίμο, Οη 

κεραληζκνί, 54-55 ηαζ 58-61. 
555

 Βθ. Φςηυπμοθμξ, Οη θνηδακπάζεδεο, 204 ηαζ ημο ζδίμο, Αλέθδνηα έγγξαθα, 149-182. 
556

 Γζα ημκ ζδιακηζηυ νυθμ ημο Λζαυνκμ ζημ δζαιεηαημιζζηζηυ ειπυνζμ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο 

αθ. Mantran, La navigation, 386 ηαζ ημο ζδίμο, La transformation, 224. 
557

 Γε βίκεηαζ ακαθμνά ζηδ ζδιαία ημο πθμίμο, δ μπμία θμβζηά δε εα ήηακ μεςιακζηή, ηαεχξ δ 

ηεθεοηαία ήηακ απαβμνεοιέκδ ζηα εονςπασηά θζιάκζα. Βθ. Panzac, International and Domestic, 200.  
558

 Ο οπμθμβζζιυξ ααζίζηδηε ζηδκ ζζμηζιία 1 αεκεηζημφ θθςνζμφ πνμξ 4 guruş. Βθ. Λζάηα Δ., Φισξία 

δεθαηέζζεξα, 243. Ζ απυδμζδ είκαζ ελαζνεηζηά ιεβάθδ ηαζ πζεακυκ δεκ ακηακαηθά ιυκζιεξ ηάζεζξ, 
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αοηέξ ηζξ εθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ δε βκςνίγμοιε πενζζζυηενα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ 

καοηζθζαηχκ εβπεζνδιάηςκ ημο Μπεκάηδ, ηδκ φπανλδ ιυκζιςκ ειπμνζηχκ 

πναηηυνςκ ημο ζε εονςπασηά ή μεςιακζηά θζιάκζα, ηδ βεςβναθία ηςκ ειπμνζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ημο, ηδκ φπανλδ άθθςκ καοηζθζαηχκ ζοιαμθαίςκ, ημκ ηνυπμ 

παναημθμφεδζδξ ηζιχκ ηαζ γήηδζδξ πνμσυκηςκ, υπςξ ηαζ ηςκ ιεηααμθχκ ηδξ αλίαξ 

ηςκ λέκςκ κμιζζιάηςκ. 

Πνχζια παναδείβιαηα ζηναηδβζηχκ ζοθθμβζηήξ ζοβηνυηδζδξ ειπμνζημφ 

ηεθαθαίμο έπμοιε απυ άθθεξ πδβέξ, υπςξ μζ πθδνμθμνίεξ βζα ζοβηνυηδζδ 

“εηαζνείαξ” ιεηαλφ ιμοζμοθιάκςκ βαζμηηδιυκςκ ηαζ πνζζηζακχκ ειπυνςκ ζηδκ 

Κμνχκδ ημ 1729, ιε ζημπυ ηδ ιμκμπχθδζδ ημο εθμδζαζιμφ ηςκ Γάθθςκ ιε 

εθαζυθαδμ. Καηά ημκ Γάθθμ πνυλεκμ, δ δζελαβςβή ημο ειπμνίμο εθαζυθαδμο ζηδκ 

Καθαιάηα βζκυηακ απμηθεζζηζηά απυ ημοξ κηυπζμοξ πνζζηζακμφξ ηαημίημοξ.
559

 

Δκδεζηηζηή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζοβηνυηδζδξ ζοκεηαζνζζιχκ είκαζ δ ελμθθδηζηή 

αεααίςζδ ζηζξ 7 Μανηίμο 1751, δ μπμία ζοκηάπεδηε ζηδκ Σνζπμθζηζά απυ ημκ 

“κνπζηνχ Μνπιηλφ πξαγκαηεπηή”, πνμθακχξ Γάθθμ έιπμνμ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

έιεζκακ “λη‟ αθφξλην” βζα 1.500 αανέθζα θάδζ, “φπνπ είρε παδάξη κε ηνλ θπξ-

Παλαγηψηε Μπελάθε”. Καηά ημκ Μμοθζκυ, μ Μπεκάηδξ “επραξηζηήζεθε θαη 

εξηθαληάξηζε απφ ην απηφ ιάδη θαη δελ έκεηλε άιιν λα ιάβεη ιάδη κφλν ιάδη βαξέιη 

333,5 θαηά ην ζθξίπην φπνπ ην έρεη ν άλσζελ θπξ-Παλαγηψηεο θαη φηη άιιν 

ινγαξηαζκφ έρσ λεηαξίζεη απφ ηνλ θπξ Παλαγηψηε αλέιαβε φ,ηη άζπξα έρσ λα ιάβεη 

ηφζν θαη αλ βξεζεί θαλέλα γξάκκα ρξεσζηηθφ απφ ηνλ Μπελάθε θαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ λα είλαη αθέξαην (άθπξν) ραξηί άγξαθν θαη δηα ηνχην ηνπ θάλσ ην 

παξφλ εμνθιεηηθφ.”
560

 Γέηα πνυκζα ανβυηενα, ζηζξ 20 Μανηίμο 1761, μ Μπεκάηδξ 

ζοκέζηδζε ειπμνζηή εηαζνεία ιε ημοξ Πάηιζμοξ αδενθμφξ Γεχνβζμ ηαζ Πμεδηυ 

Αββέθμο ηαζ ημκ Υαηγή-Πακάβμ Γμοηάηδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ειπμνίμο ακάιεζα ζε 

Σφκζδα ηαζ Πεθμπυκκδζμ.
561

 Σμ ηεθάθαζμ ημο Μπεκάηδ ήηακ ιεηάλζ αλίαξ 8.000 

                                                                                                                                            
εζδζηά ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ δ ιέζδ απυδμζδ θμνηίμο ζημ ηέθμξ ημο αζχκα ήηακ 100%. Βθ. 

Κνειιοδάξ, Διιεληθή λαπηηιία, 59. 
559

 ηδκ ίδζα ακαθμνά βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ εβηαείδνοζδ ανζζημηναηζηήξ δδιμηναηίαξ απυ ημοξ 

Καθαιαηζακμφξ πνζζηζακμφξ ειπυνμοξ. Βθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 153-155. Οζ πθδνμθμνίεξ 

πνμένπμκηαζ απυ ηα βαθθζηά ανπεία ηδξ Μαζζαθίαξ, ηαζ ςξ πνμλεκζηέξ ακαθμνέξ δζαηδνμφκ ηδκ 

αλζμπζζηία ημοξ ακηακαηθχκηαξ πναβιαηζηέξ ιεηααμθέξ. Παν‟ υθα αοηά πνέπεζ κα ελεηαζεμφκ ηαζ 

ενιδκεοεμφκ ζηδ αάζδ ηςκ ζπδιάηςκ πνυζθδρδξ αθθά ηαζ ηςκ ζημπζιμηήηςκ ηςκ Γάθθςκ ειπυνςκ 

ηδξ επμπήξ. Γζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ειπμνζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ αθ. Καναβεςνβίμο, Οηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 80-89. 
560

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/35. Σμ έββναθμ ζοιααδίγεζ ηαζ εκζζπφεζ ηδ δζαπίζηςζδ ημο Κνειιοδά υηζ δ 

αηιή ηςκ βαθθζηχκ ελαβςβχκ θαδζμφ ήηακ ζηα 1750. Βθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 167. 
561

 Σμ έββναθμ έπεζ δδιμζζεοεεί απυ ημκ Κμοβέα. Βθ. Κμοβέαξ, πκθσλεηηθφλ,  5-7. 
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guruş, εκχ δ εηαζνεία εα είπε δζάνηεζα 3 εηχκ ιε ακακέςζδ ημο εηαζνζημφ ηεθαθαίμο 

απυ ηα ηένδδ, ακ αέααζα μ Μπεκάηδξ επζεοιμφζε ηδ ζοκέπζζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ. 

οκεηαζνζζιυξ ακάιεζα ζε πνζζηζακμφξ ηαζ ιμοζμοθιάκμοξ οπμκμείηαζ απυ απυδεζλδ 

ζοκηαβιέκδ ζηδκ Καθαιάηα ζηζξ 19 Αοβμφζημο 1762, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

ηάπμζμξ hacc Ahmed έθααε βζα θμβανζαζιυ ημο Ahmed beğ απυ ημκ Μπεκάηδ 14 

μηάδεξ ιεηάλζ αλίαξ 140 guruş ηαζ ηα μπμία “…πξέπεη λα ηα θιείζεη ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπ θπξ-Γηαλλάθε Βξπψλε ν νπνίνο γηάηξεπζε εθείλα φπνπ ην έρεη ραιάζεζ”, εκχ 

πανάθθδθα μ Βνοχκδξ αεααζχκεζ ηδκ είζπναλδ 160 guruş βζα ημ “αθφλην” ζηδκ 

Σνζπμθζηζά.
562

 

Ζ ειπμνζηή δνάζδ ημο Μπεκάηδ δεκ αθμνμφζε απμηθεζζηζηά ζημ εθαζυθαδμ 

ηαζ ζημ ιεηάλζ. ε επζζημθή ημο Λάιπνμο άννμο (μ ηυπμξ πνμέθεοζδξ δεκ 

ηαηαβνάθεηαζ) ζηζξ 30 επηειανίμο 1759, ικδιμκεφμκηαζ ηάπμζμζ Νζημθυξ 

Αναακζηάηδξ ηαζ Ακηχκζμξ ηεθακυπμθδξ, μζ μπμίμζ πνμθακχξ εκενβχκηαξ ςξ 

πνάηημνεξ ημο Μπεκάηδ ιεηαθένμοκ ιεηάλζ ηαζ ηενί ιε ημ ηανάαζ ημο ηαπεηάκζμο 

Νημιίβημο Καηαηγά. ηδκ εηηαεάνζζδ πμο έβζκε, μ άννμξ απεοεοκυιεκμξ πνμξ ημκ 

Μπεκάηδ ακαθένεζ υηζ “γηα ην κεηάμη 42 θαη ην θεξί 1.342 θαη δηα φια ζαο έδσζα 

θξέληηην”, εκχ ημ οπυθμζπμ ηδξ επζζημθήξ ακαπηφζζεηαζ βφνς απυ ημ πνυαθδια ημο 

ηνίημο ειπμνεφιαημξ, ημ μπμίμ πνμθακχξ ημο ήηακ πνεςιέκμ απυ παθζυηενα: “Σν δε 

επινγεκέλν βειαλίδη επξίζθεηαη απψιεην κε ζέινληαο ηηλάο λα πάξεη δηά λα είλαη 

πξάγκα αρακλφ […] θαη ελ αιήζεηα πνιιά κνπ θαθνθαίλεηαη φηη ηα έμνδα απηά 

απμάλνπλ ηελ δεκίαλ θαη εγψ δελ εκπνξψ λα βάδσ ην εδηθφλ κνπ νπνχ έρσ ρξείαλ.” Ζ 

ίδζα δζαιανηονία βζα ηα αεθακίδζα ηαζ ηα αολακυιεκα έλμδα ελαζηίαξ ηδξ αδοκαιίαξ 

ημο κα ηα πμοθήζεζ επακαθαιαάκεηαζ ζε επζζοκαπηυιεκμ ακηίβναθμ επζζημθήξ ημο 

ζδίμο ζηζξ 18 Ηακμοανίμο 1758. Ακαθένεζ υηζ “απνθάζηζα θαη ην εμηληηξγάξηζα πξνο 

11 guruş ην κφδη θαη κε δηνξίαλ ζε ρξφλνλ έλαλ, θαη ρξφλνπο 2 θαζψο απφ ηνπ 

ινγαξηαζκφλ … ηα θεζάηηα εδψ είλαη κεγάια φπνπ θακίαλ πξαγκαηίαλ δελ έρεη 

σθέιηκνλ δήηεζηλ…”, ηαζ βζα κα δείλεζ ηδκ έηηαζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηαζηνμθήξ 

ελαζηίαξ ηςκ αεθακζδζχκ πνμααίκεζ ζε ιζα ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ αλίαξ πχθδζδξ 

πνμσυκηςκ απυ άθθεξ πενζμπέξ αεααζχκμκηαξ υηζ “ηα κεηάμηα παζηξηθά Καιαβξχησλ 

πξνο 50, ηνπ Βφινπ παζηξηθά πξνο 52, θεξί 34, ιάδη Κνξθνχ 98 θαη ηνπ Μνξέσο αλ 

ήηνλ πξνο 94”.
563

 Ζ απμηοπία πχθδζδξ ηςκ αεθακζδζχκ δεκ πηυδζε ημκ Μπεκάηδ, μ 

μπμίμξ ζηζξ 12 Ημοκίμο 1765 ζφκαρε ειπμνζηή ζοιθςκία ζηδκ Καθαιάηα, ζφιθςκα 

                                                 
562

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/40. 
563

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/37. 
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ιε ηδκ μπμία μ Σγακεηάηδξ Καπεηακάηδξ ημο πμφθδζε εη ιένμοξ ηδξ ιδηέναξ ημο, 

ημο αδενθμφ ημο ηον-Πζένμ ηαζ ηδξ αδενθήξ ημο ηαπεηάκ ηον-Γεςνβάηδ 400.000 

αεθακίδζα ηαζ “ην παδάξη ηνπ πξνο 7 guruş ηελ ρηιηάδα θηάλεη ακπφξδν θαη ππφζρνληαη 

λα ην παξαδψζνπλ ηνλ εξρφκελνλ Μάξηηνλ Απξίιηνλ” υηακ ένεεζ ημ ιπαζηζιπάημ “λα 

ην πεξηιάβεη λα έρεη λα ηνπο θάλεη ηελ ηέιεηαλ μεπιεξσκήλ ηνπ απηνχ βειαληδηνχ.”
564

 

ε μζημκμιζηέξ δοζπένεζεξ ακαθένεηαζ ηαζ δ επζζημθή απυ ηδκ Κμνχκδ 

ηάπμζμο Νζημθμφ πνμξ ημκ Μπεκάηδ ζηζξ 18 Μαΐμο 1767, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

ζοκενβάηδξ ημοξ ιε ημ υκμια Mehmed ağa έζηεζθε άκενςπυ ημο κα εζζπνάλεζ ημ 

ιενίδζμ πμο ημο πνςζημφκ “θαη θαίλεηαη δηα θνπζνχξη 1.300 guruş θαη κηζφ δηα ην 

κεξηηθφ ηνπ απφ 28 παξάδεο ηε βαξέια θαη ζαλ βξέζεθα ζε κεγάιν ζεθιέηη θαη κε ηελ 

θαζέια αδεηαλή ηνλ πήγακε ραβαιέ λα ιάβεη ηελ άλσζελ ζνχκα ζηελ Σξηπνιηηζά ήγνπλ 

απφ ηελ εληηκφηεηά ζαο ηα 447 guruş δηά 639 βαξέιεο ιάδη εβάιακε σο ηα ηψξα απφ ην 

ιάδη ζαο εηο ηα κπαζηηκέηα πξνο 128 παξάδεο ηε βαξέια θαη λα ιάβεη ηα απνδένληα 

νπνχ „λαη guruş 556 θαη παξάδεο 20 απφ ηνλ επγελή ζηληφξ Πηεξή Ρνκαλέιε εηο ηελ 

πηάζελ ηελ νπνίαλ γξάθνκελ λα κεηξήζεη εηο ηνχην ην θνπζνχξη …” Ο απεζηαθιέκμξ 

ημο Mehmed γδηά επίιμκα ηα πνήιαηα ηαζ μ Νζημθυξ παναηαθεί ημκ Μπεκάηδ “λα 

κε γπξίδεη πάιε ζε καο εηνχηε ε δνπιεηά θαη λα έρεη ν άλζξσπφο ηνπ νπνχλε εδψ κηα 

απφθξηζε δηα λα κελ καο ηα γπξεχεη ηελ πιεξσκήλ απφ εηνχηα ηα 447 guruş”. Ζ 

επζζημθή ηθείκεζ ιε ηδκ πνμμπηζηή ζοκάκηδζδξ ημο Νζημθμφ ιε ημκ Μπεκάηδ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά, υπμο εα πάεζ “λα κνηξάζνπκε θάκπνζνπο παξάδεο δηα λα δψζσ εθεί νπνχ 

ρξσζηάσ”.
565

 Δίκαζ θακενυξ μ ηεκηνζηυξ νυθμξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ζηδ δζελαβςβή ημο 

ειπμνίμο, αθθά ηαζ δ ζοπκή πανμοζία ημο Μπεκάηδ εηεί. 

Ζ ακαθμνά ημο Κνειιοδά υηζ ημ 1762-1764 ηθααμφκμζ ηαζ Εαηοκεζκμί 

έιπμνμζ επέααθακ ηδκ πανμοζία ημοξ ζηδ Μάκδ ηαζ Καθαιάηα
566

 επζαεααζχκεηαζ 

απυ έββναθμ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ηδκ 1δ Γεηειανίμο 1760 μζ Πακαβζχηδξ 

Μπεκάηδξ, Γζακκάηδξ Φάθηδξ, Νζημθέημξ Δθέζζμξ, Γζακκμφθδξ Κονζαηυξ ηαζ 

Γζακκάηδξ Σγάκεξ πμφθδζακ ζε ηθααμφκμοξ ειπυνμοξ 200 αανέθζα θάδζ 

Καθαιάηαξ βζα 8,5 νεάθζα ημ αανέθζ (υπμο ηάεε αανέθζ είπε υβημ 48 μηάδεξ) ηαζ 

εζζέπναλακ ζοκμθζηά 1.500 guruş.
567
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 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/46. 
565

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/51. 
566

 Βθ. Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 153. 
567

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/20. Αημθμοεμφκ μζ ζθναβίδεξ ηνζχκ ηαδήδςκ, ημο Süleyman ηδξ Καθαιάηαξ, 

ημο Mehmed ηαζ εκυξ ηνίημο ημο μπμίμο ημ υκμια είκαζ θεανιέκμ. ηδ ζοκέπεζα παναηίεεηαζ ημ ίδζμ 

ηείιεκμ ζηα μεςιακζηά. 
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Μζα ηεθεοηαία ζηναηδβζηή ζοβηνυηδζδξ ειπμνζημφ ηεθαθαίμο απμηέθεζε δ 

δοηζηή πνμλεκζηή πνμζηαζία ηαζ δ πανμπή berat πνμκμιζαημφ ηαεεζηχημξ. Ο 

Μπεκάηδξ ελαζηίαξ ηςκ ζδζαίηενα ζηεκχκ ζπέζεςκ ιε ημκ Νζημθυ Κμοιάκμ, πνυλεκμ 

ηδξ Βεκεηίαξ ζηδκ Ανηαδζά, ηαζ ηδκ ειπμνζηή πανάδμζδ ημο παηένα ημο, ακέθααε ημ 

αλίςια ημο οπμπνυλεκμο ηδξ Βεκεηίαξ ζηδκ Καθαιάηα ιία θμνά ηαζ δζεηδίηδζε, ηαζ 

πζεακυκ απέηηδζε, ημ πνμκμιζαηυ ηαεεζηχξ ημο δναβμοιάκμο ημο οπμπνμλεκείμο βζα 

10 έηδ.
568

 Ο Κμοιάκμξ, μ μπμίμξ εκήνβδζε ςξ ιεζμθααδηήξ ημο αζηήιαημξ ημο 

Μπεκάηδ, ζοκδβυνδζε πνμζςπζηά οπέν αοημφ (spero che la sovrana auttorita di V.E. 

non sarà per isdegnare le di lui suplicazioni e nel tempo stesso quelle della mia 

divotissima persona in questo proposito). Ο Μπεκάηδξ πνμζέθοβε ζηδ αεκεηζηή 

πνμζηαζία, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ αθμνιή ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο απυ ηδκ 

έκμπθδ ζφιπναλδ ημο ayan ηδξ Κμνίκεμο Halil beğ ιε ημκ Μακζάηδ μπθανπδβυ 

Θμδςνάηδ Κμοιμοκδμφνμ ηαζ ηζξ επζδνμιέξ ημοξ ζηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ.
569

 

πςξ ακηακαηθάηαζ ζηδκ αθθδθμβναθία ημο πνμλέκμο Ανηαδζάξ Νζημθμφ Κμοιάκμο 

ιε ημκ bailo Antonio Diedo,
570

 δ επίηθδζδ ημο πνμκμιζαημφ ηαεεζηχημξ ημο 

πνμζηαηεουιεκμο δοηζηήξ πχναξ απμζημπμφζε ηονίςξ ζηδκ είζπναλδ απμγδιζχζεςκ 

ζε πενζπηχζεζξ αίαζδξ ηαηάθοζδξ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ, πνεχκ ηαζ πενζμοζζαηχκ 

απςθεζχκ. Γζα πανάδεζβια, ζε επζζημθή ημο bailo ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ Antonio 

Donà πνμξ ημκ πνμαθεπηή Εαηφκεμο Nicolò Balbi ζηζξ 26 Γεηειανίμο 1756, 

ακαθένεηαζ υηζ πανμοζζάζηδηε εκχπζυκ ημο μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ, βζα κα 

δζεηδζηήζεζ πνήιαηα πμο ημο υθεζθακ Εαηοκεζκμί έιπμνμζ.
571

 Απυ ηδκ άθθδ, ακ ηαζ 

δε δζαεέημοιε ηεηιδνίςζδ ημο ηνυπμο ειπμνζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμκμιζαημφ 

ηαεεζηχημξ ημο πνμζηαηεουιεκμο απυ ημκ Μπεκάηδ, εεςνμφιε υηζ δ ιεβζζημπμίδζδ 

                                                 
568

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο απυ ηδκ 

Σνζπμθζηζά ζηζξ 26 Απνζθίμο 1753: “havendo prestato nono poco fedele serviggio alla vostra nazione 

per il corso di anni dia in circa, in quelità di vice console Veneto in Calamata, il signor Panagiotti 

Benachi nel tempo del quondam mio genitore, vengho hora pregato dallo stesso imlorare dalla 

benignità dell‟ E.V. se possibil fosse l‟ ottenimento d‟ un reggio berato da dragomano desiderando 

esso”. Τπμπνυλεκμξ ζηδκ Καθαιάηα ήηακ μ βαθθζηήξ οπδημυηδηαξ Ακηςκάηδξ Κμοιάκμξ, υπςξ 

ικδιμκεφεηαζ ζε ζεζνά επζζημθχκ ηαηά ηα έηδ 1752-1753. Ο Κμοιάκμξ ζπμθζάγεζ υηζ μ Μπεκάηδξ 

ήηακ οπμπνυλεκμξ ήδδ ιία θμνά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εδηείαξ ημο παηένα ημο (ημο Κμοιάκμο) ςξ 

πνμλέκμο ηδξ Βεκεηίαξ. Σμ αλίςια ημο δναβμοιάκμο ζημ πανεθευκ είπε ακαθάαεζ ηαζ μ Πακαβζςηάηδξ 

Φάθηδξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζε επζζημθή ημο Βεκεημφ πνμλέκμο Ανηαδζάξ Γζχνβμο Κμοιάκμο πνμξ ημκ 

bailν Nikolo Erizzo ζηζξ 13 Μαΐμο 1741, ζηδκ μπμία εηεεζάγμκηαζ μζ οπδνεζίεξ ημο Φάθηδ πνμξ ημ 

πνμλεκείμ (“questo ha servitor benche sii de primate del territorio di Calamata à questo consolato in 

figura di dragomano et ha molto contribuito a favore della natione nostra e con la sua abilità e con li 

suoi mezzi ben forti…”). Βθ. ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 156. 
569

 Βθ. ηεθ. 9. 
570

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 182 I. 
571

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 188. 
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ημο ειπμνζημφ ηένδμοξ απμηεθμφζε ζδιακηζηυηαημ υθεθμξ ηαζ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα 

ηδκ απυηηδζδ αλζςιάηςκ, υπςξ αοηυ ημο πνμλέκμο ή ημο δναβμοιάκμο.
572

 

Σέθμξ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ειπμνζηή ηαζ ηδ 

θεδθαηζηή δναζηδνζυηδηα ήηακ αζαθήξ. Γζα πανάδεζβια, ιεηαλφ 1768 ηαζ 1769 μζ 

ηάημζημζ ηδξ Καθαιάηαξ ηαηαββέθθμοκ υηζ έιπμνμζ απυ ηδ ηυδνα, Αοθχκα ηαζ 

Αοθαηυκα [sic] μζ μπμίμζ έθεαζακ ζηδκ πυθδ βζα δζελαβςβή ειπμνίμο, ηδ 

θεδθάηδζακ ιε ζδζαίηενδ αζαζυηδηα
573

 

οιπεναζιαηζηά, ακ ηαζ δ πνμηεναζυηδηα ηςκ ζηναηδβζηχκ ζοβηέκηνςζδξ 

αζμηεπκζημφ ηαζ ειπμνζημφ ηεθαθαίμο ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζηζηήξ πενζμοζίαξ εη 

ιένμοξ ημο Μπεκάηδ δεκ ακηακαηθχκηαζ ζημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε, 

θαίκεηαζ υηζ απμηέθεζακ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ηονζανπίαξ ημο. Ζ ζδζμηηδζία αζμηεπκζηχκ ενβαζηδνίςκ, δ ζφζηαζδ 

ακηίζημζπςκ ζοκεηαζνζζιχκ, μζ εκμζηζάζεζξ ζπζηζχκ, δ ζοιιεημπή ζε καοηζθζαηά 

εβπεζνήιαηα, δ ζφζηαζδ ειπμνζηχκ εηαζνεζχκ, δ απυηηδζδ ηδξ πνμκμιζαηήξ 

αεκεηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ δζηηφςκ ζηεκχκ ζπέζεςκ ιε Βεκεημφξ  

αλζςιαημφπμοξ απμηέθεζακ ιένδ εκυξ, εθθεζπηζηά ηεηιδνζςιέκμο, αθθά ζδιακηζημφ 

ζπεδζαζιμφ εκίζποζδξ ηδξ αάζδξ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ. 

                                                 
572

 Γζα ηδ δνάζδ ηςκ ιπεναηθήδςκ αθ. Boogert, The Capitulations, 19 η.ε., Κνειιοδάξ, Σν εκπφξην, 

41-52. Ζ απυδμζδ ημο αλζχιαημξ ημο δναβμοιάκμο δεκ ζπεηζγυηακ ιε ηδκ ηαημπή ηδξ ακηίζημζπδξ 

βθχζζαξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αθθδθμβναθία ημο Μπεκάηδ ιε Βεκεημφξ αλζςιαημφπμοξ ζηδκ 

εθθδκζηή βθχζζα, πνμθακχξ θυβς άβκμζαξ ηδξ ζηαθζηήξ εη ιένμοξ ημο. 
573

 MAD 9.307.2 ιε π.έ. 18 Μαΐμο 1768-7 Μαΐμο 1769, υπμο ακαθένεηαζ υηζ άνπαλακ ζηαθφθζα ηαζ 

ζφηα, θεδθάηδζακ αιπέθζα ηαζ ηήπμοξ, ηαηέθοζακ ζηα ζπίηζα ηςκ ηαημίηςκ, απήβαβακ ιέθδ 

μζημβεκεζχκ ηαζ έηθερακ ακηζηείιεκα. 
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Σξίην κέξνο 
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Κεθάιαην όγδνν 

Ο Μπελάθεο θαη ην θνηλνηηθό θαηλόκελν. Ννκηκνπνηεηηθνί κεραληζκνί θαη 

έληαμε ζηελ νζσκαληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

 Ζ ακέθζλδ ηαζ δνάζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ εθίη έπμοκ ζοκδεεεί αζαθζμβναθζηά ιε 

ημ ημζκμηζηυ θαζκυιεκμ, ζφκεεηδ εηδήθςζδ ημο μεςιακζημφ ηνυπμο δζμίηδζδξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ζπέζεςκ πενζθένεζαξ-ηέκηνμο, ηςκ επανπζαηχκ δζμζηδηζηχκ 

ιδπακζζιχκ ηαζ ηςκ ημπζηχκ ελςεεζιζηχκ ελμοζζαζηζηχκ παναβυκηςκ. 

 Ζ παναδμζζαηή ζζημνζμβναθία πενζβνάθεζ ηζξ ημζκυηδηεξ ςξ κμιζηά πνυζςπα, 

δζαπεζνζζηζηέξ ζοζζςιαηχζεζξ, μζ μπμίεξ εκενβμφζακ ακελάνηδηα απυ ηζξ 

μεςιακζηέξ ανπέξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιμνθή εεζιζηήξ αοημμνβάκςζδξ ηςκ re‟aya, 

πμο πφηκςκε βφνς απυ ηζξ δδιμβενμκηζηέξ ημζκμηζηέξ εηθμβέξ, ζοβηνμημφζε ηαζ 

μνβάκςκε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ημο δδιυζζμο αίμο (εζςηενζηή αζθάθεζα, απμκμιή 

δζηαζμζφκδξ, ζοιαμθαζμβναθζηέξ οπδνεζίεξ) πενζπαναηχκμκηαξ ημοξ πνζζηζακμφξ ζε 

έκα ζδζαίηενα ηθεζζηυ ημζκςκζηυ ιυνθςια, πςνίξ επαθέξ ιε ηδκ μεςιακζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ εζςηενζηέξ ημζκςκζηέξ εκηάζεζξ.
574

 Πνυηεζηαζ βζα ημ ζδεμθυβδια 

ηδξ οπυδμοθδξ ημζκςκίαξ, ημ μπμίμ έπεζ δζαιμνθχζεζ ηαεμνζζηζηά ηδ κεμεθθδκζηή 

ζζημνζηή ζηέρδ. 

Ζ άπμρδ υηζ δ ημζκμηζηή αοημδζμίηδζδ απμηεθμφζε απάκηδζδ ζηζξ 

μεςιακζηέξ πζέζεζξ ηαζ ελεζδίηεοζδ ηδξ εεκζηήξ αθθδθεββφδξ παναβκςνίγεζ ηδκ 

απμοζία κμιζηχκ πνμζχπςκ ζημ μεςιακζηυ δζηαζζηυ ζφζηδια, αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ βαζμηηδζία ηαζ μζ δδιμζζμκμιζηέξ επεκδφζεζξ ηςκ πνμοπυκηςκ απμηέθεζακ ημκ 

ελμοζζαζηζηυ άλμκα βφνς απυ ημκ μπμίμ μνβακχεδηακ μζ ημζκμηζηέξ δζηαζμδμζίεξ 

ημοξ. Δλάθθμο, δ φπανλδ εεζιζηχκ ζοβηνμηήζεςκ πςνίξ ηδκ ακηίζημζπδ πμθζηεζαηή 

ακαβκχνζζδ είκαζ αδφκαηδ. 

Μία πενζζζυηενμ ζφβπνμκδ πνμζέββζζδ ημο ημζκμηζημφ θαζκυιεκμο 

πνδζζιμπμζεί ςξ ενιδκεοηζηυ ενβαθείμ ημκ ηαλζηυ παναηηήνα ηςκ ημζκμηήηςκ. 

φιθςκα ιε αοηή ηδκ ενιδκεοηζηή ακ ηαζ μ δζαιεζμθααδηζηυξ νυθμξ ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ δβεζίαξ απάθθαζζε ημ ημζκμηζηυ ζχια απυ επειαάζεζξ ηδξ 

μεςιακζηήξ ελμοζίαξ, ημ απμηέθεζια ηςκ μπμίςκ εα ήηακ επζηίκδοκμ, μζ 

ημηγαιπάζδδεξ ελάνηδζακ ηδκ πμθζηζηή φπανλή ημοξ απυ ημ μεςιακζηυ ζφζηδια, 

                                                 
574

 Βθ. Βαηαθυπμοθμξ, Οη θνηλφηεηεο, 150-155, Μμζπμαάηδξ, Σν ελ Διιάδη Γεκφζηνλ Γίθαηνλ, 81-86 

ηαζ αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 87-91. Ο Γζακκυπμοθμξ ημκίγεζ πενζζζυηενμ ηζξ εκδμημζκμηζηέξ 

ακηζπαναεέζεζξ, πςνίξ υιςξ κα δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά ςξ πνμξ ηδ ζοκμθζηή εεχνδζδ. Βθ. 

Γζακκυπμοθμξ, Κνηλφηεηεο, 134-143. 
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πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ημζκυηδηα βζα ηδ ζοζζχνεοζδ πμθζηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ 

ηεθαθαίμο. Έηζζ, δ ζοιπυνεοζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ζηνςιάηςκ ιε 

αοηά ηδξ μεςιακζηήξ ζεφκμοζαξ ηάλδξ ακέζηεζθε ηδκ ημζκμηζηή ελέθζλδ.
575

 

φιθςκα ιε αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, δζαηνίκμκηαζ δφμ θάζεζξ ηδξ ημζκμηζηήξ 

ακάπηολδξ: ζημοξ πνχημοξ αζχκεξ μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ δ αδφκαιδ πανμοζία ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ επέηνερε ηδκ οπμηαηάζηαζή ηδξ απυ ημζκμηζηά ελμοζζαζηζηά 

ηέκηνα. ιςξ, ζηαδζαηά δ ζοιιεημπή ηςκ θμνέςκ ηδξ ημζκμηζηήξ ελμοζίαξ ζημοξ 

θμνμεκμζηζαζηζημφξ ιδπακζζιμφξ  ηαζ μ πεζνζζιυξ ημο ημζκμφ ζοιθένμκημξ ζηδ αάζδ 

ηςκ ζδζςηζηχκ εεςνήζεςκ δζεφνοκακ ημ ημζκςκζηυ πάζια ακάιεζα ζηα δβεηζηά 

ζηνχιαηα ηαζ ημκ ημζκμηζηυ πχνμ ηαζ επζαάνοκακ ελμοζζαζηζηά ημοξ πνζζηζακμφξ. 

Αοηή δ πάναλδ αοεαίνεηδξ πνμζςπζηήξ πμθζηζηήξ ζημ δδιυζζμ πεδίμ απμηέθεζε 

ηνμπμπέδδ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολδ ηδξ ημζκμηζηήξ ζοζζςιάηςζδξ. Οζ 

ημηγαιπάζδδεξ άνενςκακ ηαζ δέζιεοακ ηδκ ημζκμηζηή εέθδζδ, εκχ πανάθθδθα 

πανέηαιπηακ ημοξ ημζκμηζημφξ εθεβηηζημφξ ιδπακζζιμφξ επζιενζζιμφ ηςκ εοεοκχκ 

ηαζ ζοβηνμφμκηακ ιε ηδκ ημζκμηζηή κμιζιυηδηα ηαζ ηδκ ημζκή δεζηή. Αοηή δ 

ζοκεφνεζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηδξ μεςιακζηήξ ηαζ ηδξ πνμοπμκηζηήξ δβεζίαξ 

ζοννίηκςκε ηζξ δοκαηυηδηεξ εθέβπμο ηςκ ημζκμηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ημ ημζκςκζηυ 

ζχια. Ο ιυκμξ ακαζπεηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ αοημκμιίαξ ηδξ πνμεζηζηήξ ελμοζίαξ 

ήηακ μζ θασηέξ ζοκεθεφζεζξ, υπμο οπήνπακ. Βέααζα, δ εεχνδζδ αοηή παναβκςνίγεζ 

ημκ βεςβναθζηά πνμζδζμνζζιέκμ παναηηήνα, ηονίςξ ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ ζε 

ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα, ηςκ ημζκμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ δ εηθμβή ηςκ πνμοπυκηςκ 

απμηεθμφζε ζδιείμ ακαθμνάξ δζαπείνζζδξ ηςκ ημζκχκ. Δκημφημζξ, αηυιδ ηαζ εηεί, δ 

επακελέηαζδ ηδξ εηθμβζηήξ δοκαιζηήξ μδδβμφζε ζε ειαάεοκζδ ηςκ ημζκμηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ εκηάζεςκ.
576

 

Καεχξ ζηυπμξ ιαξ δεκ είκαζ δ εκκμζμθμβζηή ακάθοζδ ενιδκεοηζηχκ υνςκ ημο 

ημζκμηζημφ θαζκμιέκμο, εα πενζμνζζημφιε ζηδκ επζζήιακζδ υηζ αοηέξ μζ εεςνήζεζξ 

ζηδνίγμκηαζ ζηδκ οπμζηαζζμπμίδζδ ηαζ μκημθμβζηή αοημκυιδζδ ημο ημζκμηζημφ 

ζχιαημξ, μζ θεζημονβίεξ ημο μπμίμο δεκ μνίγμκηαζ απυ ηδκ μεςιακζηή δζμίηδζδ, αθθά 

ηαοηίγμκηαζ απνμζδζυνζζηα ιε ημ “θαυ” ή ηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηςκ 

re‟aya. Αηυιδ, ηαεχξ ημ ζδιαζζμθμβζηυ εφνμξ ημο υνμο “ημζκυηδηα” εηηείκεηαζ ζημ 

ημζκςκζηυ, δδιμβναθζηυ, δδιμζζμκμιζηυ, βεςβναθζηυ ή πμθζηζηυ πεδίμ ιε ημ ηέκηνμ 
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 Βθ. Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή πνιηηηθή, 39-40, 71-76, 101-103, 260-263. 
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 Παναδείβιαηα απμηεθμφκ δ ιεηααμθή ηδξ βενμκημιάγςλδξ ζε ζοβηέκηνςζδ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο 
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μ
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αάνμοξ ημο κα ιεηαημπίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηδ ζοβηονία, μ αηνζαήξ ζζημνζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο είκαζ ακαβηαίμξ βζα ηδκ απμθοβή ακαπνμκζζηζηχκ πνμζθήρεςκ. 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ μεςιακζηέξ ημζκυηδηεξ ήηακ οπυθμνεξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ 

δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ ημο ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ ηαζ ηςκ ηονίανπςκ 

παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, μ δε πμθζηζηυξ παναηηήναξ ημοξ ήηακ ηαεμνζγυιεκμξ ηαζ 

απμηέθεζια ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ εοεφκδξ. Καεχξ μ re‟aya ήηακ αοεζζιέκμξ ζηδκ 

πνμζπάεεζα ζηακμπμίδζδξ ηςκ ζημζπεζςδχκ ακαβηχκ ηδξ γςήξ ζημ άιεζμ αζμηζηυ 

πενζαάθθμκ ημο ηαζ ημ ιέβζζημ ηςκ δζεηδζηήζεχκ ημο πενζμνζγυηακ ζηδ δοκαηυηδηα 

δζεφνοκζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ζε μνζζιέκεξ υρεζξ ημο μζημκμιζημφ αίμο, μζ 

πμθζηζηέξ δζενβαζίεξ απμηεθμφζακ πνμκμιζαηυ πεδίμ ηςκ δβεηζηχκ ζηνςιάηςκ. 

Ζ ζηαεενυηδηα ημο πνμοπμκηζημφ αλζχιαημξ ζηδνζγυηακ ζηδκ πίζηδ ημο 

θμνέα ημο ζηδκ μεςιακζηή κμιζιυηδηα. Εήηδια ακαηνμπήξ ημο ηαεεζηδηοίμο 

ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ δεκ ηίεεηαζ, ηαεχξ δ εεζιζηή θεζημονβία ημο πνμφπμκηα ςξ 

εηιζζεςηή ή εηπνμζχπμο ημο δδιμζζμκμιζημφ ζοζηήιαημξ απμηεθμφζε ηδ 

κμιζιμπμζδηζηή αάζδ ηδξ ελμοζίαξ ημο. Έηζζ δ ζοιιεημπή ημο πνμφπμκηα ζηζξ 

ελςημζκμηζηέξ δζενβαζίεξ απμηεθμφζε ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ ηδξ ζζπφμξ ημο απυ ηδ 

ζοκαίκεζή ημο ζημ ημζκμηζηυ δζηαζζηυ πενζαάθθμκ. 

Σέθμξ, μζ πμθζηζηέξ ζπέζεζξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ημζκυηδηαξ ζοννζηκχκμκηακ 

ζηδκ πεθαηεία, ηδκ ηονίανπδ ιμνθή πμθζηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ζημκ 

μεςιακζηυ ηυζιμ.
577

 πςξ εα ημκζζηεί ηαζ παναηάης, μζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ 

πενζυνζγακ ηδκ πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ ζηδκ πανμπή πνμζηαζίαξ ζε πνμζςπζημφξ 

μπαδμφξ εη ιένμοξ ημο πνμφπμκηα ηαζ ηάθοπηακ ζενανπζηά υθμ ημκ ηάεεημ άλμκα 

ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ δδιμζζμκμιζηχκ ζπέζεςκ. Έηζζ, μζ ημηγαιπάζδδεξ ήηακ πεθάηεξ 

επανπζαηχκ δζμζηδηζηχκ αλζςιαημφπςκ ή ζζπονχκ πμθζηζημμζημκμιζηχκ παναβυκηςκ 

ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ δζημί ημοξ πεθάηεξ ήηακ μζ ηαηχηενμζ πνμφπμκηεξ ηαζ μζ 

re‟aya. Φοζζηά, δ ηονζανπία ημο πεθαηεζαημφ ζοζηήιαημξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ 

ημζκμηήηςκ ηαηαβνάθεηαζ έιιεζα ζηα ηεηιήνζα ηδξ επμπήξ, υπςξ βζα πανάδεζβια 

ζημοξ ηαηάθμβμοξ re‟aya πμο ζοκδβμνμφκ ζηδκ ακάθδρδ iltizam απυ ημκ Μπεκάηδ. 

Ο ζοζπεηζζιυξ ακάιεζα ζηδκ πανειααηζηυηδηα ηδξ Πφθδξ ηαζ ηδκ επανπζαηή 

ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή δοκαιζηή είπε ιεηααθδηυ παναηηήνα, οπυθμνμ ηςκ εηάζημηε 

ημπζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ζοβηονζχκ αθθά ηαζ ηδ δοκαιζηή ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. 

ιςξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ πενζμνζζιμί ηςκ πμθζηζηχκ δοκαημηήηςκ εκυξ 

                                                 
577

 Καηά μνζζιέκμοξ ενεοκδηέξ μζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ακάβμκηακ ζηδ ζςιαηεζαηή πανάδμζδ ηδξ 

Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ. Βθ. Gibb & Bowen, Islamic Society, 158-160, 209-213. 
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πνμκεμηενζημφ ηνάημοξ, μζ βεςβναθζημί ηαεμνζζιμί ηαζ δ δζάζπαζδ ημο μζημκμιζημφ 

ηαζ ημζκςκζημφ πχνμο επέααθακ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηςκ αοηυκμιςκ ημζκμηζηχκ 

ηέκηνςκ. ηυπμζ ήηακ πάκημηε μζ ίδζμζ, δδθαδή δ ελαζθάθζζδ ηδξ απνυζημπηδξ ηαζ 

δζδκεημφξ ζδζμπμίδζδξ ηςκ θμνμθμβζηχκ πνμζυδςκ ηαζ δ πνήζδ ηάεε δοκαημφ 

ελμοζζαζηζημφ ιδπακζζιμφ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ. Ζ Πφθδ έδεζπκε 

εκδζαθένμκ βζα ηζξ δζενβαζίεξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ημζκςκζηχκ ζςιάηςκ ηςκ re‟aya, 

ακελάνηδηα απυ ενδζηεία, ζηα πθαίζζα ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ, ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ εκδζαθενυκηςκ ηδξ ηαζ ηδξ κμιζιμπμζδηζηήξ 

πανειααηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ. Υςνίξ κα πνμδζαβνάθεζ ηδ δμιή ηαζ ημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ηςκ αβνμηζηχκ ηαζ αζηζηχκ ημζκςκζηχκ ζπδιαηζζιχκ, ακαβκχνζγε ηδκ 

ημπζηή ημζκςκζηή δοκαιζηή ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ πμθζηζημφξ ζοζπεηζζιμφξ. 

οκεπχξ, ημ ημζκμηζηυ ζφζηδια δεκ απμηεθμφζε ιζα μιμζυιμνθδ πναβιαηζηυηδηα, 

αθθά ζεζνά, πνμκζηά ηαζ ημπζηά πνμζδζμνζζιέκςκ νοειίζεςκ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ζοζζςιαηχζεζξ ηςκ οπδηυςκ ηδξ.
578

 ε αοηυ 

ημ πθαίζζμ μζ ενδζηεοηζηέξ δζαηνίζεζξ έπαζγακ ιζηνυ νυθμ, επζηνέπμκηαξ αηυιδ ηαζ 

ηζξ ιεζηηέξ εηπνμζςπήζεζξ, ηονίςξ ζε πθδεοζιζαηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιε ακάθμβα 

δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά. Παναδεζβιαηζηά ακαθένμοιε ηδκ εηπνμζχπδζδ ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ Κμνχκδξ ζηδ δζεοεέηδζδ ημζκμηζημφ πνέμοξ πνμξ ημκ Musa ağa απυ 

ημοξ Πακάβμ Σγάκκε, Mehmed ηαζ Mahmud.
579

 

Θεςνμφιε υηζ ημ ημζκμηζηυ θαζκυιεκμ ςξ ακηακάηθαζδ ηδξ ζφκεεηδξ ηαζ 

ημπζηά ηαζ πνμκζηά δζαθμνμπμζδιέκδξ μεςιακζηήξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

πνέπεζ κα ιεθεηδεεί ηαηά ιήημξ ηνζχκ ακαθοηζηχκ αλυκςκ. Πνχημκ, δ μεςιακζηή 

πμθζηεζαηή ανπή δεκ ακαβκχνζγε ηζξ ημζκυηδηεξ ςξ επίζδιμ εεζιυ ηαζ μνβακζηυ 

ιένμξ ηδξ πενζθενεζαηήξ δζμίηδζδξ. Καεχξ δ ζοθθμβζηή μκηυηδηα είκαζ απμφζα ζηδ 

şeri‟a, δεκ οπάνπεζ κμιζηή ακαβκχνζζδ ζοθθμβζηχκ οπμηεζιέκςκ ζημκ ζζθαιζηυ 

ηυζιμ.
580

 ημ ίδζμ πκεφια, ηα ηεηιήνζα δεκ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ φπανλδ εεζιζηά 

ακαβκςνζζιέκςκ ημζκμηζηχκ ζςιάηςκ ημοθάπζζημκ ςξ ημκ 19
μ
 αζχκα.

581
 Γζα 
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 Ακάθμβδ είκαζ δ ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο millet απυ ημοξ Braude & Lewis. Βθ. Braude & 
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 ΗΑΜΜ 27/190, temessük ιε π.έ. 3 Ημοκίμο 1734-23 Μαΐμο 1735 (1147). 
580

 Σμ millet ακαβκςνίγεηαζ κμιζηά ημκ 19
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πανάδεζβια, ζημ ζφκμθμ ηςκ μεςιακζηχκ εββνάθςκ πμο ιεθεηήεδηακ δε βίκεηαζ 

ηαιία ακαθμνά ημζκμηζημφ αλζχιαημξ, εκχ μζ εηπνυζςπμζ ηςκ re‟aya ηαηαβνάθμκηαζ 

απυ ημκ ηαδή ςξ απθμί ηάημζημζ πυθδξ ή πςνζμφ: δ θυνιμοθα “kasaba-i Kalamata 

sakinlerinden iken…” απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εββνάθμκηαζ ηυζμ μ 

Μπεκάηδξ υζμ ηαζ υθμζ μζ πνμφπμκηεξ ζημ ζφκμθμ ηςκ hüccet, „arzuhal, tapu, 

ahkâm, mühimme ηαζ ferman πμο ιεθεηήεδηακ. Αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ απμοζζάγμοκ μζ 

ακαβηαίεξ ζηα πθαίζζα ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ ζπέζεςκ ημο ηέκηνμο 

ιε ηδκ πενζθένεζα ηεηιδνζαηέξ ακαθμνέξ ζε ζοθθμβζηυηδηεξ, υπςξ μ πθδεοζιυξ ιζαξ 

μζηζζηζηήξ ιμκάδαξ. ιςξ πνυηεζηαζ βζα ζοιααηζηέξ ηαζ πςνίξ δζηαζζηή ζηήνζλδ 

εηηθήζεζξ ζε ημζκςκζηά ζχιαηα ηαζ δδιμβναθζηέξ ιμκάδεξ. Γζα πανάδεζβια, δ 

πενζβναθζηή θυνιμοθα “ehl-i Islam ve kocabaşıları ve re‟aya ve beraya fukarası”
582

 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαηαπνδζηζηήξ ακαθμνάξ ζε ζοθθμβζηυηδηεξ, υπςξ μ πθδεοζιυξ 

ηδξ Καθαιάηαξ.  

Γεφηενδ ηαζ θμβζηή ζοκέπεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ανπήξ ηδξ ενιδκεοηζηήξ ηςκ 

ηνυπςκ μνβάκςζδξ ηςκ re‟aya απμηεθεί δ απμηθεζζηζηυηδηα ηδξ κμιζηήξ 

ακαβκχνζζδξ πνμζχπςκ, αηυιδ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ηςκ οπδηυςκ ιε ημκ ηναηζηυ 

ιδπακζζιυ. Δλάθθμο, δ μεςιακζηή πμθζηεζαηή ανπή ςξ πνμκεoηενζηυξ ζπδιαηζζιυξ 

είπε ηαζ δ ίδζα πνμζςπζηυ παναηηήνα ηαοηζγυιεκδ ιε ημ ζμοθηάκμ. Ζ πνμζςπζηή 

εββομδμζία (kefalet) βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ 

ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ ήηακ μ απμηθεζζηζηυξ ηνυπμξ ζοκαθθαβήξ ηςκ rea‟aya ιε ημ 

ηνάημξ.
583

 Γδθαδή, μζ ημζκυηδηεξ μνίγμκηακ ιε αάζδ ηα άημια πμο ηζξ 

εηπνμζςπμφζακ, ηα μπμία ηαοηίγμκηακ ιε ηα ελέπμκηα ιέθδ μζηζζηζηχκ 

ζοβηνμηήζεςκ ή ηαγάδςκ. Έηζζ, μ νυθμξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ayan ςξ 

ιεζμθααδηέξ ακάιεζα ζηδκ ηεκηνζηή δζμίηδζδ ηαζ ημοξ πςνζημφξ είπε διζεεζιζηυ 

παναηηήνα, ηαεχξ δ ζπέζδ πμο ζφκαπηακ ιε ημ ηνάημξ ήηακ ακαβκςνζζιέκδ, αθθά 

πνμζςπζηή. Ο πνμφπμκηαξ ςξ πνμζςπζηά οπεφεοκμξ βζα ηδ θμνμθυβδζδ ηαζ ηδκ 

εοπείεεζα ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ημο εκηαζζυηακ μνβακζηά ζηδκ μεςιακζηή δζηαζζηή, 

πμθζηζηή ηαζ δζμζηδηζηή ηάλδ ηαζ ήηακ δμιζηυ ζημζπείμ θεζημονβίαξ ημο μεςιακζημφ 

                                                                                                                                            
ζδζςηζηά ηεηιήνζα. Αοηά πμο εηδυεδηακ ςξ ημζκμηζηά ζηδκ μοζία είκαζ ανπεία ζδζςηχκ ιε ζοιθένμκηα 

ζημ εζςηενζηυ ηςκ πνζζηζακζηχκ ημζκςκζηχκ ζπδιαηζζιχκ.  
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 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/61. 
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πνμκμιίςκ ςξ απμκμιή ιενζδίμο απυ έκακ ηναηζηυ ζπδιαηζζιυ πμο εηθνάγεζ ηδ αμφθδζδ ημο Θεμφ. 

ε αοηή ηδκ πενζβναθή βίκεηαζ ακαπνμκζζηζηή πνήζδ υνςκ, υπςξ “δδιυζζμ ζοιθένμκ” ηαζ “κμιζηυ 

πνυζςπμ”, ζε ιζα ζζημνζηή πενίμδμ υπμο μζ ηνυπμζ πνυζθδρδξ ηδξ πμθζηζηήξ ήηακ δζαθμνεηζημί απυ 

ημοξ ζφβπνμκμοξ.  
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ηυζιμο, ηαεχξ ζε αοηυκ απεοεοκυηακ μ εηπνυζςπμξ ηδξ δζμίηδζδξ βζα ηδ 

δζεοεέηδζδ ηςκ ζπέζεχκ ηδξ ιε ημοξ re‟aya. Απυ ηδκ άθθδ, πανέιεκε έκαξ απθυξ 

ζδζχηδξ, re‟aya ηαζ υπζ aşkeri, πςνίξ εέζδ ζηδ δζμζηδηζηή ζενανπία. 

Έηζζ, δ ημπζηή πνμοπμκηζηή εθίη απμηέθεζε de facto πνμζανιμβή ημο 

δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ ζηδ κμιζηή απμοζία ηδξ ζοθθμβζηήξ μκηυηδηαξ, απμδίδμκηαξ 

υθεξ ηζξ εοεφκεξ ηδξ ζοθθμβζηήξ δνάζδξ ζε έκα (ημοθάπζζημκ) άημιμ. ε αοηυ ημ 

πθαίζζμ, ηαζ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ maktu‟, μζ ημζκμηζημί θυνμζ 

ηαζ ηα πνέδ απμηημφζακ αημιζηυ παναηηήνα ηαζ ιεηαηνέπμκηακ ζε πνμζςπζηυ πνέμξ 

ημο πνμφπμκηα. Καηά ζοκέπεζα, δ ακάθδρδ ημζκμηζηχκ αλζςιάηςκ ήηακ οπυθμνδ 

ανπζηά ηδξ δοκαηυηδηαξ πθδνςιήξ ημο δδιμζζμκμιζημφ kefalet. Άνα, δ “ημζκυηδηα” 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ήηακ άθθμ απυ ηδκ απανίειδζδ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ 

εηπνμζχπςκ ηδξ, υπςξ ηαηαδεζηκφεηαζ ηαζ ζηδ νδημνζηή ηςκ ζενμδζηαζηζηχκ 

εββνάθςκ, ζηα μπμία μζ ηαδήδεξ ηνίκμοκ ζοθθμβζηέξ οπμεέζεζξ απεοεοκυιεκμζ 

απμηθεζζηζηά ζε πνυζςπα. Γεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ ημζκμηζηυ θαζκυιεκμ, 

ημοθάπζζημκ ζημκ 18
μ
 αζχκα, ηαεμνίγεηαζ απυθοηα ηαζ ηεθζηά ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

πανμοζία ηςκ πνμοπυκηςκ. Παναδεζβιαηζηή εηδήθςζδ ημο ημζκμηζημφ θαζκυιεκμο 

απμηεθμφκ μζ μκμιαζηζημί ηαηάθμβμζ πνμεζηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε ζοθθμβζηέξ 

(ζοκήεςξ δδιμζζμκμιζηέξ) δζαδζηαζίεξ,
584

 υπςξ ηαζ μ παναηηδνζζιυξ ημο 

ζζπονυηενμο αοηχκ ςξ απθμφ εηπνυζςπμφ ημοξ.
585

 

Οζ πνμδβμφιεκεξ παναηδνήζεζξ δεκ ακαζνμφκ ηδ δοκαηυηδηα ζοθθμβζηήξ 

ηζκδημπμίδζδξ ηςκ re‟aya, έζης ιέζς ηδξ πνμοπμκηζηήξ εηπνμζχπδζδξ. Αοηή δ 

δνάζδ ζοκήεςξ είπε ηδ ιμνθή δζαιανηονίαξ ηαηά ηςκ έηκμιςκ ζοιπενζθμνχκ 

δζμζηδηζηχκ οπαθθήθςκ.
586

 Γζα πανάδεζβια, ημ 1753 μζ εηπνυζςπμζ ηςκ ηαημίηςκ 

ημο ηαγά ηδξ Σνζπμθζηζάξ Κονζαγήξ Παπάγμβθμο, Γζάκκμξ Κμφβζαξ ηαζ ηάπμζμξ 

Θακάζδξ ηαζ μζ εηπνυζςπμζ ηςκ ηαημίηςκ ημο ηαγά ημο Αβίμο Πέηνμο Ακαβκχζηδξ 

αθίπμξ, Γζχνβμξ ηαζ Γζάκκδξ βζμζ ημο Γδιήηνδ έηακακ αβςβή ηαηά ημο voyvoda 

                                                 
584

 Γζα hüccet υπμο εββνάθμκηαζ μκμιαζηζημί ηαηάθμβμζ πνμεζηχκ αθ. ΗΑΜΜ 27/220, 27/193, 27/105, 

27/3216, 27/106, 27/188, 27/111, 27/248, 27/215, 27/139, 27/253, 27/113, 27/207 ηαζ 27/32. Βθ. 

πανάνηδια, πίκαηαξ 7. 
585

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/32, υπμο μζ εηπνυζςπμζ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ Μπεκάηδξ ηαζ 

Λάζηανδξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ εηπνυζςπμζ εοβεκχκ ακδνχκ (“al-esami ve al-eshas iş erleri 

tarafından”). 
586

 Οζ επανπζαημί αλζςιαημφπμζ ζπεδυκ ελ μνζζιμφ είκαζ φπμπημζ ηαηαπίεζδξ ηςκ re‟aya, εκχ ακάθμβδ 

ακηζιεηχπζζδ έπμοκ ηαζ απυ ημοξ ηαδήδεξ ηαζ ηδκ Πφθδ. Βθ. Faroqhi, Political Activity, 22. 
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Halil beğ βζα δδιμζζμκμιζηέξ ηαηαπνήζεζξ ζε αάνμξ ημοξ.
587

 Άθθμηε, μζ εηπνυζςπμζ 

ηςκ re‟aya πανίζηακηαζ ζε εηδζηάζεζξ ηαηαββεθζχκ ηαηά Οεςιακχκ αλζςιαημφπςκ 

βζα πανάκμιδ ζοιπενζθμνά,
588

 εκχ ζοπκά ακαθαιαάκμοκ ηδκ εηπνμζχπδζή ημοξ ζημ 

δζηαζηήνζμ, υπςξ ημ 1765, υηακ μζ vekil ημο πςνζμφ Μζηνμιάκδ, ηαθυβενμξ Κίηζμξ, 

Γζχνβμξ Μπίιπμξ ηαζ Ακαβκχζηδξ Καηζζηάηδξ ακηζιεηχπζζακ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ 

ηθδνμκυιςκ ημο Γζςνβάηδ μοθάηδ υηζ μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ ήηακ οπεφεοκμζ βζα 

ηδ δμθμθμκία ημο ηεθεοηαίμο.
589

 Δίκαζ υιςξ δφζημθμ κα δζαηνζεμφκ μζ ζδζςηζηέξ 

εεςνήζεζξ απυ ηζξ ζοθθμβζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ, ηαεχξ μζ πνμφπμκηεξ εφημθα 

πνδζζιμπμζμφζακ ηδ εέζδ ημοξ ςξ εηπνυζςπμζ ηςκ re‟aya βζα κα ζηακμπμζήζμοκ 

πνμζςπζηέξ ημοξ επζδζχλεζξ. Καεχξ ηα μεςιακζηά ηεηιήνζα δε δζαθμνμπμζμφκ ηδκ 

ζδζςηζηή ζθαίνα εκδζαθενυκηςκ απυ ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, αδοκαημφκ κα ιαξ 

αμδεήζμοκ. Γζα πανάδεζβια, βκςνίγμοιε υηζ δ ηίκδζδ ηςκ ayan ηαηά ημο mütesellim 

al-hacc Mehmed paşa κμδιαημδμημφκηακ απμηθεζζηζηά απυ ημκ εκδμπνμοπμκηζηυ 

ακηαβςκζζιυ βζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ επζννμήξ ακηίπαθςκ παναηάλεςκ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά.
590

 Ακηζεέηςξ, δε βκςνίγμοιε πμθθά βζα ηδ ιαγζηή ηίκδζδ ayan ηαζ 

ημηγαιπάζδδςκ ηαηά ημο moravalesi Bekir paşa ηαζ ηςκ θμνμθμβζηχκ ηαηαπνήζεχκ 

ημο ηδκ άκμζλδ ημο 1741.
591

  

Ζ πθέμκ μοδέηενδ πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ ηςκ re‟aya ήηακ μζ αζηήζεζξ 

επζζηεοήξ καχκ. Ζ δζαδζηαζία κμιζιμπμίδζδξ ημο αζηήιαημξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζε 

ακηίζημζπμ „arzuhal ημο πςνζμφ Λζαανηγή Καθαανφηςκ, πενζθάιαακε ζενμκμιζηή 

ζοβηέκηνςζδ, αίηδζδ βζα επζηυπζα ελέηαζδ ημο καμφ απυ έβηνζημοξ ιμοζμοθιάκμοξ 

(“kesf ve muayyene” απυ ημκ mevlana Salih efendi) ηαζ ηδ ιμοζμοθιακζηή ημζκυηδηα 

                                                 
587

 ΗΑΜΜ 27/141, hüccet ιε π.έ. 6 Ηακμοανίμο-4 Φεανμοανίμο 1753 (Rebi ul-evvel 1166). ε ακηίεεζδ 

ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Ergene υηζ δ ιαγζηή ηαηαθοβή απμηεθμφζε εββφδζδ επζηοπίαξ, δ αβςβή ηςκ 

εηπνμζχπςκ ηςκ δφμ ηαγάδςκ απμννίθεδηε. Βθ. Ergene, Local Court, 151-169. 
588

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/183, MD 166.122.1 ηαζ MAD 6.39.2. Γζα ακαθοηζηή πανμοζίαζδ 

αοηχκ ηςκ πενζπηχζεςκ αθ. ηεθ. 9.  
589

 ΗΑΜΜ 27/33, hüccet ιε π.έ. 22-31 Μαΐμο 1765 (eva‟il Zil-hicce 1178). 
590

 MD 164.248.4 ιε π.έ. 1 Ημοθίμο 1764–20 Ημοκίμο 1765 (1178). Ζ επίζδιδ ηαηδβμνία ήηακ υηζ μ 

ηαηδβμνμφιεκμξ mütesellim παναηνάηδζε ημ cizye. 
591

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 156, επζζημθή ημο πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα Antonio 

Ghirardi πνμξ ημκ bailo Nikolo Erizzo ζηζξ 22 Ημοκίμο 1741 υπμο ακαθένεζ υηζ Σμφνημζ ηαζ ναβζάδεξ 

λεζδηχεδηακ εκακηίμκ ημο moravalesi βζα ηζξ θμνμθμβζηέξ αοεαζνεζίεξ, εκχ μ Mustafa ağa Hotoman 

ηαζ άθθμζ πήβακ ζηδκ Πφθδ κα δζαιανηδνδεμφκ (“per le pretese estorsioni de lui passa del region et 

aggravari verso li habitanti segui ultimamente grande revolution”). Δπίζδξ, ASV, Bailo a 

Costantinopoli, lettere, busta 156, επζζημθή ημο πνμλέκμο Ανηαδζάξ Κμοιάκμο πνμξ ημκ bailo Nicolò 

Erizzo ζηζξ 12 Απνζθίμο 1741, υπμο ακαθένεηαζ υηζ μζ ayan λεζδηχεδηακ ηαηά ημο muhassil ηαζ 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδκ Πφθδ. 
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(“cema‟yet-i musulman”), έηδμζδ fetva ηαζ απμζημθή „ilam ζημ επανπζαηυ divan βζα 

ηδκ έηδμζδ ζπεηζημφ buyuruldu.
592

 

 Σέθμξ, δ ημζκυηδηα, υηακ ιεθεηάηαζ per se ςξ ιμνθή ημζκςκζημφ ζπδιαηζζιμφ 

ηςκ re‟aya, πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ πνμζανιμζιέκςκ θεζημονβζηά ζηζξ απαζηήζεζξ ημο μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ 

ηαζ ηαεμνζγυιεκςκ απυ ημπζηέξ ηαζ ζοβηονζαηέξ ζοκεήηεξ, έηζζ υπςξ ελεζδζηεφμκηαζ 

ζημ νυθμ ημο εεζιζημφ δζηαίμο, ζηδκ πμθζηζηή δοκαιζηή ηδξ Δηηθδζίαξ ή ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ, ζηζξ παναβςβζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ 

ακάιεζα ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ δζμζηδηζηήξ ιδπακήξ ηαζ ημοξ re‟aya. Πανάβμκηεξ 

πμο ηαευνζζακ ζζημνζηά ηδ δζάνενςζδ πενζζζυηενμ αοηυκμιςκ παναβςβζηχκ ηαζ 

επζημζκςκζαηχκ ζπέζεςκ ήηακ μζ ελεζδζηεφζεζξ ημο δδιμζζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ, δ 

παναβςβζηυηδηα ημο εδάθμοξ, δ εέζδ ημο μζηζζιμφ ζημ ζοβημζκςκζαηυ δίηηομ, ημ 

ιέβεεμξ ηδξ μζηζζηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ μ ηνυπμξ ιεηάααζήξ ηδξ ζηδκ μεςιακζηή 

ηονζανπία.
593

 Σα “πνμκυιζα” ζοκίζηακημ ζημκ ηαεμνζζιυ ζδζαίηενδξ δδιμζζμκμιζηήξ 

ιεηαπείνζζδξ ή ζηδκ παναπχνδζδ ηάπμζμο ααειμφ αοημκμιίαξ ζηδ δζεοεέηδζδ ηςκ 

δζηαζζηχκ ζπέζεςκ, πάκημηε ζηδκ οπδνεζία ηςκ μεςιακζηχκ δζμζηδηζηχκ δμιχκ.  

Απμηθεζζηζηά ζε αοηυ ημ πθαίζζμ πνέπεζ κα ιεθεηδεεί δ βεκεαθμβία ημο 

ημζκμηζημφ θαζκυιεκμο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ ζδζαζηενυηδηέξ 

ημο, απυ ηζξ μπμίεξ ζδιακηζηυηενδ εεςνμφιε ηδ ζοκεπή πανμοζία ζημ πχνμ 

πνζζηζακζηχκ μζημβεκεζχκ ιε αολμιεζςιέκδ βαζμηηδηζηή ζζπφ. Αοηέξ μζ μζημβέκεζεξ, 

ιε ιζηνή ελμοζζαζηζηή αάζδ ζηδκ πνχηδ πενίμδμ ηδξ μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ, 

πζεακυκ ςξ εηπνυζςπμζ πςνζχκ, επίννςζακ ηδ εέζδ ημοξ ιέζα απυ ημκ ηαζκμθακή 

ηαζ δμιζηά αζφιπηςημ ιε ηδκ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα εεζιυ ηςκ αεκεηζηχκ 

αζηζηχκ ημζκμηήηςκ,
594

 ηαζ εδναίςζακ ημκ πμθζηζημμζημκμιζηυ νυθμ ημοξ 

                                                 
592

 ΗΑΜΜ 27/256, „arzuhal ιε π.έ. 5 Μαΐμο 1762 (11 Şevval 1175), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ καυξ ημο 

Αβίμο Γεςνβίμο έπεζ οπμζηεί γδιζέξ ζηδ ζηέβδ (“fena bulan sakfının bela-i ziyade”) θυβς παθαζυηδηαξ 

(“kadimleri murum ayam”) ηαζ πμθθχκ ζεζζιχκ (“kesret-i zelzeleden”), εκχ ηα λφθζκα εειέθζα είπακ 

ηαηαννεφζεζ ηαζ απαζημφζακ απμηαηάζηαζδ (“ahsaban bunyadı ile iade munhedim olunmak içün”). 

Γζα ημ γήηδια ηςκ αζηήζεςκ επζζηεοχκ πνζζηζακζηχκ καχκ αθ  Gradeva, Ottoman Policy, 339-368. 
593

 Παναδεζβιαηζηά ακαθένμοιε υηζ δ οπαβςβή ζημ δδιμζζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ημο vakf ή ημο haş 

εοκμμφζε ηδκ ακάπηολδ θζβυηενμ ελανηδιέκςκ απυ ηα δζμζηδηζηά υνβακα ιμνθχκ ημζκςκζημφ αίμο.  

Αηυιδ, μζ re‟aya ιπμνμφζακ εοημθυηενα κα μνβακχζμοκ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ζε αζηζηά ηαζ ιζηνά 

κδζζςηζηά πενζαάθθμκηα. Ακάθμβεξ πναβιαηζηυηδηεξ ήηακ βκχνζιεξ ζημκ πμθζηζζιζηυ πχνμ ηδξ 

ακαημθζηήξ Μεζμβείμο απυ παθζυηενμοξ πμθζηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, άνα δ αθμιμίςζή ημοξ ήηακ 

εφημθδ βζα ημκ εηάζημηε πμθζηζηά ηονίανπμ. 
594

 Ζ αεκεηζηή “αζηζηή ημζκυηδηα”, ζοβηνμηήεδηε ζημ πενζεχνζμ ηδξ επίζδιδξ δζμζηδηζηήξ μνβάκςζδξ 

ςξ δζαιεζμθααδηζηυξ εεζιυξ ζηζξ ζπέζεζξ ηνάημοξ-οπδηυςκ. φιθςκα ιε ημκ αοζηδνά 

ανζζημηναηζηυ παναηηήνα ηδξ, ζε ηάεε επανπία έδνεοε έκα ζοιαμφθζμ 60-100 μζημβεκεζχκ, μζ μπμίεξ 

ελέθεβακ ημοξ ηνεζξ οπυθμβμοξ ζηζξ αεκεηζηέξ ανπέξ ζοκδίημοξ. Οζ μζημβέκεζεξ δε δζέιεκακ ακαβηαία 

ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ επανπίαξ ηαζ αάζζγακ ηδκ ζζπφ ημοξ ηονίςξ ζηδ βαζμηηδζία. ηυπμξ ηςκ 
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εηιεηαθθεουιεκεξ ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο μεςιακζημφ 18μο αζχκα. 

Αοηέξ μζ μζημβέκεζεξ ακέθααακ ημκ πνμοπμκηζηυ νυθμ ημοξ ιε ιεβάθδ επζδελζυηδηα, 

μζ πενζζζυηενεξ επζαζχκμκηαξ απυ ηζξ αθθεπάθθδθεξ αθθαβέξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ. 

Ζ ηεηιδνζαηή επζαεααίςζδ ηδξ οπυεεζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Καθαιάηαξ 

πνμένπεηαζ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ αίηδζδξ ηςκ πνμοπυκηςκ ηδξ βζα ηδ ζφζηαζδ αζηζηήξ 

ημζκυηδηαξ, υπμο θαίκεηαζ υηζ δ πνμέθεοζδ ηςκ πνμεζηχκ ηδξ ακάβεηαζ ημοθάπζζημκ 

ζηδ αεκεηζηή πενίμδμ.
595

 

Οζ ιμοζμοθιακζημί αβνμηζημί πθδεοζιμί μνβακχκμκηακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 

βφνς απυ ημοξ ayan, μζ μπμίμζ έπμκηαξ εονφηενμ εεζιζηυ νυθμ απυ ημοξ πνζζηζακμφξ 

μιμθυβμοξ ημοξ αζημφζακε αοζηδνυηενμ έθεβπμ ζημκ μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ αίμ 

ηδξ πενζμπήξ ημοξ. Έηζζ, ζημοξ ιμοζμοθιακζημφξ πθδεοζιμφξ ημ ημζκμηζηυ 

θαζκυιεκμ απμννμθμφκηακ ηυζμ απυ ηζξ δζμζηδηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ δβεηζηχκ 

ζηνςιάηςκ ημοξ, χζηε δ φπανλδ ζοθθμβζηχκ πμθζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ κα ιδκ 

ιπμνεί κα ηεηιδνζςεεί εφημθα.  

Μζα ηεθεοηαία υρδ ημο ημζκμηζημφ αίμο, δ ελέηαζδ ηδξ μπμίαξ αμδεά ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο ημζκμηζημφ ζχιαημξ ιε ημοξ πνμφπμκηέξ ημο, είκαζ δ 

ηζιδηζηή ηζηθμθμνία ηςκ ηεθεοηαίςκ. ηα ηεηιήνζα πμο ιεθεηήεδηακ, εκχ ανπζηά 

θίβμζ ιμοζμοθιάκμζ ηαζ αηυιδ θζβυηενμζ πνζζηζακμί έπμοκ ηίηθμ, ιε ημ πέναζια ημο 

πνυκμο αολάκεηαζ δ ζοπκυηδηα πνήζδξ ηζιδηζηχκ ηίηθςκ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ιζα 

επανπζαηή ημζκςκία, ημ εκδζαθένμκ ηδξ μπμίαξ βζα πανυιμζεξ ιμνθέξ κμιζιμπμίδζδξ 

ζηαδζαηά εκζζπφεηαζ. Σα μκυιαηα ηςκ ιμοζμοθιάκςκ είηε δε ζοκμδεφμκηαζ απυ 

ηακέκα ηίηθμ είηε αημθμοεμφκηαζ απυ ημοξ ηζιδηζημφξ ηίηθμοξ efendi, bese, ağa, al-

hacc, izzetlu ηαζ çelebi.
596

 Αηυιδ, πενζζζυηενμ ιεβαθμπνεπείξ ηίηθμζ απμδίδμκηαζ ζε 

ζδιαίκμκηεξ ayan, υπςξ μ Musa ağa ηαζ μ Halil beğ,
597

 ή ζε şuhud-ul-hal ζδιακηζηχκ 

εββνάθςκ: απυ ημοξ απθμφξ fahr al-hacc, fahr al-ayan, fahr-al-ağran, fahr al-umur 

                                                                                                                                            
Βεκεηχκ ήηακ δ δδιζμονβία ιζαξ αζηζηήξ ανζζημηναηίαξ ζοιιάπμο ηαζ ζοκενβάηδ ημοξ. οκμθζηά 

ζοβηνμηήεδηακ 16 ημζκυηδηεξ. Βθ. Μάθθζανδξ, Ζ Πάηξα, 240-262, Νηυημξ, Οη αζηηθέο θνηλφηεηεο, 

243-249, Πακαβζςηυπμοθμξ, Πιεζπζκφο, 154, Πακαβυπμοθμξ, Ζ αζηηθή θνηλφηεηα, 13-21 ηαζ 

Παπαδία-Λάθα, Ο ζεζκφο ησλ αζηηθψλ θνηλνηήησλ, 465-500. 
595

 MCC, Morosini Grimani, busta 547, fascicolo XI ηαζ π.έ. 31 Ηακμοανίμο 1696. Αηυιδ αθ. MCC, 

Morosini Grimani, busta 547 fascicolo XI, 176 verso-177 recto, ιε ημκ ηίηθμ “Nota delli nomi della 

famiglie da sono descritti nel libro della communità di Calamata” ηαζ π.έ. 13 Απνζθίμο 1699. Ο  

ηαηάθμβμξ ηςκ μκμιάηςκ δδιμζζεφεηαζ ζημ πανάνηδια, πίκαηαξ 4. 
596

 Οζ ηαηαβναθέξ ηςκ ηίηθςκ είκαζ πμθθέξ, ηονίςξ ζηα μκυιαηα ηςκ şuhud-ul-hal. Γζα ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ επζκυδζδξ βεκεαθμβζχκ ηαζ ηαηαζηεοήξ ιφεςκ, πμο δζηαζχκμοκ ημκ 

ηίηθμ ημο seyyid., αθ. Pierce, Entrepreneurial Success, 119-121. οπκά, απακηχκηαζ επαββεθιαηζημί 

ηίηθμζ ιε ημζκςκζηυ ηφνμξ, ηονίςξ ημο molla, kethuda, voyvoda, serdar, sipahi θαη çukadar. Γζα 

παναδείβιαηα πνήζδξ ηέημζςκ ηίηθςκ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ Karaosmanoğlu αθ. Nagata, The 

Decline, 138. 
597

 Δκημφημζξ ζε ηακέκα έββναθμ ημο ΗΑΜΜ δεκ απμδίδεηαζ ηίηθμξ ζημοξ Hotoman. 
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fazletlu hafız, fahr al-asal, fahr al-eşbah, fahr al-ekarim, ζημοξ πενζζζυηενμ 

ζφκεεημοξ fahr voyvoda umde al-ebakir,
598

  kudret al-emacid ve al-ekârim, fahr al-

ayan al-hacc, fahr al-kitab, umdet al-ekârim ser bevabin-i dergâh, umdet al-ekârim 

ηαζ fahr-al-seyam al-keram va‟iz,
599

 ςξημκ οπεναμθζηά πμιπχδδ βζα ayan şer-i esraf-i 

ayan ve kibarlardan olan (al-mustetab) umdet al-emacib ve al-ekarim camı‟ al-

mehamid ve al-mekarim saadetlu.
600

 Ζ πνήζδ αοηχκ ηςκ ηίηθςκ ζε επίζδια έββναθα 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ κμιζιυηδηάξ ημοξ ηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ ηεκηνζηήξ 

ελμοζίαξ κα εκζςιαηχζεζ ημοξ θμνείξ ημοξ ζημ ημζκςκζημπμθζηζηυ ζφζηδια.
601

 

Βέααζα, υηακ δε ικδιμκεφμκηαζ επχκοια άημια, δ ακαθμνά ζημοξ ayan είκαζ 

ζδζαίηενα θζηή.
602

 

Ζ άπμρδ υηζ μζ ημηγαιπάζδδεξ, ηαζ εζδζηά μ Μπεκάηδξ, δε θένμοκ ηακέκακ 

ηζιδηζηυ ηίηθμ ζηα μεςιακζηά έββναθα
603

 δεκ ηεηιδνζχκεηαζ ζηζξ πδβέξ πμο 

ιεθεηήεδηακ. ε hüccet ήδδ ημο 1736 ακαθένεηαζ μ rafı al-sefer Πακαβζχηδξ 

Φάθηδξ,
604

 δ πνχηδ ακαθμνά πνμφπμκηα ιε ημκ ηίηθμ ημο kocabaşı βίκεηαζ ζε 

έββναθμ ημο 1742,
605

 εκχ μ Μπεκάηδξ ηαηαβνάθεηαζ βζα πνχηδ θμνά ιε ημκ ηίηθμ 

ημο ημηγαιπάζδ ζε hüccet ημο 1744.
606

 Ο ηίηθμξ ημο al-sefer ιπνμζηά απυ ημ υκμιά 

ημο πνςημειθακίγεηαζ ημ 1746
607

 ηαζ εα πνμδβείηαζ πμθφ ζοπκά ημο μκυιαηυξ ημο 

ζημ ελήξ,
608

 εκχ εκίμηε εα παίνκεζ πενζζζυηενμ εκηοπςζζαηή ιμνθή, ςξ rafi‟ al-sefer 

Mora kocabaşılarından.
609

  

Μεηά ημ 1760, ζηα έββναθα ημο ΗΑΜΜ δ απυδμζδ ημο ηίηθμο ημο 

ημηγαιπάζδ βίκεηαζ ζπεδυκ αδζάηνζηα ζε ηάεε είδμοξ πνμφπμκηα, πμθθμί εη ηςκ 

                                                 
598

 Ο ηίηθμξ απμδίδεηαζ ζημκ Mehmed bin Musa ağa. Βθ. ΗΑΜΜ 27/173. 
599

 Γζα παναδείβιαηα ηέημζςκ ηίηθςκ αθ. ΗΑΜΜ 27/38, 27/170 ηαζ 27/229. 
600

 Ο ηίηθμξ απμδίδεηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ Musa ağa. Βθ. ΗΑΜΜ 27/1 ηαζ 27/133. 
601

 Ο Ακαζηαζυπμοθμξ ακαθένεζ υηζ μ ηίηθμξ ημο zade απμηέθεζε έκδεζλδ ιζαξ de facto 

ανζζημηναημπμίδζδξ ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκίαξ, εκχ μζ πνζζηζακμί πνμφπμκηεξ πνμζπαεμφζακ κα 

λεπςνίζμοκ ιε δείηηεξ-πνμεέιαηα υπςξ ηον- ή παηγή- ή ηαηαθήλεζξ, υπςξ αοηή ημο –άηδ. Βθ. 

Anastasopoulos, The Mixed Elite, 263-264. 
602

 Πανάδεζβια ημ ΗΑΜΜ 27/64, υπμο ακαθένεηαζ υηζ ημ έββναθμ ζοκηάπεδηε εκχπζμκ ηςκ ağa ηδξ 

Ακδνμφζαξ (“bil-cümle Andrusa ağaları meclis-i şer‟”). 
603

 Βθ. Tsikaloudaki, L‟ État, l‟ église et le notable, 228, υπμο ακαθένεηαζ υηζ ιυκμ ημ 1768 μ 

Μπεκάηδξ απέηηδζε ημκ ηίηθμ ημο kocabaşi. 
604

 ΗΑΜΜ 27/82. 
605

 ΗΑΜΜ 27/211, υπμο ζημοξ şuhud-ul-hal εββνάθεηαζ ηαζ ηάπμζμξ ημηγάιπαζδξ Κονζαγήξ, εκχ ζε 

hüccet ημο 1746 ηαζ 1749 ακαθένμκηαζ μζ ημηγαιπάζδδεξ Γδιδηνάηδξ ηαζ Αθέλακδνμξ Βθ. ΗΑΜΜ 

27/147 ηαζ 27/9 ακηίζημζπα. 
606

 ΗΑΜΜ 27/95. Σμκ ίδζμ ηίηθμ θένεζ αηυιδ ημ 1749 ηαζ ημ 1762. Βθ. ΗΑΜΜ 27/29 ηαζ 27/104 

ακηίζημζπα. 
607

 ΗΑΜΜ 27/185. 
608

 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηα ΗΑΜΜ 27/210 ηαζ 27/115.  
609

 ΗΑΜΜ 27/142. Ο ηίηθμξ ημο al-sefer δεκ απμδίδεηαζ ζε ηακέκακ άθθμ ημηγαιπάζδ, ιε ελαίνεζδ 

ηάπμζμκ Ανβφνδ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/86. 
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μπμίςκ ήηακ απθμί εηπνυζςπμζ πςνζχκ.
610

 Ζ ποηκή πνήζδ ημο υνμο “ημηγαιπάζδξ” 

ιεηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 18μο αζχκα ακηακαηθά ηζξ έκημκεξ αθθαβέξ ζημκ ημζκςκζηυ 

ηαζ μζημκμιζηυ αίμ ηδξ μεςιακζηήξ επανπίαξ ηαζ ηδκ διζ-επζζδιμπμίδζδ ημο υνμο. 

Παν‟ υθα αοηά, ημ βεβμκυξ υηζ ζηα „arzuhal ηαζ ahkâm, ηα ίδζα πνυζςπα δεκ 

ακαθένμκηαζ ιε ηακέκακ ηίηθμ, πνμθακχξ βζα θυβμοξ απμθοβήξ πνυηθδζδξ ηδξ 

ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ, ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πνήζδ ηςκ ηίηθςκ βζα κμιζιμπμίδζδ ηδξ 

ζζπφμξ ημοξ πενζζζυηενμ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Πνυηεζηαζ βζα πνήζδ ζηνεθυιεκδ πνμξ 

ηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ ηζξ άθθεξ δβειμκζηέξ μιάδεξ ζημ μνζγυκηζμ 

επίπεδμ ηδξ επανπίαξ. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, δ πνήζδ ημο ακφπανηημο ζε επίζδιμ ή 

ακεπίζδιμ έββναθμ ημο ηίηθμο ημο mora-i ayan (ή ιμνάβζακδ) απυ ημκ Γεθδβζάκκδ 

απμηεθεί ζοιαμθζηή ηαζ ad hoc πνμζπάεεζα έκηαλήξ ημο ζηδκ μεςιακζηή 

πναβιαηζηυηδηα. Σέθμξ, ζηα μθζβάνζεια εθθδκζηά έββναθα ημο ΗΑΜΜ μ Μπεκάηδξ 

θένεζ ημκ ηίηθμ ημο άνπμκηα
611

 ή ημο “ηον-”,
612

 έκδεζλδ θελζπεκίαξ ηδξ ακηίζημζπδξ 

εθθδκζηήξ κμιζιμπμζδηζηήξ ηζιδηζηήξ νδημνζηήξ. 

Ζ αδζαθμνμπμίδηδ απυδμζδ ημο ηίηθμο ημο ημηγαιπάζδ ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ 

μεςιακζηή ελμοζία δεκ ακαβκχνζγε ηαιία ζενανπία ζημ εζςηενζηυ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ ηςκ re‟aya ηαζ ηςκ εηπνμζχπςκ ημοξ, ημοθάπζζημκ ςξ ημ 1770. ε 

αοηυ ημ πθαίζζμ εεςνμφιε υηζ δ ηνζιενήξ ποναιζδμεζδήξ ημζκμηζηή μνβάκςζδ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο απμηεθεί εκκμζμθμβζηή βεκίηεοζδ ακηαπμηνζκυιεκδ ζηδ δζμζηδηζηή 

μνβάκςζδ ηδξ πενζμκήζμο, πςνίξ κα ακηακαηθά ζενανπζηή μνβάκςζδ ηδξ ημζκμηζηήξ 

εηπνμζχπδζδξ.
613

 Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ δ ηαηαβναθή ηςκ ημηγαιπάζδδςκ πμο 

ζοιιεηείπακ ζε ζοβηεκηνχζεζξ ηυζμ ζηδκ Σνζπμθζηζά υζμ ηαζ ζηδκ Καθαιάηα 

βίκεηαζ ιε πακμιμζυηοπμ ηνυπμ,
614

 μζ δε ημηγαιπάζδδεξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ήηακ 

                                                 
610

 ΗΑΜΜ 27/216, 27/106, 27/215, 27/113, 27/216, 27/207 ηαζ 27/33. 
611

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41, 26/οπμθ. 2/43 ηαζ 26/οπμθ. 2/48. 
612

 ΗΑΜΜ 26/οπμθ. 2/41, 26/οπμθ. 2/43, 26/οπμθ. 2/45, 26/οπμθ. 2/47 ηαζ 26/οπμθ. 2/48. Γζα ηδκ 

πμζηίθδ μκμιαζία ηςκ πνμοπυκηςκ ζηα εθθδκζηά έββναθα ηαζ ηδκ πμθοζδιία ηδξ ακηίζημζπδξ 

μνμθμβίαξ ακάθμβα ιε ημκ ηυπμ ηαζ ημ πθαίζζμ ακαθμνάξ αθ. Tsikaloudaki, L‟ État, l‟ église et le 

notable, 215-225. 
613

 φιθςκα ιε αοηυ ημ ζπήια δ πεθμπμκκδζζαηή ημζκμηζηή μνβάκςζδ μθμηθδνςκυηακ ζημ επίπεδμ 

ημο ηαγά ιε ηδκ επανπζαηή ζοκέθεοζδ δδιμβενυκηςκ, ζημ ζφκμθμ ηδξ πενζμκήζμο ιε ηδκ βενμοζία 

ηςκ πνμεζηχκ (μνζζιέκμο ανζειμφ απυ ηάεε ηαγά) ηαζ ζημ divan ηδξ Σνζπμθζηζάξ ιε ημοξ δφμ 

ιμναβζάκδδεξ. Βθ. Μμζπμαάηδξ, Σν ελ Διιάδη Γεκφζηνλ Γίθαηνλ, 87-104, Πφθζα, Λεηηνπξγίεο θαη 

απηνλνκία, 69-70 ηαζ αηεθθανίμο, Ζ Πεινπφλλεζνο, 91-97. 
614

 Δκδεζηηζηά αθ. ΗΑΜΜ 27/216 ηαζ 27/207 υπμο ηαηαβνάθεηαζ ζοκέθεοζδ ημηγαιπάζδδςκ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά: “muvacehesinde ba-vekalet ve ba-esaleten her biri takrir-i kelam ve ispat an-al-miram 

edub” ηαζ ΗΑΜΜ 27/207 υπμο βίκεηαζ ακηίζημζπδ πενζβναθή βζα ζοκέθεοζδ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ: “esaleten ve kasaba-i ve kura-i mezburundan mütemekkin sa‟ir ma‟lum esami ve mahsur 

la-eşhas zimmileri taraflarından vekâleten biri takrir-i kelam ve ispat an-al-miram edub”. 
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απθμί “εηπνυζςπμζ ηαζ πνμζηάηεξ ηςκ ναβζάδςκ”.
615

 Πανάθθδθα, ηαιία ηαηαβναθή 

ηαηηζηήξ ζοκέθεοζδξ εηπνμζχπςκ δζαθμνεηζηχκ ηαγάδςκ, εηηυξ απυ έηηαηηεξ 

ζοκενβαζίεξ ιε εζδζηή ζημπμεεζία εηπνμζχπςκ δφμ ή ημ πμθφ ηνζχκ ηαγάδςκ, μφηε 

ακαθμνά ιυκζιδξ εηπνμζχπδζδξ ηδξ επανπίαξ ζημ divan ηδξ Σνζπμθζηζάξ οπάνπμοκ 

ζηα ηεηιήνζα πμο ιεθεηήεδηακ.  Καζ ημ ζδιακηζηυηενμ απυ υθα, είκαζ δοζδζάηνζηδ δ 

δζαπςνζζηζηή βναιιή ακάιεζα ζηδκ οπενάζπζζδ ηςκ ζδζςηζηχκ πνμοπμκηζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ζοθθμβζηχκ αζηδιάηςκ. 

                                                 
615

 ΗΑΜΜ 27/139: “cem‟ umuriyet-i reviyet ve hususlarını temsiyet ve ahvallarını hıfz ve siyanet etmek 

üzere cümle re‟ayanın tarafından vekilleri olan”.  
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Κεθάιαην έλαην 

Έληαμε ηνπ Μπελάθε ζηα πνιηηηθά δίθηπα ηεο ρεξζνλήζνπ: λνκηκνπνηεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ 

  

Ζ ιεθέηδ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ελμοζζαζηζηχκ ιδπακζζιχκ πνέπεζ κα 

ζοιπενζθάαεζ, εηηυξ απυ ηδ εέζδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ζημοξ ημζκμηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ, ηδκ ελέηαζδ ηςκ εκδμπνμοπμκηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ 

ζδεμθμβζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ ημοξ. Με άθθα θυβζα, εηηυξ απυ ηδκ 

πενζβναθή ηςκ ζπέζεςκ πμο ζοβηνμημφζακ μζ ημηγαιπάζδδεξ ιε ηα ηαηχηενα 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα, υπςξ ελεζδζηεφμκηακ ζημ ημζκμηζηυ θαζκυιεκμ, είκαζ ακαβηαία 

δ ελέηαζδ ηυζμ ηςκ μνζγυκηζςκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ πενζθενεζαηήξ εθίη 

υζμ ηαζ ηςκ ηάεεηςκ ζοζπεηίζεχκ ημοξ ιε ηδ ζμοθηακζηή ελμοζία. 

Πεξηθεξεηαθή ειίη, θεληξηθή εμνπζία θαη λνκηκνπνηεηηθνί κεραληζκνί 

 Αθεηδνζαηυ ζδιείμ ιαξ είκαζ δ ανπή υηζ μζ κμιζιμπμζδηζημί ιδπακζζιμί ήηακ 

ηυζμ ζδιακηζημί βζα ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηονζανπίαξ υζμ ηαζ μζ πδβέξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ζζπφμξ. Σα ιέθδ ηςκ κέςκ πενζθενεζαηχκ δβειμκζηχκ μιάδςκ δεκ 

εκηάπεδηακ αοηυπνδια ζηδκ μεςιακζηή δζμζηδηζηή ηαζ ημζκςκζηή ηάλδ, αθθά ανπζηά 

εεςνήεδηακ ηαηαπναζηέξ ηδξ παθαζάξ ηάλδξ ηαζ ιυκμ ζηαδζαηά έβζκακ δεηημί ζημοξ 

ηονίανπμοξ ζδεμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ μεςιακζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. πςξ έπεζ 

ηαηαδεζπεεί, ηυζμ μζ ayan υζμ ηαζ μζ ημηγαιπάζδδεξ δεκ έθενακ de jure επίζδιδ 

ακαβκχνζζδ ή ηίηθμ πμο εα ημοξ ελαζθάθζγε αοημδίηαζα εέζδ ζηδκ 

ημζκςκζημδζμζηδηζηή ζενανπία. ιςξ, μ νυθμξ ημοξ ζηδ δδιμζζμκμιζηή πναηηζηή ημο 

iltizam ηαζ δ εέζδ ημοξ ςξ εηπνυζςπμζ ηςκ re‟aya ηαζ εββοδηέξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ 

μζημκμιζηήξ εοηαλίαξ ζημ επίπεδμ ηδξ επανπίαξ απμηέθεζακ ηδ αάζδ ηδξ 

ζοκδζαθθαβήξ ημοξ ιε ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία. Καεχξ μζ πνμεζημί ελαζθάθζγακ ημκ 

δβειμκζηυ νυθμ ημοξ ακαθαιαάκμκηαξ ηναηζηέξ θεζημονβίεξ, δ ζμοθηακζηή ελμοζία 

απμηεθμφζε πδβή ηάεε πναβιαηζηήξ κμιζιμπμίδζήξ ημοξ, ακαβηαία βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ εκδμπνμοπμκηζηχκ επζαμοθχκ ηαζ ηδκ εδναίςζδ ηδξ ελμοζζαζηζηήξ 

εέζδξ ημοξ ζημ επζζθαθέξ πενζαάθθμκ ηδξ μεςιακζηήξ δζηαζζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ηάλδξ. 

 Οζ πνμοπμκηζηέξ ζδεμθμβζηέξ πναηηζηέξ δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ζε ζηακμπμζδηζηυ 

ααειυ, ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ακηίζημζπμο ηεηιδνζαημφ οθζημφ. Δπίζδξ, 

ηαεχξ ημ μεςιακζηυ ηνάημξ δεκ αημθμφεδζε ιζα ζηαεενή πμθζηζηή απέκακηζ ζηζξ 

πενζθενεζαηέξ εθίη ηαζ δ δνάζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ δζαιμνθχεδηε απυ ηζξ 
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ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ εηάζημηε βεςβναθζηήξ αάζδξ ημοξ, είκαζ 

δφζημθδ δ ελαβςβή ηαεμθζηχκ ενιδκεοηζηχκ ζπδιάηςκ. 

Ζ κυιζιδ πμθζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ελμοζζαζηζηή επζαμθή απμηεθμφζακ 

απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ εηπνμζχπςκ ημο, πςνίξ αοηυ κα 

ζδιαίκεζ υηζ μζ πμθζηζηέξ απμθάζεζξ ημοξ ήηακ αοεαίνεηεξ. Μέζα πμθζηζημφ εθέβπμο 

ήηακ δ ζδεμθμβία, δ μπμία ελεζδζηεουηακ ζε δεζιμφξ πνμζςπζηήξ πίζηδξ ζημ 

ζμοθηάκμ, δ βναθεζμηναηία ηαζ μζ ηαηαζηαθηζημί ιδπακζζιμί.
616

 ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ δεκ εκδζαθένεζ δ πμθζηζηή ζδεμθμβία ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ αθθά δ πνήζδ 

ηδξ ηαζ πνυζθδρή ηδξ απυ ημοξ ηναηζημφξ θεζημονβμφξ ηαζ ημοξ πνμφπμκηεξ, έηζζ 

υπςξ ακηακαηθάηαζ ζηα ηεηιήνζα. Γδθαδή, εα ελεηαζεεί δ βναθεζμηναηζηή πνήζδ 

ηδξ ηναηζηήξ ζδεμθμβίαξ, δ μπμία κμιζιμπμζμφζε αιθίδνμια ηυζμ ηζξ ζμοθηακζηέξ 

επζθμβέξ υζμ ηαζ ηδκ πνμοπμκηζηή δνάζδ. ηυπμξ ιαξ είκαζ δ πνυηαζδ μνζζιέκςκ 

ενεοκδηζηχκ οπμεέζεςκ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφκ κα ελεηαζεμφκ ζε ιζα ζοβηνζηζηή 

μπηζηή ιε άθθεξ ημπζηέξ ιεθέηεξ. 

Ζ μεςιακζηή κμιζιμπμζδηζηή πμθζηζηή ζηέρδ ακαπηοζζυηακ ηαηά ιήημξ δφμ 

αλυκςκ. Πνχηδ ανπή ήηακ δ ακαπαναβςβή ηςκ ηονίανπςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, 

υπςξ εηδδθχκμκηακ ζηα παναδμζζαηά ηαζ αιεηάαθδηα δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ 

ημο ηάεε οπδηυμο ζηα πθαίζζα ιζαξ εεσηήξ πνμέθεοζδξ αζχκζαξ μεςιακζηήξ ηάλδξ. 

Γεφηενδ ανπή ήηακ δ παηενκαθζζηζηή πνυζθδρδ ημο ηνάημοξ ςξ απμηθεζζηζημφ 

απμκμιέα δζηαζμζφκδξ ηαζ πμθέιζμο ηδξ αδζηίαξ („adalet).
617

 Νμιζιμπμίδζδ ζδιαίκεζ 

ηδκ απμδμπή ηςκ ηναηζηχκ εεςνήζεςκ απυ ηδκ ημζκςκία, πμο πναβιαηςκυηακ ιε ηδ 

δοκαηυηδηα υθςκ ηςκ re‟aya κα πνμζθφβμοκ άιεζα ζημ ζμοθηάκμ ηαζ κα εέζμοκ ζημ 

divan-i humayun ηα αζηήιαηά ημοξ πνμξ ζογήηδζδ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, μ ηναηζηυξ 

ιδπακζζιυξ δζαηήνδζε ηδκ πμθζηζηή αοημκμιία ημο ακαθαιαάκμκηαξ έκα είδμξ 

δζαζηδηζημφ νυθμο ακάιεζα ζηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Γδθαδή, δ ηναηζηή ελμοζία δεκ 

ηαοηζγυηακ απμηθεζζηζηά ιε ηδ θνμκηίδα βζα ηδ δδιμζζμκμιζηή μζηεζμπμίδζδ ημο 

αβνμηζημφ πθεμκάζιαημξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηδξ εζςηενζηήξ ηάλδξ, αθθά ελίζμο ιέθδιά 

ηδξ ήηακ δ ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ βζα ηζξ εκένβεζέξ ηδξ ηαζ δ δζάδναζδ ηςκ εεζιζηχκ 

ιδπακζζιχκ ιε ημοξ ημπζημφξ ημζκςκζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. Έηθναζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

                                                 
616

 Γζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ιέζςκ ελμοζζαζηζηήξ επζαμθήξ 

πνμκεμηενζηχκ ηναηζηχκ ζπδιαηζζιχκ αθ. Skocpol, Ηζηνξηθή θνηλσληνινγία, 403-454. 
617

 Γζα ηδκ πμθζηζηή ζδεμθμβία ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ δεκ οπάνπεζ αοημηεθήξ ιεθέηδ. Γζα ιζα 

ζπδιαηζηή πανμοζίαζή ηδξ αθ. Gibb & Bowen, The Islamic Society, 26-38. Γζα ηα ζδεμθμβζηά ζπήιαηα 

εζδζηά ηςκ πνχηςκ αζχκςκ ηδξ μεςιακζηήξ ζζημνίαξ αθ. Imber, Ideals and Legitimation, 138-153, ημο 

ζδίμο, The Ottoman Dynastic, 7-27, Islamoğlu-Inan, Peasants, Commercialization and Legitimation, 

57-76 ηαζ Lindner, Stimulus and Justification, 207-224. 
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πνμζααζζιυηδηαξ πνμξ ημ ελμοζζαζηζηυ ηέκηνμ απμηεθμφζε δ δοκαηυηδηα απμζημθήξ 

„arzuhal, δδθαδή αίηδζδξ ελέηαζδξ ηαζ επίθοζδξ παναπυκμο.
618

 

Απυ ηδκ άθθδ, ζδιακηζηυ βκχνζζια ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ, υπςξ ηαζ ηάεε 

πνμκεμηενζημφ πμθζηζημφ ζπδιαηζζιμφ, ήηακ δ παιδθή επζημζκςκζαηή ζοβηνυηδζή 

ημο, δδθαδή δ ελάνηδζδ ηςκ ηναηζηχκ ιδπακζζιχκ πθδνμθυνδζδξ απυ ηζξ 

δζαιανηονίεξ ηςκ οπδηυςκ. Αοηή δ οπμθεζημονβζηή επζημζκςκζαηή ζοβηνυηδζδ 

μθεζθυηακ ζημοξ ηεπκμθμβζημφξ, ζοβημζκςκζαημφξ ηαζ επζημζκςκζαημφξ πενζμνζζιμφξ 

ηδξ πνμαζμιδπακζηήξ επμπήξ.
619

 

Σα πανάπμκα ηαηαβνάθμκηακ ζε „arz, υηακ αθμνμφζακ ζε aşkeri, „arz-i 

mahzar υηακ ήηακ ζοθθμβζηά, ηαζ „arzuhal, υηακ αθμνμφζακ ζε ζδζχηεξ/re‟aya. Ζ 

αίηδζδ, δ μπμία ζοκηαζζυηακ απυ ημκ ημπζηυ ηαδή, έπνεπε κα ηαημπονχκεζ ηδ 

ιέβζζηδ δοκαηή κμιζιυηδηα ημο αζηήιαημξ ηαζ βζα αοηυ ζοπκά δ απμζημθή ηδξ 

ζοκμδεουηακ απυ fetva, ακ ηαζ ιυκμ δ ζοββναθή ημο „arzuhal απυ ημκ ηαδή 

απμηεθμφζε έκδεζλδ πνμδβμφιεκδξ έβηνζζδξ ηαζ ζενμδζηαζηζηήξ κμιζιυηδηαξ ημο 

αζηήιαημξ. Δκίμηε, δ δζαιανηονία έπαζνκε ηδ ιμνθή απθήξ επζζημθήξ (mektub) ηδκ 

μπμία ζοκέηαζζε είηε μ ίδζμξ μ αζηχκ είηε ζδιαίκμκ πνυζςπμ ή αλζςιαημφπμξ ηδξ 

ημπζηήξ ημζκςκίαξ. Θεςνμφιε αοημκυδημ υηζ ζηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ μ 

ζοββναθέαξ ηδξ επζζημθήξ, πάκημηε ιμοζμοθιάκμξ ηαζ ζοκήεςξ θμνέαξ ημο 

ηζιδηζημφ ηίηθμο ημο mevlana, ιμζναγυηακ ζοιθένμκηα ηαζ επζδζχλεζξ ιε ημκ 

αζημφκηα.
620

 

Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ „arzuhal ήηακ αζηήιαηα ή γδηήιαηα ηα μπμία μζ αζημφκηεξ 

πανμοζίαγακ ςξ “αδζηία”, υπςξ ηαηαπίεζδ απυ αλζςιαημφπμοξ, αδοκαιία πθδνςιήξ 

πνεχκ, πανάκμιεξ θμνμεπζαμθέξ, δζαιανηονίεξ ηζιανζςηχκ βζα αδοκαιία είζπναλδξ 

ηςκ θυνςκ, ιεηααζαάζεζξ ηζιανζςηζηχκ βαζχκ, ιδ εθανιμβή δζηαζηζηχκ απμθάζεςκ, 

αζηήζεζξ επζζηεοήξ ηηζνίςκ, θφζδ ηηδιαηζηχκ δζαθμνχκ, δζακμιέξ βαζχκ 

απμεακυκηςκ ηζιανζςηχκ ή mültezim, θοβή πςνζηχκ απυ ηδ βδ ημοξ, ηαηακμιή 

έηηαηηςκ θυνςκ, πνμαθήιαηα ακαθμνζηά ζε iltizam, δζμνζζιμί αλζςιαημφπςκ, 

                                                 
618

 Βέααζα, ημ βεβμκυξ υηζ δ μεςιακζηή ελμοζία δεκ επεκέααζκε αοηυηθδηα αθθά ηαη‟ έβηθδζδ, αηυιδ 

ηαζ υηακ δ ηαηαββεθία αθμνμφζε οπεναάζεζξ ηςκ ημπζηχκ εηπνμζχπςκ ηδξ Πφθδξ, δε ζοκάδεζ ιε ηδκ 

μεςιακζηή πμθζηεζαηή εεχνδζδ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ οπδηυςκ ςξ απμηέθεζια ηδξ δζανημφξ ηναηζηήξ 

επίαθερδξ υθςκ ηςκ υρεςκ ημο ημζκςκζημφ αίμο. Έηζζ, δ αοεαίνεηδ πμθζηζηή ηςκ δζμζηδηζηχκ 

μνβάκςκ απμηεθμφζε θμβζηή αημθμοεία ηδξ απμοζίαξ ηναηζηήξ εβηθδηζηήξ πνςημαμοθίαξ. 
619

 Άθθμξ ιδπακζζιυξ πθδνμθυνδζδξ ηδξ ελμοζίαξ ήηακ μζ ακαθμνέξ ηςκ ηαδήδςκ ηαζ μζ 

πνςημαμοθίεξ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επανπζαηχκ παναβυκηςκ. Παναδεζβιαηζηή είκαζ δ ακάθμβδ 

δνάζδ ημο Süleyman Penah efendi ζηδκ Πεθμπυκκδζμ πνζκ ηα Ονθςθζηά. Γζα ημκ επμπηζηυ νυθμ ηςκ 

ηαδήδςκ αθ. ηεθ. 9. 
620

 Παναδεζβιαηζηά αθ. MAD 6.39.2, 6230.2, 7.70.1, 8.92.5, 8.201.1, 8.203.5, 8.205.2, 8.213.2 ηαζ 

8.229.2. 
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πανμπή οπδνεζζχκ ζε ενδζηεοηζηά ζδνφιαηα, πνέδ ηαζ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ, 

αζμηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, νφειζζδ ηζιχκ ηαζ γδηήιαηα ζοκηεπκζχκ, ηαηαπνήζεζξ 

ηαζ ημημβθοθία, πζζηςηζηέξ οπμεέζεζξ, δζαθςκίεξ ζοκεηαίνςκ, ηθδνμκμιζηέξ 

δζαθςκίεξ, ζοβηνμφζεζξ βεζηυκςκ, γδηήιαηα βάιμο, μζημβεκεζαηέξ οπμεέζεζξ, 

γδηήιαηα δεζηήξ, δζαθςκίεξ ιε ημκ mütevelli ηςκ ααημοθζχκ, οπμεέζεζξ θδζηείαξ ηαζ 

δίηεξ αίιαημξ.
 621

 

Ζ δοκαηυηδηα έβηθδζδξ ηδξ εκενβδηζηήξ πανέιααζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ζοζηδιαηζηά απυ ηα ιέθδ ημο πνμοπμκηζημφ ζηνχιαημξ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ πμθζηζημημζκςκζηήξ ζημπμεεζίαξ ημοξ ηαζ ηδκ εδναίςζδ ηαζ 

κμιζιμπμίδζδ ηδξ εέζδξ ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα επζθεηηζηή ηαζ ζηυπζιδ πνήζδ ηςκ 

ιδπακζζιχκ πθδνμθυνδζδξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ δζάδναζδξ ημο ηέκηνμο ιε ηδκ 

πενζθένεζα απυ ημηγαιπάζδδεξ μζ μπμίμζ ανέεδηακ ζε δοζιεκή εέζδ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκδμπνμοπμκηζηήξ ζφβηνμοζδξ. Θεςνμφιε υηζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο εθεβηηζημφ ιδπακζζιμφ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ήηακ δ 

δοκαηυηδηα πνμχεδζδξ ημο αζηήιαημξ ημο εκάβμκηα, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ 

ηδκ έκηαλή ημο ζε ηάπμζμ πμθζηζημπεθαηεζαηυ δίηηομ ημπζηήξ ή εονφηενδξ 

ειαέθεζαξ.
622

 ε ηάεε πενίπηςζδ, δ εοκμσηή πανέιααζδ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ 

πνμζέδζδε ηφνμξ ηαζ επζηφνςκε ηδ δνάζδ ημο εκάβμκηα. Ζ έβηθδζδ ιπμνμφζε κα 

θάαεζ πχνα ζε δφμ επίπεδα, είηε ιε πνμζθοβή ζηδκ αιέζςξ ακχηενδ επανπζαηή 

δζμζηδηζηή ιμκάδα είηε ζηδκ Τρδθή Πφθδ. ηυπμξ ηςκ αζημφκηςκ ήηακ δ ελαζθάθζζδ 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηςκ ημπζηχκ δζηαζηδνίςκ ηαζ ηδξ εοκμσηήξ πνμξ αοημφξ 

ζοιιεημπήξ ακχηενςκ αλζςιαημφπςκ ζηδκ ημπζηή πμθζηζηή δοκαιζηή.
623

  

                                                 
621

 Βθ. Inalcik, Osmanlı‟da, 51-54. Γζα δεζβιαημθδπηζηά παναδείβιαηα απυ ηάεε πενίπηςζδ αθ. 

Öztürk, Sosyo-ekonomik tarih, 622-639. 
622

 Ο Κμκημβζχνβδξ εεςνεί ηδκ πνυηθδζδ ηδξ επέιααζδξ απυ ημ ζχια ηδξ ημζκυηδηαξ άζηδζδ ηδξ 

ελεθεβηηζηήξ ελμοζίαξ ημο ημζκμφ θαμφ. Βθ. Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή πνιηηηθή, 308-310, υπμο 

δίκμκηαζ ηαζ εηηεκή παναδείβιαηα. πςξ ήδδ ακαθένεδηε, αοηή δ ενιδκεοηζηή εέζδ ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

οπμζηαζζμπμίδζδ ημο “θαμφ” ηαζ ηδ πνήζδ ημο ςξ μκημθμβζηή ηαηδβμνία ιε ακαθοηζηή αλία. 

Θεςνμφιε υηζ αηυιδ ηαζ ακ ηαοηίζμοιε ημ θαυ ιε ημοξ re‟aya ve be‟raya ηςκ μεςιακζηχκ ηεζιέκςκ, 

δδθαδή ηα ιένδ ημο πθδεοζιμφ πμο δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηαιία πενζθενεζαηή εθίη, δφζημθα ιπμνμφιε 

κα ημκ πνμζθάαμοιε έλς απυ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζεζ ιε ημοξ άνπμκηέξ ημο. Ο 

Κμκημβζχνβδξ, βζα κα λεπενάζεζ αοηή ηδ δοζημθία, ακαβκςνίγεζ υηζ ζοπκά δ επέιααζδ δζεοημθφκεηαζ 

απυ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ πμθζηζηήξ δζάζπαζδξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηδ ιεηάεεζδ ηδξ ιζαξ 

πανάηαλδξ ζημ επίπεδμ ημο ημζκμφ θαμφ, πςνίξ υιςξ ηδκ οζμεέηδζδ επακαζηαηζηχκ πνμμπηζηχκ. Βθ. 

Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή πνιηηηθή, 314-315. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μ Κμκημβζχνβδξ ιεηαζπδιαηίγεζ ηδκ 

πνμακαθενεείζα μκημθμβζηή δζάηνζζδ πνμοπυκηςκ ηαζ “θαμφ” ζε ιζα δζαθμνμπμίδζδ ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ δζαπεζνζζηζημφ εθέβπμο απυ ηζξ βκήζζα επακαζηαηζηέξ πναηηζηέξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ 

κμιζιυηδηαξ, πμο δζηαζςιαηζηά ακήημοκ ζημ “θαυ”. 
623

 Βθ. Ergene, Local Court, 50-51.  
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Θεςνδηζηά μπμζμζδήπμηε ιπμνμφζε κα εβηαθέζεζ ηδ ζμοθηακζηή ελμοζία κα 

πανέιαεζ ζε οπυεεζή ημο, ιε ημκ υνμ κα ιδκ ήηακ οπυθμνμξ πνεχκ πνμξ ημ 

δδιυζζμ.
624

 οπκά θμνείξ παναπυκςκ ήηακ απθμί ηζιανζχηεξ ή ιέθδ ημζκμηήηςκ ιε 

θοβυηεκηνεξ απυ ημκ πνμοπμκηζηυ έθεβπμ ηάζεζξ. ηα ηεηιήνζα πμο ιεθεηήεδηακ 

είκαζ εκηοπςζζαηυξ μ ανζειυξ ηςκ αθακχκ πςνζηχκ ηαζ ηζιανζςηχκ πμο 

πνμζθεφβμοκ ζηδκ Πφθδ. Βέααζα ιυκμ δ έκηαλδ ηςκ ακανίειδηςκ, θαζκμιεκζηά 

αζφκδεηςκ ιεηαλφ ημοξ, απμζπαζιαηζηχκ παναπυκςκ ηςκ re‟aya ηαζ sipahi ζημ 

πθαίζζμ ηςκ ημπζηχκ πμθζηζηχκ πναβιαηζημηήηςκ κμδιαημδμηεί ηαζ ενιδκεφεζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα αζηήιαηα.
625

 ημ ίδζμ πθαίζζμ πνέπεζ κα εκηαπεεί ηαζ δ απμζημθή 

ακηζπνμζχπμο ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ή δ πανμοζία εηεί ημο αζημφκηα 

αοημπνμζχπςξ, ζοπκά βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ ζηδκ 

πνςηεφμοζα μ θμνέαξ ημο „arzuhal έπνεπε κα ημ πνμςεήζεζ ζημοξ ηαηάθθδθμοξ 

ακενχπμοξ.  

Γναθεζμηναηζηή έηθναζδ ημο παηενκαθζζηζημφ ηνάημοξ απμηεθμφζακ ηα 

ahkâm-i mühimme, ακηίβναθα ηαζ πναηηζηά δζαηαβιάηςκ ημο ζμοθηάκμο, πμο 

απμηεθμφζακ απακηήζεζξ ζε „arzuhal ηαζ εηδίδμκηακ απυ ημκ vezir-i azam ή ημκ re‟is-

ul-kitab. Έηζζ, μ ζμοθηάκμξ ηαζ μζ re‟aya ειπθέημκηακ ζε έκα δζάθμβμ πμο 

επζαεααίςκε ηδ κμιζιυηδηα ηαζ ηςκ δφμ. Χξ ημκ 17
μ
 αζχκα, ηα ahkâm απμηεθμφζακ 

εκζαία ηαζ πνμκμθμβζηά μνβακςιέκδ ζεζνά ηαζ πενζθάιαακακ ηάεε είδμοξ απμθάζεζξ. 

Ανβυηενα, ζηα πθαίζζα ημο ζηαδζαημφ βναθεζμηναηζημφ ελμνεμθμβζζιμφ, 

δζαηνίεδηακ ακάθμβα ιε ημ εέια ημοξ ζε δζαθμνεηζηέξ ζεζνέξ defter.
626

 Σμ 1649 

άνπζζακ κα ζοκηάζζμκηαζ ηα şikâyet defteri,
627

 ηα μπμία πενζθάιαακακ απακηήζεζξ ζε 

„arzuhal, ακαθμνζηά ζε πνμζςπζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ πανάπμκα, εκχ ηα mühimme 

πενζμνίζηδηακ ζε γδηήιαηα δζμζηδηζηά, ζηναηζςηζηά ηαζ πμθζηζηά. Σμ 1742 

δδιζμονβήεδηακ ηα ahkâm-i defter, ιε πενζεπυιεκμ ίδζμ ιε αοηυ ηςκ şikâyet defteri, 

αθθά μνβακςιέκα ζε ζεζνέξ ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηζξ επανπίεξ πμο αθμνμφζακ.
628

 

Ζ δοκαηυηδηα πνμζθοβήξ ζηδκ Πφθδ βζα ζδζςηζηέξ οπμεέζεζξ πνμτπήνπε ηδξ 

βναθεζμηναηζηήξ ζοζηδιαημπμίδζήξ ηδξ ημκ 17
μ
 αζχκα. πςξ έπεζ οπμδείλεζ δ 

                                                 
624

 Βθ. Faroqhi, Political Activity, 37. 
625

 Δκδεζηηζηά MAD 4.10.1 ηαζ 4.11.3, ζηα μπμία ηάπμζα Υνζζηίκα απυ ημκ Μζζηνά ιεηαααίκεζ βζα 

ηθδνμκμιζηή οπυεεζή ηδξ ζηδκ Πφθδ.  
626

 Ζ ζεζνά ηςκ mühimme defteri εηηείκεηαζ ζημ δζάζηδια 1553-1905, ιε ζδιακηζηυηενεξ ζεζνέξ ηα 

şikâyet defterleri, ηα name defterleri, ηα ahkâm defterleri ηαζ ηα nişan defterleri, ιε λεπςνζζηυ 

βναιιαηέα δ ηαεειία. 
627

 Σα şikâyet defteri ηαηανβήεδηακ ημ 1837. Τπεφεοκδ βζα ηδ ζφκηαλδ ηαζ ηήνδζή ημοξ ήηακ δ εζδζηή 

οπδνεζία ημο divan-i hümayun şikâyet kalemi. 
628

 Βθ. Inalcik, Osmanlı‟da, 49-51, Öztürk, Sosyo-ekonomik tarih, 611-613. 
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Faroqhi, δ ηαηαθοβή ζηδκ Πφθδ ζοκζζημφζε δμιζηυ ηφπμ πμθζηζηήξ πνςημαμοθίαξ 

ηςκ οπδηυςκ ήδδ απυ ηδκ “ηθαζζηή” πενίμδμ, δίπθα ζηζξ πενζζζυηενμ βκςζηέξ 

πμθζηζηέξ ηαηηζηέξ ηδξ θοβήξ, ηδξ ιεηαηνμπήξ ζε κμιάδα ηαζ ηδξ ζφκαρδξ 

πεθαηεζαηήξ ζπέζδξ ιε ζζπονυ πμθζηζηυ πανάβμκηα.
629

 Οζ βναθεζμηναηζηέξ 

ελεζδζηεφζεζξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ πνμσμφζα πνμζπάεεζα ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ απυ 

ημκ 17
μ
 αζχκα κα εθέβλεζ ηζξ ελεθίλεζξ ζηζξ επανπίεξ. Ζ ιεηαηυπζζδ απυ ημκ παθανυ 

έθεβπμ ηδξ πενζθένεζαξ, πενζμνζγυιεκμ ζηδκ εφνοειδ δδιμζζμκμιζηή θεζημονβία ηαζ 

ηδ ζημζπεζχδδ ηήνδζδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ, ζε ιζα πενζζζυηενμ δμιδιέκδ ηαζ ηαηηζηή 

επίαθερδ ηςκ ημζκςκζηχκ δοκαιζηχκ ηδξ επανπίαξ ακηακαηθά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ζημοξ ηθοδςκζζιμφξ ηδξ ζηαεενυηδηάξ ηδξ, ελαζηίαξ ηδξ 

ακάδεζλδξ ηςκ κέςκ πενζθενεζαηχκ εθίη. ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

υθεξ μζ πθεονέξ ακέπηολακ έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ζδεμθμβζηέξ ηαζ ζοιαμθζηέξ 

ιμνθέξ κμιζιμπμίδζδξ. 

Ζ φπανλδ ηςκ ahkâm ηαζ mühimme απμηεθμφζε απυδεζλδ ηδξ εηπθήνςζδξ 

ηδξ ζμοθηακζηήξ εείαξ απμζημθήξ. ηα mühimme δ νδημνζηή ηςκ εββνάθςκ 

πνδζζιμπμζμφζε ημ κμιζιμπμζδηζηυ ζπήια ημο ηαθμφ ιμκάνπδ ιε ηζξ αβαεέξ 

πνμεέζεζξ, ηδκ αβάπδ βζα ηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ημκ ζοκεπή αβχκα ηαηά ηςκ 

ηαηαπνήζεςκ ηαζ ηδξ ηάζδξ ηςκ αλζςιαημφπςκ βζα ηάεε είδμοξ αδζηία. Οζ ζοζηάζεζξ 

πνμξ ημοξ αλζςιαημφπμοξ βζα απμπή απυ ηδκ ηαηαπίεζδ ήηακ νδημνζηά ζηενευηοπεξ 

ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ ζε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ ιε πμζηίθδ έιθαζδ. Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ ζςγυηακ ημ ηφνμξ εκυξ ιμκάνπδ πμο αδοκαημφζε κα επζαάθεζ ηδκ ελμοζία ημο 

ζημοξ επανπζαημφξ αλζςιαημφπμοξ.
630

 

Ακηζεέηςξ, ζηα ahkâm δ Πφθδ ηδνμφζε ζηάζδ μοδεηενυηδηαξ ή δζαζηδηζηήξ 

πανέιααζδξ, ζφιθςκδ ιε ηδ θμβζηή ημο ημζκςκζημφ ηαηεοκαζιμφ πμο οπαβμνεφεζ δ 

şer‟ia ηαζ πμο ηδκ αημθμοεμφζακ ηα ζενμδζηεία. Δπζπθέμκ, δ Πφθδ ιεηέεεηε ηδκ 

εοεφκδ επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ εηεί απυ υπμο δ ημζκμπμίδζή ημο πνμήθεε, 

δδθαδή ζημκ ημπζηυ ηαδή, μ μπμίμξ δζαηαγυηακ κα ενεοκήζεζ ή κα επακελεηάζεζ ζημ 

ζενμδζηείμ ηδκ οπυεεζδ. οπκά, απμδέηηεξ ηςκ ahkâm ήηακ αηυιδ μζ mutesellim, 

muhafiz ή μ moravalesi, ςξ εηπνυζςπμζ ηδξ εηηεθεζηζηήξ ελμοζίαξ, εκχ έηθναζδ ηδξ 

ζμοθηακζηήξ κμιζηήξ μοδεηενυηδηαξ απμηεθμφζε ημ ηεθζηυ ferman ιε ημ ακάθμβμ 

πενζεπυιεκμ. Έηζζ, ηαεχξ μζ ηαδήδεξ ηαζ μζ δζμζηδηζημί αλζςιαημφπμζ ήηακ ζοπκά 

                                                 
629

 Σδκ φπανλδ πμθθχκ παναπυκςκ ζηα mühimme ημο 16μο ηαζ 17μο αζχκα έπεζ απμδείλεζ δ Faroqhi. 

Βθ. Faroqhi, Political Initiatives, 4-10. 
630

 Βθ. Faroqhi, Ottoman Peasants, 180-181 ηαζ ηδξ ζδίαξ, Political Activity, 23-24. 



 204 

ελανηδιέκμζ απυ ηα ημπζηά πνμοπμκηζηά ζηνχιαηα, δ επίθοζδ ηςκ 

πμθζηζημημζκςκζηχκ ηνίζεςκ ηαεμνζγυηακ απυ ημοξ βεκεζζμονβμφξ πανάβμκηέξ ημοξ. 

Ζ παναπχνδζδ απυ ηδκ Πφθδ ζηζξ επανπίεξ έκα είδμοξ αοημδζαπείνζζδξ ηςκ ημπζηχκ 

ηνίζεςκ επίννςκε ημ νυθμ ηςκ πεθαηεζαηχκ δζηηφςκ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ αιμζααίμο 

ζοιθένμκημξ ηαζ είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ζφιπθεοζδ ηδξ κμιζιυηδηαξ ιε ζδζςηζηέξ 

εεςνήζεζξ ηδξ εη ιένμοξ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ. 

Αοηή δ μοδεηενυηδηα δε ανίζηεζ επζπεζνδιαημθμβζηή δζηαίςζδ ζηα ahkâm, ακ 

ηαζ δίκεηαζ ζε αοζηδνυ ηυκμ εκημθή απαβυνεοζδξ πανααζάζεςκ ηδξ şer‟ia ή ημο 

kanun.
631

 Δκίμηε, εβηαηαθείπεηαζ δ μοδεηενυηδηα ηαζ δίκεηαζ δζαηαβή ιε 

ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ, ζδζαίηενα υηακ είβμκηαζ γδηήιαηα εζςηενζηήξ αζθάθεζαξ, 

υπςξ μζ θδζηνζηέξ ηαζ πεζναηζηέξ επζδνμιέξ.
632

 Γζα μζημκμιζηά γδηήιαηα ζοπκά 

δζαηάγεηαζ ένεοκα (“istima”) ηαζ απμζημθή „ilam ζηδκ Πφθδ,
633

 εκχ ιενζηέξ θμνέξ 

δίκεηαζ εκημθή βζα δζηαζηζηή ένεοκα ιε ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ, υπςξ δ ελέηαζδ 

ηςκ ηίηθςκ ζδζμηηδζίαξ.
634

 

Ζ πενζβναθή ηςκ αδζηζχκ ηαζ ηα ακηίζημζπα αζηήιαηα δεκ πνέπεζ κα 

θαιαάκμκηαζ verbatim, ηαεχξ ακηακαηθμφκ ηα γςηζηά ζοιθένμκηα ηςκ αζημφκηςκ. Ζ 

ηάθορδ ηδξ απυζηαζδξ ακάιεζα ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα ηείιεκα ηςκ „arzuhal 

ηαζ ahkâm απαζηεί ηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ πμθζηζημημζκςκζηή δοκαιζηή ηςκ 

βεςβναθζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ επμπήξ. Δζδζηά ηα ahkâm δεκ 

απμηεθμφκ μιμζμβεκή βναθεζμηναηζηή πδβή, ηαεχξ δ ζφκηαλή ημοξ δμιείηαζ βφνς 

απυ έκα πμθοεπίπεδμ ζζηυ κμδιάηςκ ηαζ πνμεεηζημηήηςκ, υπμο ειπθέημκηαζ δ 

νδημνζηή ηςκ αζημφκηςκ, δ πνυζθδρδ ηςκ δζαιανηονζχκ, ηα εκδζαθένμκηα ηςκ 

αλζςιαημφπςκ ηδξ Πφθδξ ηαζ δ έκηαλδ ηδξ αθήβδζδξ απυ ημοξ βναθείξ ζηα 

κμιζιμπμζδηζηά βναθεζμηναηζηά νδημνζηά ζπήιαηα ηςκ ahkâm. Καηά ζοκέπεζα, ηα 

„arzuhal ηαζ ahkâm δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ έβηνζηεξ αθδβδιαηζηέξ πδβέξ, αθθά 

πνμζεηηζηά ηαηαζηεοαζιέκεξ αθδβήζεζξ, μνβακςιέκεξ βφνς απυ ηδκ ζημπμεεζία 

ημο αθδβδηή. Δλάθθμο, πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ahkâm 

ζοκηάζζμκηακ ςξ απυηνζζδ ζε δζαιανηονίεξ απμηθεζζηζηά αοηχκ πμο είπακ 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζημ ζενμδζηείμ βζα ηδκ απμζημθή „arzuhal.
635

 

                                                 
631

 MAD 6.225.2: “hilaf-i şer‟-i şerif ve emr-i humayun muğair def‟ve hareket naş”. 
632

 MAD 6.223.4, υπμο δζαηάγεηαζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ γήηδια ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ αηηχκ 

ηδξ Καθαιάηαξ (“husus-i mezbure ziyade ihtimam ve dikkat”) ηαζ κα ζηέθκεηαζ άιεζα ακαθμνά ηάεε 

ημονζάνζηδξ επζδνμιήξ. 
633

 MAD 7.5.3.  
634

 MAD 9.26.1. 
635

 Γζα ιζα ακάθμβδ πνμαθδιαηζηή βζα ηα sicil αθ. Ze‟evi, The Use of Ottoman, 35-42. 
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Δζδζηά, δ πνμζπάεεζα ηςκ ahkâm κα ιεηαθένμοκ ηδ νεοζηή πναβιαηζηυηδηα 

ζε ζπδιαημπμζδιέκα αθδβδιαηζηά ζπήιαηα ζοζημηίγεζ ηδκ οπυεεζδ. Ζ αθήβδζδ 

έπεζ εθθεζπηζηυ παναηηήνα, ιε ζοιααηζηή ηαζ ζφιθςκα ιε ζηενευηοπα ζπήιαηα 

ηαηαβναθή ηζκήηνςκ, ζοπκά ιε θακεαζιέκεξ διενμθμβζαηέξ ακαθμνέξ, ζοκηαηηζηέξ 

ηαζ κμδιαηζηέξ αζάθεζεξ, πμο εκίμηε ηαεζζημφκ αδφκαηδ ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ημο 

βεβμκμημθμβζημφ ζζημφ. Ζ πνμεεηζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ θζθηνάνεηαζ απυ ηα 

εκδζάιεζα ζηάδζα ηδξ ζφκηαλδξ ημο „arzuhal, ηδξ πνυζθδρδξ ημο πενζεπμιέκμο ημο, 

ηδξ θήρδξ ηδξ ακάθμβδξ απυθαζδξ απυ ηδκ Πφθδ ηαζ ηδξ ιεηαηέκςζήξ ηδξ ζηδ 

θμνιαθζζηζηή νδημνζηή ηςκ ahkâm. Χξ απμηέθεζια, μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ οπυεεζδξ, 

δ πναβιαηζηή δοκαιζηή ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ ηδξ απυθαζδξ ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ πμο 

αημθμοεμφζακ μζ εκδζαθενυιεκμζ είκαζ δοζδζάηνζηεξ. 

Σα „arzuhal ήηακ δζακεζζιέκα ιε πθμφζζα νδημνζηά ζπήιαηα ηαζ ειθαηζηυ 

ηαζ ζοπκά δφζημθμ θελζθυβζμ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ θζηή ζφκηαλδ ηαζ ημ απθυ θελζθυβζμ 

ηςκ ahkâm. ηα „arzuhal ηαζ ahkâm ηςκ μπμίςκ ημ πενζεπυιεκμ ιπμνέζαιε κα 

ακηζζημζπήζμοιε δεκ οπάνπμοκ οθμθμβζηέξ μιμζυηδηεξ μφηε θνάζεζξ πμο 

επακαθαιαάκμκηαζ αοημθελεί.
636

 Γζα πανάδεζβια, δ πενζβναθή ηδξ έηκμιδξ 

ζοιπενζθμνάξ ήηακ πενζζζυηενμ δναιαηζηή ηαζ βθαθονή ζηα „arzuhal πανά ζηα 

ahkâm, υπμο βεκζηά απμθεφβμκηακ μζ βεβμκμημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ. Ο βναθέαξ 

αθαζνμφζε ηζξ οθμθμβζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ „arzuhal ηαζ ηδκ οπεναμθζηή έιθαζδ 

ζηδκ εκμπή ημο ηαηδβμνμφιεκμο, πενζμνζγυιεκμξ ζε έκακ θζηυ ηαζ άπνςιμ 

αθδβδιαηζηυ ηνυπμ.
637

 Μυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ απυθαζδ δεκ είκαζ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ ηαζ μοδέηενδ, αθθά έιιεζα δζηαζχκεζ ημ έκα απυ ηα δφμ ιένδ, 

εββνάθμκηαζ ζημ ahkâm θεπημιένεζεξ ζε ορδθυ ηυκμ, πζεακυηαηα ακηζβναιιέκεξ απυ 

ημ ακηίζημζπμ „arzuhal. Αοηυ απμδεζηκφεζ ημ εκδζαθένμκ ημο βναθέα βζα εζςηενζηή 

ζοκέπεζα ακάιεζα ζηδ δζαιανηονία ηαζ ηδκ ζμοθηακζηή απυθαζδ.
638
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 Ζ παναηήνδζδ αοηή έπεζ ζπεηζηή αλία, ηαεχξ μ ανζειυξ ηςκ „arzuhal ηαζ ahkâm ημ πενζεπυιεκμ 

ηςκ μπμίςκ ηαοηίζηδηακ είκαζ ιζηνυξ. Καηά ζοκέπεζα δεκ ιπμνμφιε κα βεκζηεφζμοιε πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. 
637

 Τπάνπμοκ θοζζηά ελαζνέζεζξ, υπςξ μζ ηαηδβμνίεξ ημο „Osman beğ ηαηά ημο απαηεχκα (“ziyade 

muzevvir”) Ahmed ağa ibn Mehmed ağa, υπμο ζηα πθαίζζα ηδξ ηαηαββεθίαξ βζα ηαηαπάηδζδ βαζχκ ημκ 

ηαηδβμνεί βζα δδιυζζα απάηδ (“tezvirini eylediği „alenen”) ηαζ ακηανζία ηαηά ημο ηνάημοξ (“mezkürün 

hareket-i memleketin ihtilalın ba‟is”). Βθ. MAD 8.205.2. 
638

 MAD 4.17.2, υπμο δ δναιαηζηή πενζβναθή ηςκ ηαηαζηνμθχκ πμο πνμηάθεζακ μζ επζδνμιέξ ημο 

Musa ağa ηαηαθήβμοκ ζηδκ δζαηαβή πνμξ ημκ Yusuf beğ κα πνμαεί ζηζξ ηαηάθθδθεξ εκένβεζεξ βζα κα 

ζηαιαηήζεζ δ ηαηαπίεζδ ηαζ κα είκαζ εοπανζζηδιέκμζ μζ ναβζάδεξ (“ref‟ ve zűlm ve te‟addini re‟aya-i 

fukarası űzerelerinde men‟ ve def‟ ve sakinlerinden evza ve atvarında razı ve hoşnud oldukları”). ε 

ορδθυ ηυκμ πενζβνάθμκηαζ ηαζ μζ θεδθαζίεξ ημο Halil beğ. Βθ. MAD 6.220.3 ηαζ 6.237.1. 
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Σα ahkâm αημθμοεμφζακ έκα ηοπζηυ ηνζιενέξ ζπήια, ανπζηά εββνάθμκηαξ 

ημοξ παναθήπηεξ ημοξ, ζηδ ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαξ ηδκ οπυεεζδ ηαζ ζημ ηέθμξ 

δζαηάγμκηαξ ηδ θφζδ ηδξ δζαθμνάξ.
639

 Οζ παναθήπηεξ ημοξ ήηακ ζπεδυκ πάκημηε μζ 

ηαδήδεξ ηδξ βεςβναθζηήξ έδναξ ημο ηαηδβμνμφιεκμο ηαζ ζε ιαηνμπνυκζεξ δζεκέλεζξ 

εζδζηά δζμνζζιέκμζ mubaşir ηαζ εκίμηε μ moravalesi. 

Ζ έβηθδζδ έπνεπε κα εκηάζζεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ 

ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ ημ ηείιεκμ είπε ςξ κμδιαηζηυ ηέκηνμ ηδκ απυδεζλδ ημο 

ζφκκμιμο παναηηήνα ημο αζηήιαημξ, ηδξ κμιζιμθνμζφκδξ ημο αζημφκηα ηαζ ηδξ 

ακάβηδξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ δζαζαθεοιέκδξ δζηαζζηήξ, βαζμηηδηζηήξ ή δδιυζζαξ 

ηάλδξ. Ηδζαίηενα επζζδιαίκεηαζ δ κμιζιμθνμζφκδ ζηδκ μπμία ηεθμφζε μ αζηχκ πνζκ 

οπμζηεί ηδκ αδζημπναβία απυ ημκ ηαηδβμνμφιεκμ.
640

 Ζ ζφκηαλδ ηςκ ahkâm 

ακηακαηθά ιέζς ηδξ πνήζδξ ημο πθάβζμο θυβμο ηδκ πνμζπάεεζα ημο ηαηήβμνμο κα 

ημπμεεηήζεζ ημκ ακηίπαθυ ημο έλς απυ ηδ ζθαίνα ηδξ μεςιακζηήξ δζηαζζηήξ ηάλδξ 

ηαζ κα ημο απμδχζεζ ηδκ ζδζυηδηα θαφθμο ακενχπμο.
641

 Σα εζςηενζηά ηίκδηνα 

ζοκήεςξ είκαζ ροπμθμβζηά ηαζ πενζμνίγμκηαζ ζηδκ αδζηαζμθυβδηδ πθεμκελία (“tamah-

i ham”),
642

 εκχ δ αίαζδ ζοιπενζθμνά πενζβνάθεηαζ ςξ δζαζάθεοζδ ηδξ δδιυζζαξ 

ηάλδξ.
643

 Ζ ηαηάθοζδ ηδξ δζηαζζηήξ ηάλδξ ζοκίζηαημ ζε αδζηαζμθυβδηεξ (“icap etmez 

iken”) ζοιπενζθμνέξ, παναααηζηέξ ηυζμ ηδξ şer‟ia υζμ ηαζ ημο kanun,
644

 εκχ εκίμηε δ 

παναααηζηυηδηα μνίγεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα μθέενζα βζα ημκ ηαηήβμνμ απμηεθέζιαηα.
645

 

ηα ahkâm ηδξ Πεθμπμκκήζμο μζ ζοπκυηενα ηαηαββεθθυιεκεξ έηκμιεξ ζοιπενζθμνέξ 

αθμνμφζακ ζε πανααίαζδ ηςκ υνςκ δζακειδηζηήξ ζοιθςκίαξ, βαζμηηδηζηέξ δζαθμνέξ 

ηαζ έκμπθδ αία, εκχ ηαηαββεθίεξ θμνμθμβζηχκ ηαηαπνήζεςκ δεκ έανζζηακ εφημθα ημ 

δνυιμ ημοξ πνμξ ηδκ Πφθδ.
646

 Σέθμξ, παναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενζβναθζηή θελζπεκία 

                                                 
639

 Βθ. Öztürk, Sosyo-ekonomik tarihi, 614. 
640

 Δκδεζηηζηά αθ. MAD 4.40.4, υπμο μζ αζημφκηεξ δήθςζακ υηζ είκαζ θζθήζοπμζ, δεκ πανακμιμφκ ηαζ 

δεκ εηηνειεί δζαηαβή πθδνςιήξ πνμξ ηνίημοξ ζε αάνμξ ημοξ (“bunları kendű hallarında olub hilaf-i 

şer‟-i şerif kimesneye vazı‟ ve bi-gayri olmayub ve kimesneye akçe verdiye emr etmeyub”). Αηυιδ ηαζ 

μ Μπεκάηδξ πνδζζιμπμζεί ηδκ ίδζα νδημνζηή. Βθ. MAD 7.6.1, υπμο ακαθένεζ υηζ είκαζ θζθήζοπμξ 

(“kendü halında olub”) ηαζ απέπεζ αδζημπναβζχκ (“hilaf-i şer‟ vazı‟ ve te‟addi olunmadı iken”). 
641

MAD 4.40.4, υπμο μζ ηαηδβμνμφιεκμζ Γζχνβμξ, παπα-Πακαβζχηδξ ηαζ παπα-Νζημθυξ 

ηαηδβμνμφκηαζ υηζ δεκ είκαζ θζθήζοπμζ (“kendű hallarında olmayub”) ηαζ ηζκδημπμζμφκηαζ απυ ημ 

ιίζμξ (“adavet etmeler”). Άθθμηε, μ ηαηδβμνμφιεκμξ παναηηδνίγεηαζ άημιμ αιθζαυθμο κμιζιυηδηαξ 

(“şer‟an ber-nisbet sabit olmuş değil iken”). Βθ. MAD 7.18.2. 
642

 MAD 6.39.2. 
643

 MAD 7.6.1: “te‟addiyat teaddi” ηαζ “sulh-i fesh olunmak”. 
644

 “hilaf-i şer‟ ve kanun füzulen”, “hilaf-i defter-i hakkani ve muğair-i kanun olmakla”, “füzuli gasp ve 

gadr eyledikleri”, “muhalıf ve ibtal-i hakk ve gadr sevdasında olduğu”, “te‟adi ve gadr murad 

eyledikleri ”. 
645

 MAD 7.227.2: “ziyade gadr ve te‟adi ve zülm ve haif eyledikleri”. 
646

 Αζηία ίζςξ ήηακ δ ελμοζζαζηζηή επζαμθή ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ οπαθθήθςκ ηαζ πνμοπυκηςκ, δ μπμία 

ακαζνμφζε ηδκ εβηθδηζηή αοημκμιία ημο ηαδή ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημο 18μο αζχκα. 
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ηδξ “αδζηίαξ”, υπςξ ακηακαηθάηαζ ζηδκ εονεία πνήζδ ηςκ υνςκ “gadr” ηαζ “zülm”, 

ημ ζδιαζζμθμβζηυ πεδίμ ηςκ μπμίςκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ πνδζηζηυηδηα ηδξ 

δζηαζζηήξ ηάλδξ, υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ αζηχκ. Έηζζ, οπμεέζεζξ αδοκαιίαξ 

απμπθδνςιήξ πνεχκ εκηάζζμκηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πανμοζίαζδ ζημ εκκμζμθμβζηυ 

πεδίμ ηςκ υνςκ.
647

 

Ζ επζπεζνδιαημθμβία οπέν ηδξ ηναηζηήξ επέιααζδξ πενζθάιαακε αηυιδ 

ακαθμνέξ ζε δμιζηά ζημζπεία ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ, αθθά ηαζ πνμζεηηζηά 

δζαηοπςιέκεξ απεζθέξ απμιάηνοκζδξ απυ αοηήκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζηνέξ επζδείλεζξ 

δφκαιδξ, δ ζδιακηζηυηενδ ηςκ μπμίςκ ήηακ δ απεζθή θοβήξ ηςκ πςνζηχκ,
648

 ζμαανή 

εηηνμπή απυ ηδκ κμιζιυηδηα, ηαεχξ πνμηαθμφζε απχθεζα εζζμδδιάηςκ ηαζ εκίζποε 

θδζηνζηέξ ζοιπενζθμνέξ.
649

  

Ζ πνήζδ πνμθμνζηήξ ιανηονίαξ ςξ κμιζιμπμζδηζηυ επζπείνδια δεκ είκαζ 

ζδζαίηενα ζοκήεδξ ζηα ahkâm.
650

 Ζ ακαθμνά ζηδκ ηαημπή εοκμσημφ fetva ήηακ 

ηακυκαξ,
651

 εκχ ζε ειπμνζηέξ ηαζ δακεζμθδπηζηέξ οπμεέζεζξ κμιζιμπμζδηζηά έββναθα 

ήηακ ημ temessük
652

 ή ημ hüccet.
653

 Σέθμξ, ημ πθέμκ ηαηάθθδθμ έββναθμ 

κμιζιμπμίδζδξ αλίςζδξ ζε εζζυδδια ή αλίςια ήηακ ημ berat
654

 ή ημ buyuruldu,
655

 

εκχ ζοκήεδξ ήηακ ηαζ δ ηαημπή πενζζζυηενςκ ημο εκυξ ηφπμο εββνάθςκ.
656

 Ζ  

                                                 
647

 MAD 7.273.2, 7.274.1, 7.287.1, 7.295.1, 8.79.1, 8.92.5, 8.197.3, 8.199.2 ηαζ 8.342.1. 
648

 Άθθμ επζπείνδια ήηακ δ απεζθή ελέβενζδξ, δ μπμία υιςξ δε ζοκακηάηαζ ζηα ahkâm ή mühimme ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο. Δίκαζ εκδζαθένμοζα δ απμοζία ακηίδναζδξ ηδξ Πφθδξ ζηδκ πνμηθδηζηή δζαηφπςζδ 

έηκμιςκ πνμεέζεςκ ηαζ δ απμηθεζζηζηή εκαζπυθδζή ηδξ ιε ηδ δζαιανηονία ηαεαοηή, ηνίκμκηαξ υηζ ημ 

ηφνμξ ηδξ δζαηδνμφκηακ πενζζζυηενμ, ακ εεςνμφζακ ηδκ απεζθή έκδεζλδ ηαηαπίεζδξ ηαζ υπζ αρήθζζδξ 

ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ. Βθ. Faroqhi, Political Activity, 32-33 ηαζ ηδξ ζδίαξ, Coping with the State, 

XVI. 
649

 Γζα πανάδεζβια αθ. MAD 4.17.2, υπμο μζ re‟aya δδθχκμοκ υηζ δεκ ακηέπμοκ πθέμκ ηδ αία ημο Musa 

(“fukarasında ber-turlu tehamműlleri kalmayub”) ηαζ ζημπεφμοκ κα ζημνπίζμοκ (“perakende ve 

perişan olacağını baiş olduhu bildirub”). Γζα ημκ Musa αθ. παναηάης. Γζα πενζπηχζεζξ θοβήξ ή 

απεζθήξ ακάθμβδξ εκένβεζαξ αθ. MAD 6.39.2 ηαζ 6.336.2. 
650

 Γζα ιία απυ ηζξ θίβεξ πενζπηχζεζξ αθ. MAD 6.230m.2, ημ μπμίμ αθμνά ζε δζεηδίηδζδ βαζχκ ζημ 

πςνζυ Μαονμαμφκζ ηδξ Ακδνμφζαξ, ακάιεζα ζε ηάπμζμοξ Salih kethuda ηαζ Ahmed bin Mehmed. 

Βαζζηυ επζπείνδια είκαζ δ δζηαίςζδ ημο δεφηενμο ζημ δζηαζηήνζμ πάνδ ζηδ ιανηονία ηςκ Isma‟il al-

hacc Mehmed, Huseyn, Ibrahim ηαζ εκυξ αηυιδ ιμοζμοθιάκμο ιε δοζακάβκςζημ υκμια. Βθ. αηυιδ 

MAD 7.70.1, ζημ μπμίμ μ Huseyn επζηαθείηαζ ηδ ιανηονία έβηνζηςκ ιμοζμοθιάκςκ ηαζ πνζζηζακχκ 

(“ma‟lum al-esami ve al-eşhas kimesneler ve ehl-i re‟ayasından kocabaşılar”), βζα κα δζηαζχζεζ ημ 

αίηδιά ημο υηζ είκαζ κυιζιμξ sahib-i arz βαζχκ 70 çift ζημ πςνζυ Dağ. ημ ίδζμ πκεφια, εκίμηε 

δζαηάγεηαζ ζφβηθδζδ ζενμκμιζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ιε ελέηαζδ ιανηφνςκ. Γζα πανάδεζβια αθ. MAD 

8.213.2. 
651

 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηα MAD 5.59.2, 6.150.4, 7.6.1, 7.44.4, 7.71.1, 7.74.3, 7.75.4, 8.119.3, 

8.119.4, 8.201.1 ηαζ 8.341.2. 
652

 MAD 7.273.2, 7.274.1, 7.287.1, 7.295.1, 8.79.1, 8.131.2, 8.288.3, 8.291.3, 8.342.1, 8.347.3 ηαζ 

9.80.3. 
653

 MAD 7.217.4 ηαζ 9.72.4. 
654

 MAD 8.111.4 ηαζ  8.201.2. 
655

 MAD 9.91.2. 
656

 MAD 8.115.3, 8.199.2, 8.345.3 ηαζ 8.367.1. 
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επίηθδζδ ημο έηπαθαζ δζηαζχιαημξ ήηακ ημ ηαηελμπήκ επζπείνδια ζηζξ βαζμηηδηζηέξ 

ηαζ δζακειδηζηέξ δζαθμνέξ. Με αάζδ αοηή ηδκ επζπεζνδιαημθμβία μζ αζημφκηεξ γδημφκ 

κα ζηαιαηήζεζ δ αδζηία ζε αάνμξ ημοξ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ήδδ εηδμεέκηςκ 

ζενμδζηαζηζηχκ ή ζμοθηακζηχκ απμθάζεςκ
657

 ή πζμ ζπάκζα ηδκ έηδμζδ εζδζημφ 

buyuruldu ή ferman.
658

 Έηζζ, ηα ahkâm απμηεθμφζακ απυηνζζδ ηδξ ηεκηνζηήξ 

ελμοζίαξ ζηδκ αδοκαιία ηςκ ημπζηχκ ζενμδζηείςκ κα δζεοεεηήζμοκ εονείαξ ηθίιαηαξ 

ζοβηνμφζεζξ εζδζηά ακάιεζα ζε ζζπονμφξ πνμφπμκηεξ, είηε δζυηζ μζ απμθάζεζξ ημοξ 

δεκ εθανιυγμκηακ ή δζυηζ μ ηαδήξ ςξ εκζανηςηήξ ημο παηενκαθζζηζημφ ζδζχιαημξ 

ηδξ μεςιακζηήξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ δμιήξ παναηαιπηυηακ απυ ημοξ 

εκδζαθενυιεκμοξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ πνήζεζξ ημο εβηθδηζημφ δζηαζχιαημξ απυ ημκ Μπεκάηδ 

εκηάζζμκηακ ζηα πθαίζζα ηςκ ζοβηνμοζζαηχκ ζπέζεχκ ημο ιε ημοξ ayan Halil beğ, 

Ahmed Hotoman ηαζ Musa ağa, υπςξ εα πανμοζζαζημφκ παναηάης. Πνέπεζ κα 

ημκζζηεί απυ ηδκ ανπή υηζ, εκχ ηοπζηά εκενβμφζε ςξ εηπνυζςπμξ ηςκ ηαημίηςκ ημο 

ηαγά, ζηδ ζοκέπεζα ηςκ αζηήζεςκ ηυζμ δ επζπεζνδιαημθμβία υζμ ηαζ ηα αζηήιαηά ημο 

έπαζνκακ πνμζςπζηυ παναηηήνα.
659

 

Ο έθεβπμξ πμο αζημφζε μ Μπεκάηδξ ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ θαίκεηαζ υηζ 

δεκ επέηνερε ηδκ απμζημθή δζαιανηονζχκ ζηδκ Πφθδ εκακηίμκ ημο, ιε ελαίνεζδ ηζξ 

ηαηαββεθίεξ βζα άνκδζδ απμπθδνςιήξ πνεχκ, πμο έπμοκ ήδδ πανμοζζαζηεί, ηαζ ιζα 

ηαηαββεθία ηαηαπάηδζδξ βαζχκ εη ιένμοξ ημο.
660

 Δπίζδξ, εκδεζηηζηυ είκαζ υηζ ιυκμ 

ιία ηαηαββεθία πνμοπμκηζηήξ ηαηαπίεζδξ έθηαζε ιέπνζ ηδκ Πφθδ.
661

 Πανάθθδθα, ηα 

ahkâm πμο αθμνμφκ ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ακηακαηθμφκ ηδ ζπεηζηή ημζκςκζηή 

δνειία πμο επζηναημφζε ζηδκ πενζμπή ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ηαγάδεξ ηδξ 

                                                 
657

 “mudahale ettirilmeyub men‟ ve def‟ olunmak babinda ” ή “muhalıf ve ibtal-i hakk ve gadr 

sevdasında olduğu”, “hilaf-i şer‟-i şerif zahir olan te‟adileri men‟ olunmak babinda hükm-i humayun 

rica  etmeğin”, “hilaf-i şer-i şerif te‟adi ve muhalefat ettirmeyub”, “mukaddema esalet olan emr-i şerif 

efzal ve ihkakk-i hakk ve keyfiyeti „ali der-i „aliyyem ve işaret ve mubaderet olunmak fermani olduğu”. 
658

 Παναδεζβιαηζηά MAD 6.223.4, υπμο γδηείηαζ απυ ημκ muhassil ηαζ ημκ εζδζηυ mubaşır δ  απυδμζδ 

δζηαζμζφκδξ (“hakk ve „adl üzere reviye‟t) ζφιθςκα ιε ήδδ εηδμεέκ ferman (“mukaddema esalet olan 

emr-i şerif efzal ve ihkakk-i hakk ve keyfiyeti „ali der-i „aliyyem ve işaret ve mubaderet olunmak 

fermani olduğu”). Βθ. αηυιδ MAD 6.225.2. 
659

 Δκδεζηηζηά αθ. MAD 6.220.1 ηαζ 6.220.2. 
660

 MAD 9.326.1 ιε π.έ. 11-20 Γεηειανίμο 1768 (eva‟il-i Şa‟ban 1182). Ζ ηαηαββεθία έβζκε απυ ημκ 

zabit Abd-al-Halil, μ μπμίμξ ακαθένεζ υηζ μ Μπεκάηδξ πνζκ δφμ έηδ ηαηαπάηδζε πςνάθζα ηαζ 

πενζαυθζα ημο ιε εθζέξ, ζοηζέξ ηαζ άθθα μπςνμθυνα δέκηνα ηαζ άνπαλε ζμδεζά αλίαξ 115 guruş. Ο 

ζδζμηηήηδξ είπε ζηδκ ηαημπή ημο berat, „ilam απυ ζενμκμιζηή ελέηαζδ ηδξ οπυεεζδξ ηαζ buyuruldu, ηα 

μπμία μ Μπεκάηδξ αρδθμφζε. 
661

 MAD 7.18.3 ιε π.έ. 4-13 Οηηςανίμο 1758 (evai‟l-i Safer 1172): μ Νζηυθαξ ηαηδβμνεί ημοξ 

“θαφθμοξ” (“eşira”) vekil ημο ηαγά υηζ άνπαλακ απυ αοηυκ δζα ηδξ αίαξ (cebren ve kahren gasp ve 

ziyade gadr eyledikleri) 800 guruş. 
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Πεθμπμκκήζμο. Γζα πανάδεζβια, μ ανζειυξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιεηαλφ ηνίηςκ 

πνμζχπςκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ υζεξ ηαηαβνάθμκηαζ αθμνμφκ ζε ιζηνμδζαθμνέξ. 

Έπεζ ήδδ επζζδιακεεί μ νυθμξ ηςκ πνμοπυκηςκ ςξ οπεναζπζζηχκ ηςκ 

ζοιθενυκηςκ ηδξ πενζμπήξ ημοξ απυ ελςηενζηέξ ηαζ εζςηενζηέξ απεζθέξ, ςξ 

κμιζιμπμζδηζηυξ ιδπακζζιυξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ηαηαλίςζήξ ημοξ. Ζ 

κμιζιμπμίδζδ αημθμοεμφζε ηαζ άθθεξ, πενζζζυηενμ ηεθεημονβζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ 

ιεευδμοξ. Ζ βαζμηηδζία απμθάιαακε ζδιακηζηή ζοιαμθζηή ζζπφ, ηαεχξ μ 

βαζμηηήιμκαξ ακηζηαεζζημφζε ζηα ιάηζα ηςκ πςνζηχκ ηδκ ηναηζηή ελμοζία.
662

 Σδ 

εέζδ ηδξ ζδεμθμβζηήξ πνυζθδρδξ ηδξ ηναηζηήξ ιδπακήξ, δ μπμία ήηακ ζδζαίηενα 

αζαθήξ έςξ ακφπανηηδ βζα ημοξ αβνμηζημφξ πθδεοζιμφξ υθςκ ηςκ πνμαζμιδπακζηχκ 

ημζκςκζχκ, έπαζνκε αοηή ημο βαζμηηήιμκα ηαζ θμνμεκμζηζαζηή, ζοπκά ιμκαδζηυ 

ζφιαμθμ ελμοζίαξ ηαζ πναβιαηζηή πδβή ζζπφμξ ζε ιζα πενζμπή. Καεχξ ημ ηνάημξ ημκ 

18
μ
 αζχκα εηπχνδζε ηα πνμκμιζαηά πεδία πανειααηζηυηδηάξ ημο ζηζξ δμιέξ ημο 

ηαεδιενζκμφ αίμο, δδθαδή ηδ θμνμθμβία, ηδ νφειζζδ ημο πνμζςπζημφ status ημο 

πςνζημφ ηαζ ηδ βαζμηηδζία, δ ακάθδρδ αοηχκ ηςκ ζοιαμθζηχκ ηαζ πναβιαηζηχκ 

νυθςκ απυ ηδκ πενζθενεζαηή πνμοπμκηζηή εθίη ηδ ιεηέηνερε ζε ακηζηείιεκμ άιεζδξ 

ελμοζζαζηζηήξ ακαθμνάξ βζα ημοξ ηαθθζενβδηέξ ηςκ βαζχκ ηδξ. Έηζζ, μ Μπεκάηδξ 

ήηακ μ απμηθεζζηζηυξ θμνέαξ πναβιαηζηήξ ελμοζίαξ υπζ ιυκμ ζηδκ Καθαιάηα, αθθά 

ιεηά ηδκ ελμοδεηένςζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ηαζ ζηδ βεζημκζηή Ακδνμφζα. 

πγθξνπζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πξνύρνληεο 

πςξ πνμακαθένεδηε, δ έβηθδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ εη ιένμοξ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ επανπζαηήξ εθίη ζοκδφαγε ηδ κμιζιμπμζδηζηή ζημπμεεζία ιε ηδ πνήζδ ηδξ 

ηναηζηήξ πανέιααζδξ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ δζαπεζνζζηζημφ εθέβπμο ηςκ εζζμδδιαηζηχκ 

πδβχκ. Αοηέξ μζ ηαναβιέκεξ πνμοπμκηζηέξ ζπέζεζξ ακαπηφζζμκηακ ζε έκα επανπζαηυ 

πενζαάθθμκ ιεβάθδξ αοημκμιίαξ ηαζ πενζμνζζιέκμο εθέβπμο απυ ημ ηέκηνμ. Δίκαζ 

αοημκυδημ υηζ αοηή δ πναβιαηζηυηδηα δεκ είπε ηαεμθζηυ παναηηήνα, αθθά 

ηαεμνζγυηακ απυ βεςβναθζηέξ ηαζ ζοβηονζαηέξ ζοκεήηεξ.
663

 Έηζζ, ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ δ απμοζία αλζυθμβςκ ζηναηζςηζηχκ δοκάιεςκ, δ δδιμβναθζηή 

ηονζανπία ημο πνζζηζακζημφ ζημζπείμο ηαζ δ ζπεηζηά ιεβάθδ απυζηαζή ηδξ απυ ημ 
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 Χξ πανάδεζβια ιπμνεί κα ακαθενεεί δ πνάλδ απμκμιήξ ημο tapu ηαζ ημ ηφνμξ ημ μπμίμ απέννεε 

απυ αοηήκ, ημ μπμίμ ήηακ ζδιακηζηυηενμ απυ ημ πμζυ πμο εζζέπναηηε μ βαζμηηήιμκαξ. Βθ. Pierce, 

Entrepreneurial Success, 123. 
663

 Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πεδζάδα ημο Μμκαζηδνίμο, μζ ayan πμθφ βνήβμνα ζηζξ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα 

απέηηδζακ γςηζηά ζοιθένμκηα ζηζξ ημπζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ ακέθααακ ημ νυθμ ημο ιεζμθααδηή 

ακάιεζα ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ. Βθ. Ursinus, 

The Çiftlik Sahibleri, 249-251. 
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αοημηναημνζηυ ηέκηνμ επέηνερακ ζημοξ πνμφπμκηέξ ηδξ ιεβαθφηενδ αοημκμιία ζε 

ζπέζδ ιε μιμθυβμοξ ημοξ ζε πενζμπέξ πθδζζέζηενα ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ 

εκηαηζημπμίδζακ ηδ αζαζυηδηα ηςκ εκδμπνμοπμκηζηχκ ζοβηνμφζεςκ.  

ε αοηέξ ηζξ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ μζ ακηίπαθεξ παναηάλεζξ έηακακ ποηκή 

πνήζδ ηδξ εβηθδηζηήξ εοπένεζάξ ημοξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ αθεμκία ahkâm ιε 

ακηζθαηζηυ πενζεπυιεκμ ακαθμνζηά ζηδκ ίδζα οπυεεζδ. Αηυιδ, μζ πνμφπμκηεξ 

πνδζζιμπμζμφζακ ζοπκά ηδκ έκμπθδ ζζπφ, πνμζθαιαάκμκηαξ ζηδκ οπδνεζία ημοξ 

παναημζκςκζηά ζχιαηα ή δδιζμονβχκηαξ πνμζςπζηή ζηναηζςηζηή δφκαιδ βζα κα 

ζηδνίλμοκ ηζξ αλζχζεζξ ημοξ ζε εζζμδήιαηα ηαζ παναβςβζημφξ πυνμοξ. Ζ έκμπθδ 

ζζπφξ, δ μπμία θεζημονβμφζε ςξ αηυιδ έκαξ ιδπακζζιυξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ 

εδναίςζδξ, δίπθα ζηδκ ζδεμθμβζηή κμιζιμπμίδζδ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζζπφ, δεκ ήηακ 

ακαβηαία βζα ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ αβνμηζηχκ ζηνςιάηςκ ηαζ 

ηδκ απμηνμπή αβνμηζηχκ ελεβένζεςκ,
664

 αθθά βζα ηδκ επζαίςζδ ζε έκα πενζαάθθμκ 

δζαζαθεοιέκδξ δδιυζζαξ ηάλδξ ηαζ αίαζςκ ζοβηνμφζεςκ.
665

 

Αοηή δ έκμπθδ πενζπανάηςζδ ηδξ πνμζςπζηήξ αοημκμιίαξ απυ ηζξ αθέρεζξ 

ηςκ άθθςκ πνμοπυκηςκ ζπάκζα πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδξ ζμοθηακζηήξ κμιζιυηδηαξ. 

Καεχξ δ πενζθενεζαηή εθίη ημο 18μο αζχκα δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ζδζμπμίδζδ 

δδιμζζμκμιζηχκ ηναηζηχκ θεζημονβζχκ, είπε γςηζηά ζοιθένμκηα απυ ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ. Χξ απμηέθεζια, δ πμθζηζηή απμηέκηνςζδ ζοκοπήνπε 

ιε ηδκ πνυζδεζδ ηςκ ημπζηχκ ζζπονχκ παναβυκηςκ ζηδ ζμοθηακζηή ηάλδ. Ζ 

δζαπναβιάηεοζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ιε ηδκ πενζθενεζαηή εθίη είπε ςξ ζοκέπεζα ημκ 

απμηεκηνςιέκμ παναηηήνα ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ ηναηζηή 

ζηακυηδηα ηζκδημπμίδζδξ πυνςκ απυ ημοξ ημπζημφξ πανάβμκηεξ.
666

  Ayan, υπςξ μ 

„Ali paşa, μ Mehmed „Ali, μζ Boşatlı, μζ Pasvanoğlu ή ημηγαιπάζδδεξ υπςξ μ 

Μπεκάηδξ, μζ μπμίμζ δζεηδζηχκηαξ ιεβαθφηενμ ααειυ ακελανηδζίαξ απυ ημ ηέκηνμ, 

                                                 
664

 Γζα ηδκ αδοκαηυηδηα ζοβηνμφζεςκ ακάιεζα ζημοξ πςνζημφξ ηαζ ημοξ ηανπςηέξ ημο αβνμηζημφ 

πθεμκάζιαημξ ζηζξ πνμηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκζηέξ δμιέξ αθ. Kautski, The Politics, 296-292 ηαζ 

Keyder, Agenda, 53. Ζ απμοζία ζοβηνμοζζαηχκ ηαλζηχκ πνμζθήρεςκ ζηδκ παναβςβζηή ειπεζνία ηαζ 

δ εζςηενίηεοζδ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ νυθςκ ακηακαηθχκηαζ ζημ παναηηήνα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ 

ηςκ ιεβάθςκ αβνμηζηχκ ελεβένζεςκ ζηα ηέθδ ημο 16μο αζχκα Βθ. Akdağ, Türk Halkının, 153-499, 

Barkey, Eşkiyalar, 145-236 ηαζ Griswold, Anadolu‟da, 19 η.ε. 
665

 Γζα παναδείβιαηα ιζηνχκ ειθοθίςκ πμθέιςκ ακάιεζα ζε ayan ζε εονςπασηέξ ηαζ αζζαηζηέξ 

μεςιακζηέξ επανπίεξ εκδεζηηζηά αθ. Κμοηγαηζχηδξ, Οη ηζρπξνί αγηάλεδεο, 191-197, Özkaya, Osmanlı, 

169-246 ηαζ Veinstein, Ayan de la région, 139-141. 
666

 Βθ. Faroqhi, Coping with the State, XII-XV. 
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επέδεζλακ αολδιέκδ εημζιυηδηα νήλδξ ιε ηδκ Πφθδ ήηακ θίβμζ ηαζ ηα ηίκδηνα ηδξ 

πμθζηζηήξ ηζκδημπμίδζήξ ημοξ δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ζοζηδιαηζηά.
667

 

Απυ ηδκ άθθδ, υπςξ ήδδ ημκίζηδηε, δ ηεκηνζηή ελμοζία, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ 

κα απμθφβεζ ηδ νήλδ ιε ημοξ ημπζημφξ ελμοζζαζηζημφξ θμνείξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

εηιεηαθθεοηεί ηδκ επίδναζδ πμο μζ ηεθεοηαίμζ αζημφζακ ζημκ πθδεοζιυ, ηδνμφζε 

ζηάζδ πνμζεηηζηήξ απμζηαζζμπμίδζδξ απυ ηζξ ημπζηέξ ένζδεξ, αθθά ηαζ δζανημφξ 

δζαηνζηζηήξ επίαθερδξ ηςκ ακηζιαπμιέκςκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα οπυ αίνεζδ αοημκμιία 

ηςκ ημπζηχκ αοεεκηζχκ, ηδκ μπμία δ ζμοθηακζηή ελμοζία  παναπχνδζε βζα θυβμοξ 

μζημκμιίαξ. Έηζζ, ζε έκα αζηαεέξ ηαζ ζοβηνμοζζαηυ πενζαάθθμκ ζηακμπμζμφκηακ 

ηαοηυπνμκα μζ πμθζηζημμζημκμιζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ Πφθδξ ηαζ ηα ακηίζημζπα 

πνμοπμκηζηά ζοιθένμκηα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ πνμοπμκηζηή εθίη ήηακ μνβακζηυ 

ζηέθεπμξ ημο μεςιακζημφ πμθζηζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ πανάβμκηαξ 

δζαηήνδζδξ ηαζ ζοκέπεζάξ ημο.
668

 

Δηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ βεκζηήξ ηαηάννεοζδξ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ, πμο εα 

πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο, δ έκηαζδ ηαζ δ ζοπκυηδηα ηςκ έκμπθςκ 

πνμοπμκηζηχκ ζοβηνμφζεςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζημ δζάζηδια 1715-1770 δεκ είκαζ 

ηεηιδνζςιέκεξ.
669

 Δκημφημζξ, ηo ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ 

πενζβναθή ηδξ πενζυδμο ςξ “ηαθμφ ηαζνμφ” απυ ημοξ απμικδιμκεοιαημβνάθμοξ 

πνέπεζ κα εηθδθεεί πενζζζυηενμ ςξ φπανλδ ζοκεδηχκ εοκμσηχκ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηαζ ειπέδςζδ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ζοιθενυκηςκ, πανά ςξ βεκζηή ημζκςκζηή εοηαλία. 

Αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ επανπζαηήξ εθίη θάιαακακ πχνα ζηα 

πθαίζζα ηςκ πεθαηεζαηχκ δζηηφςκ, ηα μπμία εηηείκμκηακ ζε υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. 

Πμθζηζημί πεθάηεξ ήηακ ηα πθδεοζιζαηά ζηνχιαηα πμο αημθμοεμφζακ ημκ 

πνμφπμκηα, δδθαδή απυ ιέθδ πθμοζίςκ αθθά θζβυηενμ ζζπονχκ μζημβεκεζχκ, πμο 

ζοκδέμκηακ ιε ημκ πνμφπμκηα ιε ζοββεκζημφξ δεζιμφξ, ςξ απθμφξ πςνζημφξ πμο 

είπακ ζοκδέζεζ ηδκ ηφπδ ημοξ ιε ημκ πνμφπμκηα ιέζς ζπέζεςκ πνμζηαζίαξ ή 
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 Αηυιδ ηαζ αοημί μζ ayan δεκ επζεοιμφζακ ηδ ιεηααμθή ημο μεςιακζημφ πμθζηζημφ πενζαάθθμκημξ, 

ηαεχξ είπακ επίβκςζδ ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα απμηνζεμφκ ιε επζηοπία ζηζξ εονςπασηέξ μζημκμιζηέξ, 

πμθζηζηέξ ηαζ ζηναηζςηζηέξ πνμηθήζεζξ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ζε ζοκεήηεξ πμθέιμο ζημκ 18
μ
 ηαζ 

ζηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα, μζ έκμπθεξ δοκάιεζξ ημοξ ζοβηνμημφζακ ημκ ηφνζμ υβημ ημο μεςιακζημφ 

ζηναημφ. Άνα, μζ δζαηδνφλεζξ ακελανηδζίαξ ζζπονχκ ayan είπακ πενζζζυηενμ δζαπναβιαηεοηζηυ ή 

εζημκζηυ παναηηήνα ιε ζηυπμ ηδκ ελαζεέκδζδ ηςκ ηναηζηχκ θεζημονβζχκ ζηδκ εδαθζηή αάζδ ημοξ ηαζ 

ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ ζε ζοιαμθζημφξ νυθμοξ. Βθ. Mc Garthy, An Introductory, 

188-190. 
668

 Βθ. Πφθζα, Λεηηνπξγίεο θαη απηνλνκία, 93-98 ηαζ ηδξ ίδζαξ, Conflits politiques, 138-140. 
669

 Ακηζεέηςξ, ημ πθμοζζυηενμ ηεηιδνζαηυ οθζηυ επέηνερε ηδκ επζζηαιέκδ ιεθέηδ πνμοπμκηζηχκ 

ζοβηνμφζεςκ ζημ δζάζηδια 1780-1820. Δκδεζηηζηά αθ. Αlexander, Some Aspects, 473-504 ηαζ 

Φςηυπμοθμξ, Πνιηηηθή δηακάρε, 247-263.  
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δζακειδηζηχκ ηαθθζενβεζχκ. Έηζζ, ζοβηνμηήεδηακ ζδζυηοπεξ πμθζηζηέξ ζοιιαπίεξ, 

υπμο ιζα ζζπονή πνμοπμκηζηή μζημβέκεζα έθεβπε ιέζς ηςκ ελανηδιέκςκ μιάδςκ ηδξ 

ηδκ επανπία υπμο έδνεοε.
670

 Αοηή δ εδαθζηή αάζδ εηηεζκυηακ ανπζηά ζηζξ πενζμπέξ 

υπμο δ μζημβέκεζα αζημφζε βαζμηηδηζηυ έθεβπμ, ζηδ ζοκέπεζα, υηακ δεκ οπήνπακ 

άθθμζ δζεηδζηδηέξ ηδξ μζημκμιζημημζκςκζηήξ δβειμκίαξ, ηαοηζγυηακ ιε ημκ ηαγά ηαζ 

ηέθμξ λεδζπθςκυηακ ζε βεζημκζημφξ ηαζ πενζζζυηενμ ιαηνζκμφξ ηαγάδεξ. Φοζζηά, δ 

ακέθζλδ αοηή δεκ ήηακ ακαβηαία βναιιζηή μφηε ηα ζηάδζά ηδξ ζαθχξ μνζμεεηδιέκα, 

ηαεχξ μζ πνμοπμκηζηέξ ηαηηζηέξ ήηακ εοέθζηηεξ ηαζ πάκημηε πνμζανιυζζιεξ ζηζξ 

ζοβηονζαηέξ ζοκεήηεξ. Γζα πανάδεζβια, μζ αίαζεξ ακηζπαναεέζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε 

ημοξ ayan άθθςκ ηαγάδςκ πνμδβμφκηαζ πνμκζηά ηδξ ελμοδεηένςζδξ ηδξ 

ηαθαιαηζακήξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ. Αηυιδ, πνμοπμκηζηά υπθα ζε αοηυκ ημκ 

αβχκα αφλδζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ηαζ ιεβζζημπμίδζδξ ηςκ εζζμδδιαηζηχκ 

πυνςκ, εηηυξ απυ ηδ θοζζηή αία ήηακ μζ δςνμδμηίεξ, μζ ηάεε είδμοξ ζοκςιμζίεξ ηαζ 

ηαηαββεθίεξ, μζ αθθαβέξ ζηναημπέδςκ αθθά ηαζ μζ βάιμζ, μζ ημοιπανζέξ, μζ οζμεεζίεξ 

ηαζ μζ αδεθθμπμζηίεξ.
671

 Πανάθθδθα, ζδιακηζηυ ιέζμ επίηεολδξ ηςκ πνμοπμκηζηχκ 

ζηυπςκ απμηεθμφζε δ ηαηαθοβή ζηζξ δοηζηέξ πνμλεκζηέξ ανπέξ, ηονίςξ ηζξ 

αεκεηζηέξ,
672

 ηαζ δ επίηθδζδ ημο berat παναπχνδζδξ πνμκμιζαημφ ηαεεζηχημξ 

δναβμοιάκμο ή ειπμνζημφ εηπνμζχπμο, ζηα πθαίζζα ιζαξ πνμζπάεεζαξ ειπθμηήξ 

δοηζηήξ πχναξ ζημ πμθζηζηυ πεδίμ ηδξ πενζμκήζμο. Σέθμξ, ζοπκά ήηακ ακαβηαία δ 

ιεηάααζδ ημο εκδζαθενμιέκμο ή δ απμζημθή εηπνμζχπμο ημο (vekil) ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ είηε βζα ηδκ οπμαμθή αζηήιαημξ ζημ divan-i humayun ή βζα ηδκ 

δζελαβςβή παναζηδκζαηχκ δζααμοθεφζεςκ ιε ορδθμφξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ Πφθδξ. 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ αοημί πμο είπακ ηζξ ιεβαθφηενεξ δοκαηυηδηεξ κα ηενδίζμοκ απυ 

ιζα ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ειπθέημκηακ εηπνυζςπμζ ηδξ επανπζαηήξ μεςιακζηήξ 

δζμίηδζδξ, πνμλεκζημί πνάηημνεξ, vekil ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ παναημζκςκζηά 

έκμπθα ζημζπεία ήηακ μζ πνμφπμκηεξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφζακ κα πεζνζζημφκ ιε ηδκ 
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 Ο Petropoulos ακαθένεηαζ βεκζηά ζε θαηνίεξ. Θεςνμφιε υηζ μζημβέκεζεξ, υπςξ αοηή ημο Μπεκάηδ ή 

ημο Musa ağa, δεκ είπακ ηα ακενςπμθμβζηά βκςνίζιαηα ηςκ θαηνζχκ, εκχ απυ ηδκ άθθδ ημ ακαθοηζηυ 

εφνμξ ηδξ “θαηνίαξ” είκαζ πενζμνζζηζηυ βζα ιζα ενιδκεοηζηή ηςκ πμθζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηςκ 

πεθμπμκκδζζαηχκ μζημβεκεζχκ. Αηυιδ, ημ ακηζπανάδεζβια ηδξ βαζμηηδηζηήξ ελάπθςζδξ ημο Μπεκάηδ 

ζηζξ πεδζάδεξ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ηδξ Ακδνμφζαξ ηαηαδεζηκφεζ ημκ θακεαζιέκμ παναηηήνα ηδξ άπμρδξ 

ημο ίδζμο ζοββναθέα υηζ δ εδαθζηή αάζδ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ πενζμνζγυηακ ζε απμιμκςιέκεξ ηαζ 

πνμζηαηεοιέκεξ απυ υνδ πενζμπέξ. Βθ. Petropoulos, Ζ πξνεπαλαζηαηηθή, 119-122. 
671

 Γζα ιζα ακάθοζδ αοηχκ ηςκ ηαηηζηχκ αθ. Petropoulos, Ζ πξνεπαλαζηαηηθή, 112-116. 
672

 Σμ εκδζαθένμκ ηςκ Βεκεηχκ βζα ηδκ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα ήηακ ιεβάθμ ηαζ ακηακαηθάηαζ 

ζηζξ ακαθμνέξ ηαζ ηδκ αθθδθμβναθία ηςκ ααΐθςκ απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηςκ πνμλέκςκ ηδξ 

ζηζξ δζάθμνεξ ζηάθεξ ηδξ Ακαημθήξ. Σμ πενζεπυιεκυ ημοξ πφηκςκε ηονίςξ ζηδκ ελςηενζηή ηαζ 

ειπμνζηή πμθζηζηή ηδξ αοημηναημνίαξ, αθθά ηαηαβνάθμκηακ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ βζα ημοξ 

πνζζηζακζημφξ πθδεοζιμφξ ηδξ. Βθ. Mantran, Venise, centre d‟ informations, 112-116. 



 213 

απαναίηδηδ δελζυηδηα ημ πθήεμξ ηςκ ζοπκά απνυαθεπηςκ παναιέηνςκ. Σεθζημί 

πμθζηζημί ζηυπμζ ήηακ πάκημηε μ έθεβπμξ ημο ημπζημφ ηαδή ηαζ voyvoda ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ημο ηέκηνμο ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ, δ απυζπαζδ ηαεεζηχημξ 

πνμζηαηεοιέκμο δοηζηήξ πχναξ ηαζ ηέθμξ δ απυηηδζδ ζζπονχκ πνμζηαηχκ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Παναηάης, εα πνμζπαεήζμοιε κα ηεηιδνζχζμοιε ηαζ κα 

πενζβνάρμοιε αοηέξ ηζξ ηαηηζηέξ ζηζξ θεπημιένεζέξ ημοξ, έηζζ υπςξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ Μπεκάηδ, ηαζ υπςξ ακαδφμκηαζ, εκίμηε έιιεζα, απυ ημ 

ανπζηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ είπε εειεθζςδχξ 

μζημκμιζηυ παναηηήνα. ε έκακ ημζκςκζηυ πχνμ ιε εθάπζζημ έθεβπμ απυ ηδκ 

ηεκηνζηή δζμίηδζδ, υπμο μ ακηαβςκζζιυξ ηαεζζημφζε ακαβηαία ηδκ ζηναηζςηζηή 

ζζπφ, ηαζ μζ έηκμιεξ μζημκμιζηέξ ζοιπενζθμνέξ δε δζαηνίκμκηακ εφημθα απυ ηζξ 

ζφκκμιεξ, δ βαζμηηδζία ηαζ δ θμνμεκμζηίαζδ απαζημφζακ ημκ έθεβπμ ηςκ ηαδήδςκ 

ηαζ ηδ ζοιιαπία ιε αοημφξ πμο παναπςνμφζακ ηα ζοιαυθαζα θμνμεηιίζεςζδξ. Οζ 

πνμοπμκηζηέξ ακηζπαναεέζεζξ, πανά ηδκ νδημνζηή ηςκ εββνάθςκ, ζηυπεοακ ζηδκ 

αφλδζδ ηςκ πδβχκ ηςκ πνμζςπζηχκ ςθεθδιάηςκ ιέζς ηδξ ηαθφηενδξ δοκαηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ηναηζηχκ ιδπακζζιχκ, εκχ μ απμηθεζζιυξ απυ ηα ηέκηνα 

απμθάζεςκ είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ μζημκμιζηή θεμνά ηαζ ηεθζηά ηδ δζαηφαεοζδ αηυιδ 

ηαζ ηδξ θοζζηήξ φπανλδξ ημο πνμφπμκηα. οκεπχξ, δ πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ ήηακ 

ακαβηαίμξ ηνυπμξ αοημπνμζηαζίαξ ηαζ μζημκμιζηήξ επζαίςζδξ, δ δε πμθζηζηή 

ζοιπενζθμνά ημο πνμφπμκηα μνζγυηακ απυ ηζξ ηάεεηεξ εθεβηηζηέξ ζπέζεζξ 

πνμζηαζίαξ απυ ημοξ ακχηενμφξ ημο (ακχηενμοξ δζμζηδηζημφξ οπαθθήθμοξ, ζζπονά 

πνυζςπα ζηδκ Πφθδ) ηαζ ηζξ μνζγυκηζεξ ακηαβςκζζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ μιμθυβμοξ 

ημο. 

Πξνύρνληεο, νπιηθέο νκάδεο θαη ρξήζε έλνπιεο βίαο 

πςξ πνμακαθένεδηε, μζ πνμφπμκηεξ ζοκενβάγμκηακ ιε μιάδεξ εκυπθςκ, βζα 

κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ ζζπφ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηζξ ακηζπαναεέζεζξ ημοξ ιε ακηίπαθεξ 

παναηάλεζξ ηαζ ηδκ ελμοδεηένςζδ άθθςκ επζηίκδοκςκ παναημζκςκζηχκ εκυπθςκ 

μιάδςκ. Ζ ζοιιεημπή ηςκ εκυπθςκ ζημκ πμθζηζηυ αίμ ήηακ κυιζιδ, υηακ 

οπδνεημφζακ ςξ έκμπθμζ ζοκμδμί ηςκ πνμοπυκηςκ ή ήηακ οπεφεοκμζ ηήνδζδξ ηδξ 

δδιυζζαξ ηάλδξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ έηκμιδ, υηακ επζδίδμκηακ ζε θδζηνζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ή πανμπή πνμζηαζίαξ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ακέπηοζζακ δίηηοα 

αθθδθελάνηδζδξ ηαζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ ιε ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιυ ή άιεζεξ 
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δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ πνμφπμκηεξ.
673

 Απυ ηδκ άθθδ, ημ πέναζιά ημοξ απυ 

ηδκ έηκμιδ ηαηάζηαζδ ζε αοηήκ ηδξ πμθζηζηήξ κμιζιυηδηαξ ελανηζυηακ απυθοηα απυ 

ηδκ έκηαλδ ηδξ δνάζδξ ημοξ ζημ πεδίμ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ζοιθενυκηςκ, ζε ιζα 

εκαθθαβή νυθςκ ακάθμβδ αοηήξ ηςκ ηθεθηχκ ηαζ ανιαημθχκ ηδξ Ρμφιεθδξ. 

ηδκ Πεθμπυκκδζμ οπυθμνμ ηδξ εοεφκδξ ηήνδζδξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ ήηακ 

έκα ζχια 10-15 έκμπθςκ ιμοζμοθιάκςκ ζε ηάεε ηαγά ιε επζηεθαθήξ bölükbaşη ηαζ 

ηδκ επζημονία ηδξ έκμπθδξ ζςιαημθοθαηήξ (ηάπςκ) ημο ηάεε πνμφπμκηα, ημ ιέβεεμξ 

ηδξ μπμίαξ ελανηζυηακ απυ ηδκ μζημκμιζηή ζζπφ ημο.
674

 Σα πνμοπμκηζηά έκμπθα 

ζχιαηα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ μθζβάνζεια ζε ζπέζδ ιε αοηά άθθςκ εονςπασηχκ 

ηαζ αζζαηζηχκ επανπζχκ, βεβμκυξ πμο ακηακαηθάηαζ ζηδκ απμπή ηςκ ayan ηδξ 

πενζμκήζμο απυ ηζξ ζηναηζςηζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηδξ αοημηναημνίαξ.
675

 

 Ζ ηεηιδνίςζδ ζοβηνμοζζαηχκ ηαζ ζοκενβαηζηχκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζε 

πνμφπμκηεξ ηαζ έηκμιεξ έκμπθεξ μιάδεξ είκαζ δφζημθδ, ελαζηίαξ ηδξ πεκζπνήξ 

ηαηαβναθήξ ημοξ.
676

 Αηυιδ, δ πμθοζφκεεηδ ηαζ μνζγυιεκδ απυ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ 

μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα δεκ επζηνέπεζ ηδκ ενιδκεοηζηή ηοπμπμίδζδ αοηχκ ηςκ 

ζπέζεςκ. Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ Μζηνά Αζία, υπμο αζηζαηυξ 

πανάβμκηαξ βέκεζδξ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη ήηακ ημ πέναζια ιεβάθςκ 

θδζηνζηχκ θαηνζχκ απυ ημ πενζεχνζμ ηδξ μεςιακζηήξ κμιζιυηδηαξ ζε ιζα ηεκηνζηή 

                                                 
673

 Ζ ζφβπνμκδ κεμεθθδκζηή ζζημνζμβναθία πνμζθαιαάκεζ ηζξ έηκμιεξ έκμπθεξ μιάδεξ ςξ αοηυκμιμ 

ηέκηνμ ελμοζίαξ, πμο ζοκέδναιε ιε ιειμκςιέκμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ εθίη, αθθά υπζ ιε 

ημ ζφκμθυ ηδξ, ηαζ δζαηδνμφζε ηδκ αοημκμιία ημο ααζζγυιεκδ ζηδκ ζζπφ ηδξ ηαζ ζε έκα αζοιαίααζημ 

πνυηοπμ γςήξ, πμο δεκ ακαβκχνζγε ηζξ παβζςιέκεξ παναβςβζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ δζμζηδηζηέξ ηαζ 

δδιμζζμκμιζηέξ μεςιακζηέξ ζοκεήηεξ. Έηζζ, μζ έκμπθμζ απμηέθεζακ πανάβμκηα δζεφνοκζδξ ηςκ 

ελμοζζαζηζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηδξ πνμοπμκηζηήξ αοημκμιίαξ, υηακ ζοιπαναηάπεδηακ ιε ημοξ 

ημηγαιπάζδδεξ, αθθά ηαζ ιέζμ έηθναζδξ ζοιποηκςιέκδξ ημζκςκζηήξ δοζανέζηεζαξ ηςκ αβνμηζηχκ 

ζηνςιάηςκ. Βθ. Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή πνιηηηθή, 363-365. Γζα ιζα δζαθμνεηζηή ενιδκεία ημο 

θδζηνζημφ θαζκμιέκμο ςξ εειεθζαηά αιθίζδιδξ ηαηάζηαζδξ ακάιεζα ζηζξ μεςιακζηέξ ελμοζζαζηζηέξ 

δμιέξ ηαζ ημκ αβνμηζηυ πθδεοζιμφ, μ μπμίμξ ηαοηυπνμκα ηαηαπζέγεηαζ ηαζ πνμζηαηεφεηαζ απυ ηζξ 

έηκμιεξ μπθζηέξ μιάδεξ, αθ. Boeschoten, Κιεθηαξκαηνινί, 14-24. 
674

 Ζ θακεαζιέκδ ηαφηζζδ ηςκ ηάπςκ ιε ημοξ ανιαημθμφξ απυ ζζημνζμδίθεξ ημο πανεθευκημξ 

πνμηάθεζε έκημκεξ ζογδηήζεζξ ζηα πθαίζζα ηδξ εεκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ. Βθ. Βθαπμβζάκκδξ, Οη 

θιέθηεο, 19 η.ε., Γνζηζυπμοθμξ, Κιεθην-αξκαηνιηθά, 15-25, Κακδδθχνμξ, Ο αξκαησιηζκφο, 1-406 ηαζ 

Πακαβζςηυπμοθμξ, Νέα ζηνηρεία, 78-85. Γζα πενζπηχζεζξ ζοβηνμφζεςκ ηάπςκ ιε θδζηέξ αθ. 

Κμζιυπμοθμξ, Γθαθφπνπια, 173-175. 
675

 Γζα παναδείβιαηα ανζειδηζηχκ ιεβεεχκ ζςιάηςκ ηάπςκ δζαθυνςκ Πεθμπμκκήζζςκ 

ημηγαιπάζδδςκ αθ. Πφθζα, Λεηηνπξγίεο θαη απηνλνκία, 91-92. Γζα ηα ζηναηζςηζηά ηαεήημκηα ηςκ 

ayan, δδθαδή ημκ ακεθμδζαζιυ ημο ζηναημφ ζε ηνυθζια ηαζ πονμιαπζηά ηαζ ηδ ζηναημθυβδζδ 

ακδνχκ, αθ. Mutafçieva, L‟ institution, 245-247, Özkaya, Osmanlı, 153-168 ηαζ Pylia, Les notables 

moréotes, 79-82. 
676

 Γζα ηεηιδνζαηά παναδείβιαηα ημο θδζηνζημφ θαζκμιέκμο ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημο ιε ηδκ πνμοπμκηζηή 

εθίη ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ αοημηναημνίαξ ημκ 18
μ
 αζχκα αθ. Hezarfen, Rumeli ve Anadolu, 147-277 

ηαζ ημο ζδίμο, Âyan ve Eşkıyası, 12-87. Γζα έηκμιεξ ηαζ έκμπθεξ ζοιπενζθμνέξ ζηναηζςηζηχκ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηδ δεηαεηία ημο 1760 αθ. Vlachopoulou, Like the Mafia, 123-135, υπμο δ παναααηζηή 

δνάζδ βεκζηζάνςκ παναθθδθίγεηαζ παναδυλςξ ιε αοηή ηδξ ιαθίαξ. 
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εέζδ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ πυνςκ, ζηδκ Πεθμπυκκδζμ δ ζπέζδ ηςκ 

πνμοπυκηςκ ιε ημοξ ηάπμοξ ηαζ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ θδζηνζηχκ μιάδςκ 

πανέιεζκε αιεηάαθδηδ ηαζ πςνίξ ηζκδηζηυηδηα, εκχ δ έκηαλδ ηςκ μπθμθυνςκ ζηδκ 

μεςιακζηή κμιζιυηδηα πενζμνίζηδηε ζηδ ιενζηή εεζιμπμίδζδ ηδξ μπθζηήξ 

πνμζηαζίαξ.
677

 Σέθμξ, δ ζοκενβαζία ηςκ δφμ μιάδςκ ζοπκά έπαζνκε ηδ ιμνθή 

ζοιπθδνςιαηζηχκ παναμζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηονίςξ ηδξ δζακμιήξ ημο 

θδζηνζημφ πνμσυκημξ. 

Δκδεζηηζηή ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηακ ακάιεζα ζημοξ πνμφπμκηεξ ηαζ 

ζε θδζηνζηά ζημζπεία απμηεθεί δ ηνίζδ αίαξ πμο λέζπαζε ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζημ 

δζάζηδια 1765-1766. Ζ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ πανμοζίαξ έηκμιςκ μπθζηχκ ζημζπείςκ 

ζηδ πενζυκδζμ πζεακυκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πμθζηζημημζκςκζηή ηνίζδ ηαζ ηζξ 

αθθεπάθθδθεξ εηηεθέζεζξ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδςκ ηδκ ίδζα πενίμδμ. Πανάθθδθα, 

εζζένεοζακ ιαγζηά μιάδεξ έκμπθςκ πενζθενυιεκςκ Αθαακχκ, μζ μπμίμζ πνμέααζκακ 

ζε θεδθαζίεξ ή πνμζθαιαάκμκηακ απυ ημοξ πνμφπμκηεξ.
678

 

Ζ ζμοθηακζηή ελμοζία απεοεφκεδηε ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, ιέθδ ηςκ 

μπμίςκ ζοκέααθακ ζηδ δζαζάθεοζδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ. Γζαηαβέξ ακαθμνζηά ζηδκ 

εηδίςλδ ηςκ ηαναπμπμζχκ ζημζπείςκ ζηάθεδηακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε 

δζαθμνεηζημφξ απμδέηηεξ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηή ζημπμεεζία. Έηζζ, επζπεζνήεδηε δ 

πάηαλδ ηδξ θδζηείαξ ζηδκ φπαζενμ ιε ζεζνά αοζηδνχκ εκημθχκ πνμξ ημοξ voyvoda 

ηςκ ηαγάδςκ, εκχ παναπςνήεδηακ αικδζηίεξ ζε μνζζιέκμοξ απυ ημοξ πενζζζυηενμ 

επζηίκδοκμοξ, ηαζ ίζςξ δοζημθυηενμ κα ζοθθδθεμφκ, θδζηέξ, εκηάζζμκηάξ ημοξ ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημ πεδίμ ηδξ κμιζιυηδηαξ.
679

 Πανάθθδθα, δζχπεδηακ 

ημηγαιπάζδδεξ ηαζ δζμζηδηζημί οπάθθδθμζ μζ μπμίμζ ηαηδβμνήεδηακ βζα ζοκενβαζία 

                                                 
677

 Δλαίνεζδ απμηεθεί δ θοθεηζηή ημζκςκία ηςκ Λαθαίςκ ζηδκ Ζθεία, δ μπμία ζηαδζαηά ιεηά ημ 1779 

οπμζηέθζζε ηδκ μζημβέκεζα ηςκ Hotoman. Βθ. ζαηςηυξ, Οη αγηάλλεδεο. 
678

 οζηδιαηζηή ιεθέηδ βζα ηδκ ηαηηζηή ηάεμδμ αθαακζηχκ μιάδςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ δεκ οπάνπεζ, 

εηηυξ απυ ημ παθαζυ ηαζ λεπεναζιέκμ ένβμ ημο Λαιπνοκίδδ. Βθ. Λαιπνοκίδμο, Οη Αιβαλνί, 34-40.  

Γζα ημοξ Αθαακμφξ ζημκ ααθηακζηυ πχνμ ημκ 18
μ
 αζχκα αθ. Anastasopoulos, The Albanians, 37-47. 

679
 Μζα εκηοπςζζαηή πενίπηςζδ πενζβνάθεηαζ ζημ MD 164.260.1 ιε π.έ. 1764-1765 (1178), ζφιθςκα 

ιε ημ μπμίμ πανέπεηαζ ιε ferman αικδζηία (“‟afv olunmakla”) ζημκ θδζηή (“haydut eşkyası”) Θακάζδ 

ηαηάημ, μ μπμίμξ ειπυδζγε ηδκ πανάδμζδ ηςκ ζμδεζχκ ηαζ ηςκ mukata‟a απυ ηα ζδζςηζηά ηηήιαηα, ηα 

çiftlik ηαζ ηα αοημηναημνζηά ηηήιαηα (“gerek has-i mezbur ve gerek Mora ceziresinde vaki‟ emlak 

guruş ve tevabi‟ çiftlikleri ve sa‟ir uhde olan mukata‟atin hasilat  ne mal-i mirirlerin tahsilat vakıt-i 

hulul edub […] ma‟mur ve tayyin olunmağın hasbiyle uhde olan has ve emlaik-i humayun ve mukata‟at 

tahsil-i imkânat olmayub hasaret „azım olmakla”). Νμιζιμπμζδηζηή αάζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ 

αικδζηείαξ ήηακ δ αοημηναημνζηή βεκκαζμδςνία (“merhameten”). Γε βκςνίγμοιε ηα άδδθα 

ζδιαζκυιεκα ηδξ πενίπηςζδξ, ακ δδθαδή πνμδβήεδηε ιεζμθάαδζδ ηνίηςκ οπέν ημο θδζηή ή δ 

ηεκηνζηή ελμοζία ιε αοηυκ ημκ εοθδιζζιυ ζοβηάθοπηε ηδκ απμηοπία ζφθθδρδξ ημο έηκμιμο 

ζημζπείμο. 
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ιε θδζηνζηέξ μιάδεξ,
680

 ηαζ Οεςιακμί αλζςιαημφπμζ μζ μπμίμζ πανααίαγακ ιε ηζξ 

ηαηαπνήζεζξ ημοξ ηδ δδιμζζμκμιζηή ηάλδ, εκχ δυεδηακ ζαθείξ ηαζ αοζηδνέξ μδδβίεξ 

βζα απμθοβή άζημπςκ ηαηαπνήζεςκ ηαζ πνυηθδζδξ παναπυκςκ εη ιένμοξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ πενζμκήζμο.
681

  

Ακαθμνζηά ζηζξ μιάδεξ ηςκ έκμπθςκ Αθαακχκ, εηδυεδηε δζαηαβή πνμξ ημοξ 

δζμζηδηέξ ηςκ θνμονίςκ, ημοξ αβάδεξ ηςκ βεκζηζάνςκ ηαζ ημοξ zabit ηδξ πενζμκήζμο 

βζα ακάθδρδ ζηναηζςηζηήξ δνάζδξ εκακηίμκ ημοξ.
682

 Ακάθμβμ ferman ζηάθεδηε 

ζημοξ πνμεζημφξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ ηεθεοηαίμζ εεςνμφκηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ 

επζηοπία ηςκ επζααθθμιέκςκ αζηοκμιζηχκ ιέηνςκ ηαζ ηδκ εηδίςλδ ηςκ 

πενζπθακχιεκςκ Αθαακχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ζθαίναξ επζννμήξ ημοξ. Ηδζαίηενεξ 

ζοζηάζεζξ βζα ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ αοημηναημνζηέξ δζαηαβέξ έβζκακ ζημοξ πνμφπμκηεξ 

μζ μπμίμζ είπακ πνμζθάαεζ ηαναπμπμζά ζημζπεία ζηδκ οπδνεζία ημοξ.
683

 Ζ ηαημπή 

επζηονςιέκμο ακηζβνάθμο ημο ferman απυ ημκ Μπεκάηδ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ειπθμηή 

                                                 
680

 MD 164.210.2 ιε π.έ. 1764–1765 (1178), ιε ημ μπμίμ δζαηάγεηαζ μ απμηεθαθζζιυξ (“ser-i 

maktu‟nu”) ηαζ δ απμζημθή ηδξ ηεθαθήξ ημο Κςκζηακηίκμο Εαίιδ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, επεζδή 

ζοκενβαγυηακ ιε θδζηέξ (“menba fitne ve fesad vacib al-izale eşkyadan olduğu”). Ο Εαΐιδξ βζα ηζξ 

ίδζεξ ηαηδβμνίεξ ζημ πανεθευκ είπε ηαηαδζηαζηεί ζε ελμνία ζηδκ Κφπνμ, αθθά επέζηνερε ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ (“bundan akdem emr-i şerif sudur olunan ita‟at emr-i „ali eylemeyub”) ηαζ επακέθααε 

ηδκ έηκμιδ δνάζδ ημο. Αηυιδ, αθ. ΗΑΜΜ 27/183, „arzuhal ιε διενμιδκία 6-15 Μαΐμο 1765 (evahir-i 

Reb‟ul-ahir 1179) απυ ημκ ηάημζημ ημο θνμονίμο Μεεχκδξ Ibrahim ağa, μ μπμίμξ ηαηδβμνεί ημοξ 

Hasan ağa, Mahmud ağa ηαζ Hasan odabaşı υηζ πνδζζιμπμζμφζακ θδζηέξ ςξ αμδεμφξ (“mu‟ayyin ve 

yaramaz eşkyaya melin kulları”) ζηζξ πανάκμιεξ εκένβεζέξ ημοξ. 
681

 MD 164.265.3 ιε π.έ. 1765-1766 (1179), ημ μπμίμ δζαηάγεζ ηδκ απμζημθή 22.500 guruş πμο 

πνςζημφζε δ Πεθμπυκκδζμξ ζηδκ Πφθδ, εκχ πανάθθδθα ηάκεζ ζοζηάζεζξ βζα απμθοβή ηαηαπνήζεςκ 

(“gadr ve illet eylemeyub”). Αηυιδ, αθ. MD 164.282.3 ιε ηδκ ίδζα πνμκμθμβία, ημ μπμίμ δζαηάγεζ ημοξ 

βεκίηζανμοξ ημο 4μο bölük, πμο έδνεοε ζημ θνμφνζμ ημο Ναοπθίμο, ημκ alaybaş, ημοξ ηαδήδεξ, ημοξ 

zabit ηαζ υθμοξ ημοξ ζηναηζςηζημφξ κα απμθεφβμοκ ηδκ άζημπδ δζαιμκή ζηα ιένδ ηςκ εζδζηχκ 

απμζημθχκ ημοξ (“savb muhafızısını nakl ve irsal eyleyub esna bi-hude meks ve aram eylemekten gayet 

al-[;] hazer ve mucanebet”). 
682

 MD 164.370.1 ιε π.έ. 1765-1766 (1179), ζημ μπμίμ μζ απμδέηηεξ ηδξ δζαηαβήξ ηαθμφκηαζ κα 

επζδείλμοκ ημκ δέμκηα γήθμ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ (“mefsid-i Arnaud eşkyası hamiyet ve 

siyanet ve cezire-i mezburden tart haraclarını vechen mumane‟at etmeyub”) ηαζ κα ελμοδεηενχζμοκ 

ηζξ ηαναπμπμζέξ αθαακζηέξ μιάδεξ (“yaramaz Arnavud”). 
683

 ΗΑΜΜ 27/92, ακηίβναθμ ferman ιε διενμιδκία 14-24 Γεηειανίμο 1765 (eva‟il-i Receb 1179). Σμ 

ferman έπεζ απμδέηηεξ ημκ vezir al-hacc Mehmed emin paşa ηαζ ημοξ ηαδήδεξ ηςκ ηαγάδςκ 

Υθμιμοηζίμο, Βμζηίηζαξ, Κανφηαζκαξ, Αβίμο Πέηνμο, Φακανίμο, ημ δε ακηίβναθμ έπεζ ηδκ οπμβναθή 

ημο ηαδή ηδξ Σνζπμθζηζάξ Isma‟il. Ζ δζαηαβή εηδίςλδξ ηςκ Αθαακχκ απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ 

ηαημίημοξ, πνμφπμκηεξ ηαζ οπεφεοκμοξ αζθαθείαξ (“fi-ma ba‟ade ehl-i kaza ve zabıtan ve agavatının 

surut ve te‟ahhüdleri üzere „amel ve hareket ve hılafına rıza ve cevaz gösterilmekten bi-gayet ittika ve 

mucanebet olunmak babında sudur olan ferman vacib al-ittiba‟ ve lazım al-imtişalımının maz‟mun 

ita‟at makruniyla „amel olub”). φιθςκα ιε ημ έββναθμ, 11 ακαθμνέξ ζηάθεδηακ ζηδκ Τρδθή Πφθδ 

απυ ημοξ ηαγάδεξ ηαζ ηα πςνζά ακαθένμκηαξ υηζ πενζπθακχιεκμζ Αθαακμί απαζημφκ απυ ημοξ 

πςνζημφξ δςνεάκ ζηέβδ ηαζ θαβδηυ ηαζ ημοξ ηαηαπνεχκμοκ ιε οπεναμθζημφξ ηυημοξ (“serseri kesd-ü 

güzar eden Arnavut ta‟ifesi meferi ve meccanen yem ve yiyecek mutalebesi akçe istirbahiyle fukara-i 

re‟iyyete cevr ve ta‟adı etmelerinden naşı”). Σμ ferman δζαηάγεζ ημ δζςβιυ απυ ηδ πενζυκδζμ (“ihraç 

ve tebidlerinde ihtimam ve dikkat etmek […] cezire-i mezburden tard ve tebidleri”) υζςκ πενζθένμκηαζ 

πςνίξ ενβαζία (“başıboş bulunların”). Δπίζδξ, μζ πνμεζημί δζαηάγμκηαζ κα ιδκ πανέπμοκ ιυκζιδ 

ηαημζηία ζε υζμοξ απαζπμθμφκ βζα ιεβάθμ δζάζηδια (“ta‟ifa mezbureden dirliği olun müddet vafiye 

kendu halleriyle mesgül olanlar dahi ayan-i vilayet ve kocabaşılar kefaletleriyle ikamet etterilmeyub”). 
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ημο ζηδ δζαδζηαζία απμηαηάζηαζδξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ, πςνίξ υιςξ κα βκςνίγμοιε 

ημκ ηνυπμ ηαζ ιε πμζα ζδζυηδηα.  

Σδκ ίδζα πενίμδμ, πανάθθδθα ιε ηδ θδζηεία έλανζδ βκχνζζε ηαζ δ πάκημηε 

εκδδιζηή πεζναηεία, δ μπμία ζοκδευηακ ιε ημ θαενειπυνζμ, ηδ θεδθαζία πθμίςκ ηαζ 

αηηχκ, ηδκ ανπαβή ειπμνεοιάηςκ
684

 ηαζ ηζξ απαβςβέξ Οεςιακχκ αλζςιαημφπςκ ηαζ 

πνμλέκςκ δοηζηχκ πςνχκ. Ακ ηαζ είκαζ ακαιεκυιεκμ ιέθδ ηδξ επανπζαηήξ εθίη κα 

ζοκενβάγμκηακ ιε πεζναηέξ, ηονίςξ βζα ηδκ δζακμιή ημο θεδθαηζημφ πνμσυκημξ, δ 

ακάθμβδ δνάζδ ημο Μπεκάηδ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ εφημθα. Απυ ηδκ άθθδ, δ 

ακαζηάηςζδ πμο πνμηαθμφζε δ πεζναηεία ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζηυ αίμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ακηακαηθάηαζ ζηδκ πνμοπμκηζηή ηζκδημπμίδζδ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ 

μιήνςκ ιεηά απυ πεζναηζηέξ επζδνμιέξ.
685

 Σμ ηθίια βεκζηεοιέκδξ ακαηαναπήξ ηδξ 

πενζυδμο εοκμμφζε ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ πεζναηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ ηαεζζημφζε 

ακαβηαία ηδκ ηαηηζηή έηδμζδ ζμοθηακζηχκ δζαηαβχκ ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ 

πάηαλήξ ημοξ.
686

 

Γζα ημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, ιυκζιδ πδβή έκμπθςκ ακηζπαναεέζεςκ ηαζ 

αίαζςκ επζδνμιχκ ζηδκ φπαζενυ ημο ηαζ εκίμηε ζηδκ πυθδ απμηεθμφζε δ ζδζαίηενδ 

επζεεηζηυηδηα ηδξ βεζημκζηήξ Μάκδξ, ςξ εηδήθςζδ ηδξ θδζηνζηήξ θφζδξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ μζημκμιίαξ ηδξ.
687

 Οζ ζπέζεζξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Καθαιάηαξ ιε ηδ 

                                                 
684

 Δκδεζηηηά αθ. MD 164.146.2 ιε πνμκμθμβία 1764-1765 (1179), υπμο ηαηαβνάθεηαζ δ  πενίπηςζδ 

ημο Ahmed, πθμζάνπμο πθμίμο πνμενπυιεκμο απυ ηδκ Σνίπμθδ ηαζ θμνηςιέκμο ιε 5.000 ηζθά 

ζζηανζμφ βζα θμβανζαζιυ ημο Γάθθμο πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα, μ μπμίμξ υηακ έθηαζε ζημ θζιάκζ ηδξ 

Πάηναξ, ακαπχνδζε, πςνίξ κα παναδχζεζ ημ ειπυνεοια ηαζ ηαηέθοβε ζηδ Ναφπαηημ: “hamule ahzını 

murad aylediği kapudan-i mesfur sefinesi lenger endaz olduğu […] Inebahtiye varid ve firar ve sefinesi 

ber-mikdar hinta hamulesi ile tereke eylediği”. Ακ ηαζ δεκ ηαηαβνάθεηαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μ 

Οεςιακυξ πθμίανπμξ άνπαλε ημ ειπυνεοια, ημ πζεακυηενμ είκαζ κα πνμέηορε δζαθςκία επί ηδξ 

αιμζαήξ ημο ή ηδξ ζοιιεημπήξ ζηα ηένδδ. φιθςκα ιε ημ έββναθμ, ημ μπμίμ ζοκηάπεδηε ιεηά απυ 

ακαθμνά ημο πνμλέκμο (“hakıkat hala tahsil ittila‟ içun Balya Badra mukim Franca konsolos mektub-i 

tahrir irsal ve haberi gelince”), ημ πθμίμ ήηακ επακδνςιέκμ ιε 150 Άνααεξ. 
685

 Ζ πζμ παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ είκαζ αοηή ηδξ απαβςβήξ ιεθχκ ημο πθδνχιαημξ ημο ηαπεηάκζμο 

Danelave, δ μπμία εα πανμοζζαζηεί παναηάης. Τπυεεζδ απαβςβήξ Οεςιακχκ αλζςιαημφπςκ 

πενζβνάθεηαζ ζημ ΗΑΜΜ 27/57, „arz ιε π.έ. 3 Μανηίμο 1717 (19 Rebi-ul-evvel 1129) απυ ημκ ηαδή 

Ibrahim ημο ηαγά ημο Αββεθυηαζηνμο: Γοηζημί (“Ifrenca keferesine”) αζπιαθχηζζακ (“esir olundukta”) 

ηάπμζμκ Mehmed, ημκ voyvoda ηςκ αθχκςκ ηαζ 9 ακενχπμοξ ημο. ημ έββναθμ μ Άββθμξ πνυλεκμξ 

ζηδ ζηάθα Ακαημθζηυξ ημο ηαγά ημο Αββεθυηαζηνμο ημο sancak Κάνθεθζ Daniel Pavlo, γδηά ιέζς 

ηάπμζμο πνυλεκμο ιε ημ υκμια Γδιδηνάηδξ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ απαπεέκηςκ, ηδκ απμαίααζή ημοξ 

ζημ πςνζυ Μεζμθυββζ (“itlak eyleyub salimen Mesolnin kayesinde çıkarub”) ηαζ ηδκ ακάθδρδ ηδξ 

πνμζηαζίαξ ημοξ (“iltimas”) απυ ημκ ηεθεοηαίμ. 
686

 MD 164.436.4 ιε π.έ. 1765-1766 (1179), υπμο ζε ιζα εηηεκή ηαζ ζε δναιαηζηυ ηυκμ ακαπηοβιέκδ 

αθήβδζδ εηεέημκηαζ μζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ ηςκ πεζναηζηχκ επζδνμιχκ ζηζξ πεθμπμκκδζζαηέξ 

αηηέξ. 
687

 Ζ ζπεηζηή αζαθζμβναθία βζα ηδ Μάκδ είκαζ πθμφζζα, αθθά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ αοηήξ δεκ πθδνεί 

επζζηδιμκζηέξ πνμτπμεέζεζξ. Γζα ηδκ πμθζηζηή ζζημνία ηδξ Μάκδξ ζημκ 18μ αζχκα, ιε επζθοθάλεζξ βζα 

ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηά ημοξ, αθ. Γαζηαθάηδξ, Ζ Μάλε, 148-191, Κμοβέαξ, Ο ηαηξφο ηνπ 

Μπζηξά, 326-342, Μέλδξ, Ζ Μάλε, 357-364 ηαζ 433-435 ηαζ Μένηγζμξ, Πφηε θαη πψο έπεζε ε Μάλε, 
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Μάκδ ήηακ ζφκεεηεξ ηαζ δ ακάθοζή ημοξ απαζηεί λεπςνζζηή ιεθέηδ. Δκδεζηηζηά 

ακαθένμοιε υηζ μζ ζπέζεζξ αοηέξ εηηείκμκηακ απυ ημ πχνμ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ ζηα ηηήιαηα ηςκ Καθαιαηζακχκ πνμεζηχκ ενβάγμκηακ Μακζάηεξ ςξ ιζζεςημί 

επμπζαημί ενβάηεξ, ηαζ ηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ,
688

 ςξ ηζξ έκμπθεξ ακηζπαναεέζεζξ 

ιε θεδθαζίεξ ηδξ ιεζζδκζαηήξ εκδμπχναξ απυ ιακζάηζηεξ θαηνίεξ. Αοηέξ μζ 

ηαηαζηνμθζηέξ επζδνμιέξ, μζ μπμίεξ ακάβμκηαζ ημοθάπζζημκ ζηδ αεκεηζηή πενίμδμ,
689

 

ήηακ ακελάνηδηεξ απυ ηζξ αθθαβέξ ζημ ηαεεζηχξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ.
690

 Απυ ηδκ άθθδ, δ ιακζάηζηδ επζεεηζηυηδηα ζπεηζγυηακ άιεζα ιε ηζξ 

εζςηενζηέξ πμθζηζηέξ ζζμννμπίεξ ηδξ πενζμκήζμο, ηαεχξ δ δνάζδ ηςκ Μακζαηχκ 

ανπδβχκ μφηε εκζαία ήηακ, αθθά μφηε ηαζ αοημκμιδιέκδ απυ ηζξ πμθζηζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ακηζεέηςξ, υπςξ εα ηαηαδεζπεεί παναηάης, 

Μακζάηεξ μπθανπδβμί εκηάπεδηακ πθήνςξ ζηα πεθαηεζαηά δίηηοα ηδξ πενζμκήζμο 

ζοιιαπχκηαξ ιε ημοξ ακηζπάθμοξ ημο Μπεκάηδ, Halil beğ ηαζ Ahmed Hotoman.  

 ηδ ζοκέπεζα εα ελεηαζεμφκ μζ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ 

ακάιεζα ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ηζξ ηνεζξ ιεβαθφηενεξ μζημβέκεζεξ ayan ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, υπςξ ακηακαηθχκηαζ ζημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε. Ηδζαίηενεξ 

πμθζηζημμζημκμιζηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημκ Μπεκάηδ ηαζ άθθμοξ ayan ηδξ 

πενζμκήζμο δε ιανηονμφκηαζ, πςνίξ υιςξ αοηυ κα απμδεζηκφεζ ηδκ πθήνδ απμοζία 

ημοξ. Πνμθακχξ μζ εεςνήζεζξ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο δεκ ηέικμκηακ ιε αοηέξ 

μζημβεκεζχκ υπςξ μζ Arnavutoğlu ηδξ Σνζπμθζηζάξ ή μζ υπμζεξ ζπέζεζξ ακάιεζά ημοξ 

δεκ είπακ ζδζαίηενα εκηαηζηυ παναηηήνα. Δπζπθέμκ, δε ιανηονμφκηαζ νήλεζξ ακάιεζα 

ζημκ Μπεκάηδ ηαζ άθθμοξ ημηγαιπάζδδεξ ηδξ πενζμκήζμο. Πζεακυκ, δ ζοβηνυηδζδ 

εκυξ εκζαίμο πμθζηζημφ πχνμο ζε υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ είπε ζηαδζαηυ ηαζ ανβυ 

παναηηήνα, βεβμκυξ πμο ακέζηεθθε ζημ πνχημ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα ηδκ ακάπηολδ 

ζοβηνμοζζαηχκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζημοξ πνμφπμκηεξ απμιαηνοζιέκςκ ιεηαλφ ημοξ 

                                                                                                                                            
276-287. Γζα ιζα ακενςπμθμβζηή πενζβναθή ηδξ θαηνζανπζηήξ ιακζάηζηδξ ημζκςκίαξ αθ. Αθελάηδξ, Σα 

γέλε θαη ε νηθνγέλεηα, 25 η.ε. Γζα ηδ αεκηέηηα αθ. Καηζίηανμξ, Ζ βεληέηηα, 44-88.  
688

 Ο Πεηνίδδξ ακαθένεζ επίζδξ υηζ οπήνπε ιακζάηζηδ ιενίδα ηδξ πυθδξ ιε αβμνά. Πεηνίδδξ, 

Αξραηνινγηθή, 55. Γεδμιέκμο ημο οπεναμθζημφ, αηεηιδνίςημο ηαζ ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκμο παναηηήνα 

ημο ένβμο ημο μζ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε επζθφθαλδ. 
689

 Ζ πνχηδ ηαηαβναθή επζδνμιήξ βίκεηαζ ημ 1700, υηακ Μακζάηεξ εζζέααθακ ζηδκ Καθαιάηα ιε ηδκ 

οπμηίκδζδ ηάπμζμο εκμζηζαζηή ημο θυνμο ηςκ πμζνζκχκ απυ ηδ Εανκάηα. Καηά ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ζοκεθήθεδζακ μζ πνμεζημί ηδξ πυθδξ. Ζ απεθεοεένςζή ημοξ έβζκε εθζηηή πάνδ ζε επέιααζδ ημο 

έηηαηημο πνμαθεπηή Duodo. Βθ. Κμοβέαξ, Δπηδξνκή ησλ Μαληαηψλ, 9-10. Ζ πνχηδ ηεηιδνζςιέκδ 

επζδνμιή ηαηά ηδ δεφηενδ μεςιακζηή πενίμδμ ακαθένεηαζ ζηζξ 6 Απνζθίμο 1722, υηακ πνεζάζηδηε δ 

ζοκδνμιή δφμ ιπέδδςκ ημο Μζζηνά βζα ημ δζςβιυ ηςκ Μακζαηχκ απυ ηδκ Καθαιάηα. Βθ. 

Πακηαγυπμοθμξ, Καιακάηα, 25. 
690

 Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ δ Μεζζδκία απμηέθεζε δζέλμδμ ηδξ ιακζάηζηδξ επζεεηζηυηδηαξ ςξ ηαζ ηα 

ιέζα ημο 19μο αζχκα. Βθ. Φενέημξ, Καιακάηα, 98-100. 



 219 

ηαγάδςκ. ιςξ ελίζμο πζεακυ είκαζ μ Μπεκάηδξ κα απέθεοβε ηδκ ειπθμηή ημο ζε 

οπμεέζεζξ ιαηνζά απυ ηδ βεςβναθζηή αάζδ ελμοζίαξ ημο, υπςξ ηαηαδεζηκφεζ ηαζ δ 

απμπή ημο απυ ηα βεβμκυηα ημο 1765-1766. 

 Δκημφημζξ, εηιεηαθθεφηδηε υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημο πνμζέθενε δ 

πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκυηδηαξ ηδξ Καθαιάηαξ, βζα κα επζαάθεζ 

ηδκ πμθζηζημμζημκμιζηή δβειμκία ημο ζημκ ηαγά. πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, 

ημηγαιπάζδδεξ υπςξ μζ Νημβακηγήδεξ ηαζ μζ Φάθηδδεξ είπακ ζοββεκζηή ζπέζδ ιαγί 

ημο, άθθμζ, υπςξ μζ Δθέζζμζ, είπακ εκηαπεεί ζημ πεθαηεζαηυ δίηηου ημο, εκχ ηάπμζμζ 

υπςξ μζ ημφκμζ έβζκακ ακηζηείιεκμ ηδξ επεηηαηζηήξ βαζμηηδηζηήξ πμθζηζηήξ ημο ηαζ 

ελμοδεηενχεδηακ πμθζηζηά ηαζ μζημκμιζηά. 

Η έλνπιε πξόθιεζε ηνπ Halil beğ 

O Halil beğ ήηακ μ πμθζηζηά ζζπονυηενμξ ayan ηδξ Πεθμπμκκήζμο ςξ ημ 1770. 

Λεπημιενή αζμβναθζηά ζημζπεία δεκ είκαζ βκςζηά, ηαεχξ επζζηαιέκδ ιεθέηδ βζα ημκ 

ίδζμ ή ηδκ μζημβέκεζά ημο δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί. Ήηακ βυκμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

„Abd-i Beyyan
691

 ηδξ Κμνίκεμο ηαζ παππμφξ ημο βκςζημφ ayan Kâmil beğ. Ζ 

ακαθμνά ημο Παπαηζχκδ υηζ ήηακ “ζηναηάνπδξ” ημο πνμεθαφκμκημξ μεςιακζημφ 

ζηναημφ είκαζ ιάθθμκ ακαηνζαήξ,
692

 εκχ πνέπεζ κα πέεακε πνζκ ηα ιέζα ημο 1777.
693

  

Ακ ηαζ μζ εζζμδδιαηζημί πυνμζ ημο Κμνίκεζμο ayan δεκ ηεηιδνζχκμκηαζ, μζ 

εηηεηαιέκεξ ζδζυηηδηεξ βαίεξ ηαζ ακαθήρεζξ mukata‟a ημο Kâmil,
694

 απμηεθμφκ 

ζζπονέξ εκδείλεζξ ηδξ δεζπυγμοζαξ βαζμηηδηζηήξ ηαζ θμνμεηιζζεςηζηήξ πανμοζίαξ 

ημο Halil. Αοηυ πμο ακηακαηθάηαζ ζηα ηεηιήνζα είκαζ δ ιεεμδεοιέκδ πνήζδ εη 

ιένμοξ ημο ηςκ επανπζαηχκ αλζςιάηςκ ςξ αναπίμκα ηςκ πμθζηζημμζημκμιζηχκ 

ζηναηδβζηχκ ημο. Έηζζ, εηηυξ απυ ηδ εέζδ ημο mültezim ζηδκ Καθαιάηα, βζα ηδκ 

                                                 
691

 Βθ. Φνακηγήξ, Δπηηνκή, 147. 
692

 Βθ. Παπαηζχκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 27. πςξ ζπμθζάγεζ μ Η. Αθελακδνυπμοθμξ, ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ εα απμθάιαακε αζοκήεζζηδ ιαηνμαζυηδηα, βζα κα ανίζηεηαζ εκ γςή ηαζ κα είκαζ εκενβυξ 

πμθζηζηά ςξ ημ 1777. Βθ. Alexander, Brigandage, 118, ζδι. 20. 
693

 ASV, Provveditori da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 58, insertio 3, επζζημθή ημο Mustafa 

paşa, δζμζηδηή ημο ημφηανζ, πνμξ ημκ Provveditore general da mar Giacomo Nani. Σμ έββναθμ ακ ηαζ 

είκαζ απνμκμθυβδημ, εηδυεδηε πνζκ ηζξ 27 επηειανίμο 1777, διενμιδκία ζφκηαλδξ ηδξ επζζημθήξ 

ζηδκ μπμία είκαζ επζζοκαπηυιεκμ. ε αοηυ μ Mustafa ακαθένεζ υηζ εονζζηυιεκμξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

επζζηέθηδηε ημ ζπίηζ ημο κεηνμφ πθέμκ Halil. Καηά ζοκέπεζα, δ βκςζηή ζοκενβαζία ημο Halil ιε ημκ 

Κςκζηακηίκμ Κμθμημηνχκδ βζα ηδκ απυηνμοζδ αθαακζηχκ εηαζαζιχκ πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί ζημ 

δζάζηδια 1771-1777. Βθ. Φνακηγήξ, Δπηηνκή, 25-27 ηαζ Οζημκυιμξ, Ηζηνξηθά, 36-37. 
694

 Ζ βαζμηηδζία ημο Kâmil εηηεζκυηακ, εηηυξ απυ ηδκ Κμνζκεία, ζηδκ Καθαιάηα (ημ çiftlik Kızlarağa), 

ζηδκ Ανηαδζά, ζηδκ Σνζπμθζηζά, ζημ Λεμκηάνζ, ζηδ Λεζααδζά, ζηδκ Αεήκα ηαζ ζηα Μέβανα. 

Πανάθθδθα, εηιεηαθθεουηακ mukata‟a ηδξ Σνζπμθζηζάξ, ηδξ Κμνίκεμο, ηδξ Κμνχκδξ, ηδξ Μεεχκδξ, 

ημο Πφνβμο ηαζ ηδξ Γαζημφκδξ, εκχ αηυιδ είπε ζδιακηζηή αζηζηή πενζμοζία ζηδκ Σνζπμθζηζά. Γζα 

θεπημιένεζεξ αθ. Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 30, Φςηάημξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 49 ηαζ Pylia, Les 

notables moréotes, 187-189. 



 220 

μπμία εα βίκεζ θυβμξ παναηάης, ζηα 1753 ικδιμκεφεηαζ ςξ voyvoda ηςκ ηαγάδςκ 

Σνζπμθζηζάξ ηαζ Αβίμο Πέηνμο,
695

 ζηα 1754 έθενε ημ αλίςια ημο alaybeğ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο,
696

 ζηα 1756 ακαθένεηαζ ςξ mütesellim ημο moravalesi,
697

 εκχ ζε 

απνμζδζυνζζημ πνμκζηυ δζάζηδια πνζκ ημ 1757 ήηακ muhassil vekili.
698

 Ακ ηαζ μζ 

ηαηαβναθέξ ηςκ δζμζηδηζηχκ αλζςιάηςκ ημο Halil είκαζ ηεηιδνζαηά απμζπαζιαηζηέξ 

ηαζ πάκημηε ζηα πθαίζζα άθθςκ ακαθμνχκ, εεςνμφιε αέααζμ υηζ ηαηείπε 

πενζζζυηενα αλζχιαηα απυ αοηά πμο εκημπίζαιε. ε ηάεε πενίπηςζδ, 

εηιεηαθθεουηακ ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ επανπζαηή δζμίηδζδ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ 

εζζμδδιάηςκ ημο ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμθζηζηήξ εέζδξ ημο. 

Πανάθθδθα, μ Halil αζημφζε ζζπονυ ημζκςκζηυ έθεβπμ ζηδκ εδαθζηή αάζδ 

ηδξ ελμοζίαξ ημο, υπςξ ζοιπεναίκμοιε απυ ηδκ απμοζία ahkâm παναπυκςκ εκακηίμκ 

ημο πνμενπυιεκα απυ ημκ ηαγά ηδξ Κμνίκεμο. Δπίζδξ, απμοζζάγμοκ δζηαζμπναηηζηέξ 

ζοκαθθαβέξ ημο ιε ημκ Μπεκάηδ, έκδεζλδ αδοκαιίαξ ημο δεφηενμο κα εηιεηαθθεοηεί 

ηδ ζοβηνμοζζαηή έκηαζδ ιε ημκ Κμνίκεζμ ayan ιε ηνυπμ μζημκμιζηά επςθεθή, υπςξ 

ζοκέαδ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζφβηνμοζήξ ημο ιε ημοξ Hotoman ηαζ ημοξ απμβυκμοξ 

ημο Musa. Ακηζεέηςξ, δ ηαηαθοβή ζηδκ έκμπθδ αία απμηέθεζε ζοκδεζζιέκδ 

ιεεμδμθμβία επίθοζδξ ηςκ δζαθμνχκ ημοξ. 

Ο Halil ειθακίγεηαζ ζοπκά ειπθεηυιεκμξ ζε ακηζπαναεέζεζξ εζζμδδιαηζηήξ 

ζημπμεεζίαξ ιε άθθμοξ πνμφπμκηεξ. Γζα πανάδεζβια, ζηα ιέζα ημο 1747 

αιθζζαήηδζε ημκ κυιζιμ παναηηήνα ηδξ πενζμοζίαξ ζημκ ηαγά ηδξ Κμνίκεμο ημο 

Πακαβζχηδ Οζημκυιμο (ηδξ μζημβέκεζαξ Υαναθάιπδ). Ζ δζηαίςζδ ημο Οζημκυιμο 

απυ ημκ ηαδή ηδξ Κμνίκεμο, μ μπμίμξ ελέηαζε ηδκ οπυεεζδ φζηενα απυ εκημθή ημο 

moravalesi,
699

 ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αδοκαιία ημο Halil εηείκδ ηδκ πενίμδμ κα εθέβλεζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ ημπζηήξ δζηαζηζηήξ ελμοζίαξ. 7 πνυκζα ανβυηενα, μ Halil beğ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ ιυκζιμ ζφιιαπυ ημο voyvoda ηδξ Πάηναξ Ahmed Hotoman, 

                                                 
695

 ΗΑΜΜ 27/141. 
696

 ΗΑΜΜ 27/141, εκχ ακαθένεηαζ ςξ πνχδκ ηάημπμξ ημο ίδζμο αλζχιαημξ ηαζ ζημ MAD 6.222.9 ιε 

διενμιδκία 14-23/12/1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170). 
697

 ASV, Bailo a Costantinopoli lettere, busta 189, επζζημθή ημο Ακαζηαζίμο Μεζζαθά ζημκ bailo 

Antonio Donà, απυ ηδκ Πάηνα ζηζξ 12 Ημοκίμο 1756. 
698

 ΗΑΜΜ 27/10 „arz ιε διενμιδκία 2 επηειανίμο 1757. Αηυιδ, αθ. Alexander, Brigandage, 118, 

ζδι. 20. 
699

 ASV, Bailo a Costantinopoli lettere, busta 169, επζζημθή ημο Βεκεημφ πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα 

Giovanni Lappo πνμξ ημκ bailo Fransesco Venier ιε διενμιδκία 4 Μαΐμο 1746. 
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εκεπθάηδ ζε δζαθμνά ημο Γημθθίκμο Λυκημο ιε ηάπμζμκ έιπμνμ.
700

 Λεπημιένεζεξ 

βζα ημκ ακηίδζημ ημο Λυκημο ηαζ ηδκ έηααζδ ηδξ ηαηαββεθίαξ δεκ είκαζ βκςζηέξ. 

Γε βκςνίγμοιε ηδ πνμκζηή αθεηδνία ηδξ ακηζπανάεεζδξ ακάιεζα ζημκ Halil 

ηαζ ημκ Μπεκάηδ, δ μπμία ηθζιαηχεδηε ηδκ πενίμδμ 1747-1757 ηανάγμκηαξ ημκ 

πμθζηζηυ αίμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, αοείγμκηάξ ηδκ ζηδ βεκζηεοιέκδ αία ηαζ ηδκ 

εζςηενζηή ακανπία ηαζ ηαηαθφμκηαξ ηδ δδιυζζα ηάλδ ηαζ ηδκ ηονζανπία ηδξ Πφθδξ 

ζηδ πενζυκδζμ. Ζ ζφβηνμοζδ απμηέθεζε ιένμξ ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο Halil κα 

αολήζεζ ημοξ εζζμδδιαηζημφξ πυνμοξ ημο ηαζ κα απαθθαβεί απυ άθθα ηέκηνα 

πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ επζννμήξ. ηδκ πνμζπάεεζα αοηή επέδεζλε αζοκήεζζηδ ηαζ 

αλζμζδιείςηδ απείεεζα πνμξ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία ηαζ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ, εκχ 

ζοκενβάζηδηε ζηεκά ιε έηκμια ζημζπεία, υπςξ μ Μακζάηδξ ανπζθδζηήξ ηαζ 

ζοκενβάηδξ Μαθηέγςκ πεζναηχκ Θεμδςνάηδξ Κμοιμοκδμφνμξ, μ μπμίμξ ακέθααε ημ 

ένβμ ηδξ έκμπθδξ θεμνάξ ημο Μπεκάηδ. Απυ ηδκ άθθδ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ νήλδξ μ 

Μπεκάηδξ θαίκεηαζ υηζ δε δζέεεηε έκμπθδ ζζπφ, ηαεχξ ηα ηφνζα ιέζα άιοκάξ ημο 

ήηακ δ ηαηαθοβή ζηζξ δζηαζηζηέξ ανπέξ, δ έβηθδζδ ηοαενκδηζηχκ ζηναηζςηζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ δ πανμοζία ημο ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.  

Ζ ιαηνυπνμκδ ακηζπανάεεζδ ηςκ δφμ πνμοπυκηςκ πενζβνάθεηαζ ζε δφμ 

εηηεηαιέκα „arzuhal.
701

 Οζ επζδνμιέξ ημο Κμοιμοκδμφνμο, ιε ηδκ οπμηίκδζδ ημο 

Halil,
702

 ζηα ηηήιαηα ημο Μπεκάηδ λεηίκδζακ ημ 1750, υηακ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ 

voyvoda ημο Μζζηνά Huseyn ağa, μ Μακζάηδξ ανπζθδζηήξ απέζπαζε θεία
703

 αλίαξ 

76.200 guruş. Ακ ηαζ ημ 1/6 αοημφ ημο πμζμφ επζδζηάζηδηε κα επζζηναθεί ζημκ 

Μπεκάηδ, μ ηεθεοηαίμξ δεκ ημ έθααε πμηέ. Οζ επζδνμιέξ ζοκεπίζηδηακ ιε ανπαβή 

ηηδιάηςκ ημο Μπεκάηδ απυ ημοξ αδενθμφξ Πακάβμ, Γζάκκδ ηαζ Γδιδηνάηδ Σγάκε 

ηαζ ημκ Θακάζδ Κονζαηυ ημ 1751, βεβμκυξ πμο ακάβηαζε ημκ Μπεκάηδ, 

ζοκμδεουιεκμ απυ ημκ Παηνζκυ ημηγαιπάζδ Λμοηάηδ Κακαηάνδ, κα ηαηαθφβεζ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ζε ακαγήηδζδ απμγδιίςζδξ.
704

 Πανά ηδκ αοημηναημνζηή δζαηαβή 

βζα έβηθδζδ ημο Halil ζηδκ Σνζπμθζηζά, αθαίνεζδ ηςκ mukata‟a ημο ηαζ απαβυνεοζδ 

                                                 
700

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 186, επζζημθή ημο Βεκεημφ πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα 

Anastasio Messala πνμξ ημκ bailo Antonio Donà ιε διενμιδκία 31 Γεηειανίμο 1754, υπμο 

επζζοκάπηεηαζ βνάιια ημο Halil, ημ μπμίμ θένεζ διενμιδκία 16 Γεηειανίμο 1754. 
701

 Σα δφμ έββναθα έπεζ ήδδ ιεθεηήζεζ μ Η. Αθελακδνυπμοθμξ. Βθ. Alexander, Brigandage, 42-44. 
702

 IAMM 27/11 πςνίξ πνμκμθμβία: “şirren ve „alenen teslit”. 
703

 ΗΑΜΜ 27/10: “emval ve ersakını nehb ve garet ettikleri”. 
704

 ΗΑΜΜ 27/10: “divan-i humayün „arzuhal ve ihkakk-i hakk olunmak babinda istirham niyeziyle 

Mora re‟ayasından Panayot Benaki ile Balya badralı Lukaki veled Kiryazi cümle re‟aya tarafından 

vekil ve der-i „aliyye isral”. 
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ακάιεζλήξ ημο ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή ηδξ επανπίαξ,
705

 μ Halil αρδθχκηαξ ημ 

δζάηαβια
706

 δζέηαλε ημκ Κμοιμοκδμφνμ κα ηαηαθάαεζ ζηναηζςηζηά ηδκ Καθαιάηα, 

εκχ μ ίδζμξ ηαηέθοβε ζηα Σνίηαθα ηδξ Κμνζκείαξ. Ζ ζφβηνμοζδ ηθζιαηχεδηε ιε ηδκ 

εηζηναηεία ημο moravalesi Mustafa εκακηίμκ ημο Κμοιμοκδμφνμο ηαζ ημ δζςβιυ ημο 

ηεθεοηαίμο απυ ηδκ Καθαιάηα. Ο Halil πνμζπμζμφιεκμξ υηζ επζεοιμφζε ηδ 

ζοκενβαζία ιε ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία πνμζήθεε ζηδκ Σνζπμθζηζά, υπμο ηαζνμζηυπδζε 

βζα 8 ιήκεξ ζογδηχκηαξ ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ re‟aya. Σεθζηά, εηιεηαθθεουιεκμξ 

ηδ ιαηνμπνυκζα αζεέκεζα ημο εζδζημφ mubaşır Selim ağa ηαζ ηδκ ηεθζηή ακαπχνδζή 

ημο βζα ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ
707

 ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πμθζηζηχκ επζννμχκ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ πέηοπε ηδκ απμιάηνοκζδ ημο Mustafa ηαζ ημο δζαδυπμο ημο, 

Halil paşa.
708

 Με αοηυ ημκ ηνυπμ δ ζζπφξ ημο ιεβάθςζε,
709

 ηαζ μζ επζδνμιέξ ημο 

ζοκεπίζηδηακ βζα ημ δζάζηδια 1755-1756. Σμ 1757 απέζπαζε πανάκμια 180.000 

guruş απυ 5 ηαγάδεξ, εκχ πανάθθδθα μ ζφιιαπυξ ημο Κμοιμοκδμφνμξ ιε 500-600 

άκηνεξ ημο θεδθάηδζε ηδκ Καθαιάηα, ζημνπχκηαξ ημκ ηνυιμ ηαζ ακαβηάγμκηαξ ημκ 

πθδεοζιυ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ πυθδ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μ Halil, αθμφ 

ιμζνάζηδηε ηδ θεία ιε ημκ Κμοιμοκδμφνμ, ημκ θοβάδερε ιε δζηυ ημο πθμζάνζμ, εκχ 

απμδεζηηζηυ ηδξ ζζπφμξ ημο πνχημο είκαζ υηζ ζηα 1757 πέηοπε κα ιεζχζεζ ηδ θνμονά 

ηδξ Καθαιάηαξ απυ 45 ζε 8 άκδνεξ ηαεζζηχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ πυθδ 

εοάθςηδ ζηζξ επζδνμιέξ ηςκ Μακζαηχκ.
710

 ηακ ζηα ιέζα ημο 1757 μ moravalesi 

Ahmed θάκδηε απμθαζζζιέκμξ κα επακαθένεζ ηδκ ηάλδ ζηδ πενζυκδζμ, μ Halil 

αημθμοεχκηαξ λακά πανεθηοζηζηή πμθζηζηή δέπηδηε κα ζοκενβαζηεί, υιςξ μ 

πνυςνμξ εάκαημξ ημο moravalesi ημκ απάθθαλε απυ ηδκ οπμπνέςζδ κα ιεηααεί ζηδκ 

Σνζπμθζηζά. Πανάθθδθα ιε ημ ηφνζμ ιέηςπμ ηδξ ζφβηνμοζδξ, δδθαδή ηα Μπεκάηεζα 

ηηήιαηα ζηδκ πεδζκή Μεζζδκία, έκα πανάθθδθμ ιέηςπμ θάιαακε πχνα ζημκ ηαγά 

ηδξ Πάηναξ, υπμο μ πνχδκ voyvoda ηδξ Πάηναξ Ahmed Hotoman, πνμζηαηεουιεκμξ 

                                                 
705

 ΗΑΜΜ 27/11: “ber-vechile mudahale ve min cihet al-zülm re‟aya ve mukata‟at dahl ve ta‟aruz ve 

iltizam ve zarar varı zahır ve hüveyda olursa ta‟zır şedide ihakk ve habs medide mustahakk ve kasb”. 
706

 ΗΑΜΜ 27/10. Ο Halil εηθήεδ ζηδκ Σνζπμθζηζά ιε αθθεπάθθδθεξ επζζημθέξ (“mektub […] 

muraseler ile mubaşırlar bi‟l-def‟at şer-i şerif eylediklerinde […] ihzarına mu‟ekkid emr-i „ali sudur”).  
707

 ΗΑΜΜ 27/10: “mum-ileyh Selim ağa ziyade hasta ve muztarıb al-hal olub asitaneye „azimet 

etmeğin”. 
708

 IAMM 27/11: “iki vezirin hile ile „azillerine ba‟iş olduğu”. 
709

 ΗΑΜΜ 27/11: “mutegallibe-i mezbur kuvvete malık olub”. 
710

 IAMM 27/11. 
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ημο Halil,
711

 ζοβηνμουηακ ηυζμ ιε ημκ Μπεκάηδ υζμ ηαζ ιε ημκ ζφιιαπμ ημο 

ηεθεοηαίμο Λμοηάηδ Κακαηάνδ.
712

 

Σα δφμ „arzuhal ζοκηάπεδηακ απυ ημκ πνμζηείιεκμ ζημκ Μπεκάηδ na‟ib ηδξ 

Καθαιάηαξ Ahmed, μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε πμθειζηή νδημνζηή ημκίγμκηαξ ηδ 

αζαζυηδηα ηδξ πανάκμιδξ ζοιπενζθμνάξ ημο Halil. Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ μζ 

βθαθονέξ πενζβναθέξ ηςκ επζεέζεςκ ημο Κμοιμοκδμφνμο ηαηά ηδξ Καθαιάηαξ,
713

 

υπμο ζηα πθαίζζα εκηοπςζζαζιμφ ηαζ ηαηάδεζλδξ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ηδξ ηναηζηήξ 

πανέιααζδξ, δναιαημπμζμφκηαζ μζ ηαηαζηνμθέξ πμο πνμηάθεζακ ζημκ ιζηνυ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιμοζμοθιακζηυ πθδεοζιυ ηδξ πυθδξ.
714

 ημ ίδζμ πκεφια, δ 

επζπείνδζδ ημο Mustafa paşa βζα ηδκ εηδίςλδ ημο Κμοιμοκδμφνμο απυ ηδκ 

Καθαιάηα ημ 1751 πενζβνάθεηαζ ςξ επίζδιδ εηζηναηεία ημο αοημηναημνζημφ 

ζηναημφ.
715

 ιςξ, πανά ηδκ πνμζπάεεζα κμιζιμπμίδζδξ ηδξ εβηθδηζηήξ ζημπμεεζίαξ, 

ηα δφμ ηείιεκα παναηηδνίγμκηαζ απυ έθθεζρδ αηνζαμθμβίαξ, ηαεχξ, ακ ηαζ 

ακαθένμκηαζ ζηα ίδζα βεβμκυηα, ηα επζιένμοξ επεζζυδζα δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ίδζα 

πνμκμθμβζηή ζεζνά, δ αθήβδζδ δεκ είκαζ βναιιζηή ηαζ ανίεεζ πανειαάζεςκ, πμο 

δοζημθεφμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ βεβμκυηςκ. Ζ οπυεεζδ 

πανμοζζάγεηαζ υπζ ςξ πνμζςπζηυ αίηδια ημο Μπεκάηδ ή ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ 

ακηίπαθςκ επανπζαηχκ πμθζηζηχκ δζηηφςκ, αθθά ςξ πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ ηδξ 

έκκμιδξ μεςιακζηήξ ηάλδξ ηαζ οπμηαηάζηαζήξ ηδξ ιε ηδκ πνμζςπζηή ηαζ θεδθαηζηή 

ηονζανπία ημο Halil. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ζηα δφμ ελαζνεηζηά εηηεκή „arzuhal 

οπάνπμοκ εθάπζζηεξ ηαζ πνμζεηηζηέξ ακαθμνέξ ζημκ ίδζμ ημκ Μπεκάηδ, ηαζ, υπμο 

αοηέξ βίκμκηαζ, είκαζ βζα κα εκηαπεεί δ πνμζςπζηή γδιία ημο ζηδ βεκζηυηενδ 

                                                 
711

 ΗΑΜΜ 27/10, υπμο μ Ahmed παναηηδνίγεηαζ ζφκηνμθμξ (“refik”) ημο Halil. 
712

 Βθ. ημ οπμηεθάθαζμ βζα ημκ Ahmed Hotoman. 
713

 Καηά ηδκ πνχηδ επίεεζδ μζ άκηνεξ ημο Κμοιμοκδμφνμο έημρακ δέκηνα ζηα πενζαυθζα ηαζ αιπέθζα, 

έηαρακ ζπίηζα, άνπαλακ ηδκ ηζκδηή πενζμοζία ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ηαζ ζηυηςζακ ηαημίημοξ ηδξ (“bağ 

bağçlerinde mülk-i escar-i musmire-i mütenevvi‟ yelerini kat‟ ve nicelerinin hanelerini ihrak ve 

emvallarını nehb ve garet ve nice nufus-i muvahhiden […] helak ettirmekle”). Βθ. ΗΑΜΜ 27/11. 
714

 Βθ. ΗΑΜΜ 27/11, υπμο ακαθένεηαζ “μζ ιμοζμοθιάκμζ ζηα πένζα ηςκ θδζηχκ έβζκακ ιάνηονεξ , ηα 

παζδζά ημοξ μνθακά ηαζ μζ ζοββεκείξ ημοξ λεκζηεφηδηακ […] μ ηαγάξ ηδξ Καθαιάηαξ ανέεδηε ζηα 

πένζα ηςκ απμζηαηχκ ηαζ ηςκ αεθίςκ ηαζ μζ θδζηέξ ημο Halil beğ έηαρακ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ζπζηζχκ 

ηαζ μζ ναβζάδεξ ηαηαζηνάθδηακ ηαζ ζηυνπζζακ ηαζ ηα βοκαζηυπαζδά ημοξ αζπιαθςηίζηδηακ ηαζ 

ακαβηάζηδηακ κα ημοξ οπδνεημφκ ηθαίβμκηαξ ηαζ ηα αβυνζα ηςκ κεηνχκ ιμοζμοθιάκςκ έηθαζβακ 

βοικά ζημοξ δνυιμοξ ηαζ πακημφ ζηυνπζζακ ημ εάκαημ” (“müslimin eşkyalar ellerinde şehid ve 

evladları yetim ve „iyyalları garib kaldığı[…] Kalamata kazası „asılar ve sakılar elinde kalub esker 

haneler Halil beğ eşkya-i merkuma ihrak ettirmekler harab ve re‟ayası perişan olub „iyyal evladları 

eşkyalar destined esir olub ağlaşarak hizmet eylediklerini ve dert-i eşkyalarda helak olan müsliminin 

sibyanları sokaklar arasında „iryan ve ciğerleri beyyan ağlaşdıklarını ve fevt-i tam tahsil edub”).  
715

 IAMM 27/11: “vezir-i muşer-ileyh hazretlerinin amadlariyla ve miri-i bayrak „aşkerile muharebe”. 



 224 

ηαηαζηνμθή πμο πνμηάθεζε δ δνάζδ ημο Halil, εκχ δ πανμοζία ημο ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηζπνμζςπεία ημο ζοκυθμο ηςκ re‟aya.
716

  

Ζ ζμαανυηδηα ηδξ απεζθήξ ημο Halil ηαηά ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηαζ 

πμθζηζημμζημκμιζηήξ φπανλδξ ημο Μπεκάηδ είπε επζαάθεζ κςνίηενα ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ιζαξ ζδζαίηενδξ ιεεμδμθμβίαξ, δδθαδή ηδξ έβηθδζδξ αμήεεζαξ απυ 

εεζιζημφξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Βεκεηίαξ, ιε ηoοξ μπμίμοξ μ Μπεκάηδξ, υπςξ έπεζ ήδδ 

ακαθενεεί, δζαηδνμφζε ζηαεενέξ ειπμνζηέξ ζπέζεζξ. Έηζζ, δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ έβηθδζδξ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ ζοκδοάζηδηε ιε ηδ ζοκενβαζία ιε 

ημκ Βεκεηυ πνυλεκμ ηαζ ιέζς αοημφ ιε ημκ Βεκεηυ πνέζαδ ζηδκ Πφθδ. 

Απυ ηδκ αθθδθμβναθία ηςκ Βεκεηχκ αλζςιαημφπςκ ακαδφεηαζ δ εζηυκα ηδξ 

βεκζηεοιέκδξ ακανπίαξ, αθθά ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο Μπεκάηδ αηυιδ ηαζ ζηα 

πθαίζζα ιζαξ επζηίκδοκδξ ηνίζδξ κα εηιεηαθθεοηεί ζημ ιέβζζημ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

αφλδζδξ ημο πθμφημο ημο. φιθςκα ιε ημκ πνυλεκμ ηδξ Βεκεηίαξ ζηδκ Ανηαδζά 

Νζημθυ Κμοιάκμ, ελαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ακάιεζα ζημκ Musa ağa ηαζ ζημκ Halil 

beğ μ βαθθζηήξ οπδημυηδηαξ οπμπνυλεκμξ Καθαιάηαξ Ακηχκζμξ Κμοιάκμξ 

θδζηεφηδηε ιέζα ζημ ζπίηζ ημο ζηδκ Καθαιάηα.
717

 Ζ πθδνμθμνία ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ εηδμπή ημο Μπεκάηδ βζα ηα βεβμκυηα ηδξ πενζυδμο 1747-1757, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ Musa εκενβμφζε είηε ςξ ιεζμθααδηήξ είηε ςξ ζφιιαπμξ ημο 

Halil. ηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ αθθδθμβναθίαξ ηαηαβνάθεηαζ μ δζμνζζιυξ απυ ημκ Halil 

beğ ημο bölükbaşı Huseyn ağa ςξ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ, δ ζοκενβαζία ημο πνχημο 

ιε ημκ Μακζάηδ πεζναηή Θεμδςνάηδ Κμοιμοκδμφνμ ηαζ ημοξ Μαθηέγμοξ άκδνεξ ημο 

ηαζ δ επίεεζή ημοξ ζηδκ μζηία ηαζ ηα ηηήιαηα ημο Μπεκάηδ,
718

 ηαζ ζηδκ μζηία ημο 

                                                 
716

 ΗΑΜΜ 27/10: “Mora re‟ayasından Panayot Benaki ile Balya Badralı Lukaki veled Kiryazi cumle 

re‟aya tarafından vekil ve der-i „aliyyeye irsal”. 
717

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο πνμξ ημκ bailo Antonio Diedo ιε 

διενμιδκία 23 επηειανίμο 1752: “…per causa delle dissentione accadute in questo luoco era 

Calilbei alabei di Corinto et until Mussa aga d‟ Andrusa Turcho primato di questo regno a dovuto 

succombere l‟ agente sudeto e suddito vostro al totale svalegio della di lui casa in Calamata 

promotore per altro di tale sconcerto il Calilbei steso perche dalla di lui gente et assenso fu causato 

questo incoveniente […] sacheqqiato totalmente delle sue sostanze e soldo…”. ε αοηή ηδκ οπυεεζδ μ 

Νζημθυξ εκενβμφζε ςξ εηπνυζςπμξ ημο Ακηχκζμο, ακ ηαζ είκαζ άβκςζημ πμζα ζοββεκζηή ζπέζδ είπακ 

ιεηαλφ ημοξ μζ δφμ Κμοιάκμζ. θεξ μζ επζζημθέξ πμο αημθμοεμφκ ειπενζέπμκηαζ ζημκ ίδζμ θάηεθμ. 
718

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, ζοκκδιέκμ ιεηαθναζιέκμ „arzuhal ημο ηαδή ημο Ναοπθίμο ιε ηίηθμ 

“Traduzione di arz, osia esposizione del cadi osia Gindice in Napoli di Romania”: “il voivoda di 

Calamata di nome Halil bei cavallerizzo dei Kislar aga second o il costume che ogni annosi faceda di 

destinare un capitano in Calamata per mettere in sicurezza e tranquilitá il paese dalli disubidienti 

Mainotti avea egli destinato per capitano un certo malvivente di nome Todorachi Comandro [sic] che 

unitamente alli Maltesi avea ya fatto il corsaro, e con esso lui anche destinato il di lui bulukbassi zaim 

Hussein aghà […] avea contro uno dei primate di Calamata di nome Panagotti fi Benaki gli fece dal 

sudeto malveggio capitano assalire la di lui casa e saccheggiare tutti lui suoi beni et effetti con 

pregiudirio e danno anche d‟ altere persone”. ηδκ επζζημθή μ Halil beğ πανμοζζάγεηαζ ςξ 
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Ακηχκζμο Κμοιάκμο, απυ ηδκ μπμία αθαίνεζε ακηζηείιεκα αλίαξ πενίπμο 25 

πμοβηζχκ, ηα μπμία πανέδςζε ζημκ Huseyn.
719

 Έηζζ, ζηα αεκεηζηά ηεηιήνζα 

ηαηαβνάθεηαζ δ εεζιζηή αάζδ ημο Halil beğ ςξ mültezim ηςκ θυνςκ ηδξ Καθαιάηαξ, 

νυθμξ μ μπμίμξ απμζζςπείηαζ ζηα δφμ πνμακαθενεέκηα „arzuhal. Δκδζαθένμκ είκαζ 

υηζ μ Halil δεκ ηαηδβμνείηαζ βζα δζαθεμνά ηαζ ηαηάπνδζδ δδιμζζμκμιζηήξ ελμοζίαξ, 

αθθά βζα ηδκ ζοκενβαζία ημο ιε θδζηνζηά ζημζπεία ηαζ ηδκ ελαζνεηζηά αίαζδ 

ζοιπενζθμνά ημο. 

 Ζ επέιααζδ ημο Βεκεημφ αλζςιαημφπμο απέθενε ηδκ απμδμπή ηςκ αζηδιάηςκ 

ημο Μπεκάηδ, ηαεχξ εηδυεδηε ferman βζα ηδκ πανμπή απμγδιίςζδξ ζημοξ 

γδιζςεέκηεξ ηαζ ηδκ ηζιςνία ηςκ εκυπςκ.
720

 Δπζπθέμκ, εζηάθδ εζδζηυξ αλζςιαημφπμξ 

βζα ηδκ ελέηαζδ ηδξ οπυεεζδξ, μζ Halil ηαζ zai‟m Huseyn ağa θοθαηίζηδηακ, εκχ μ 

Νζημθυξ Κμοιάκμξ πνμζεηθήεδ ζημ ζοιαμφθζμ ημο moravalesi βζα ηδκ πεναζηένς 

ελέηαζδ ηςκ αζηδιάηςκ ημο.
721

 Ζ απμηαηάζηαζδ ηδξ δζηαζμζφκδξ πενζθάιαακε ηδ 

δδιυζζα ακάβκςζδ ημο ferman ηδξ απμγδιίςζδξ ζηζξ 26 Ηακμοανίμο ηαζ ηδκ 

απμγδιίςζδ ηςκ Μπεκάηδ ηαζ Κμοιάκμο απυ ημκ za‟im Huseyn ağa.
722

 Ζ 

αθθδθμβναθία ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο ιε ημκ πνμσζηάιεκυ ημο bailo ηαηαδεζηκφεζ ηδ 

δζανηή ιεηαηυπζζδ ηδξ πμθζηζηήξ ζζπφμξ ηαζ επζννμήξ, ηαεχξ ιεηά απυ αοηέξ ηζξ 

ελεθίλεζξ ηαζ βζα έκα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια μ Musa ağa απέιεζκε μ ζζπονυηενμξ 

                                                                                                                                            
δζμνζζιέκμξ βζα πμθθά ζοκεπυιεκα έηδ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

απυ ημοξ απείεανπμοξ Μακζάηεξ, πθδνμθμνία πμο ζοβπέεζ ηα αλζχιαηα ηαζ ημοξ νυθμοξ ημο Halil beğ 

ηαζ ημο οθζζηαιέκμο ημο Huseyn. Ζ απμοζία ημο πνςηυηοπμο δε ιαξ επζηνέπεζ κα βκςνίγμοιε ιε 

αεααζυηδηα ακ δ παναδνμιή μθείθεηαζ ζε θακεαζιέκδ ιεηάθναζδ. ιςξ, ζηζξ επζζημθέξ πμο 

αημθμοεμφκ μ zai‟m Huseyn ağa ακαθένεηαζ ςξ δζμνζζιέκμξ απυ ημκ Halil beğ voyvoda ηδξ 

Καθαιάηαξ. Γζα πανάδεζβια αθ. ASV, Bailo, lettere 6.182 I, ιε διενμιδκία 27 Ηακμοανίμο 1753: 

“zaim Cussein aga in aloro voivoda di Calamata posto dal indicato Calilbei”. 
719

 υ.π.: “avea assalira la casa consolare saccheggiati effetti per il valor di vinticinque borse in circa, e 

consgnati al sudeto Hussein aghà”. ηδκ ίδζα επζζημθή επζζοκάπηεηαζ ιεηαθναζιέκμ ικδιυκζμ ημο 

Νζημθμφ Κμοιάκμ, ζημ μπμίμ μζηηίνεζ ηδκ ηαημπμίδζή ημο ηαζ ηδκ ηθμπή ηςκ πναβιάηςκ ημο, πςνίξ 

υιςξ κα μκμιάγεζ ημοξ δνάζηεξ. 
720

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμφιακμο απυ ηδκ Σνζπμθζηζά πνμξ ημκ bailo 

Antonio Diedo ιε διενμιδκία 27 Ηακμοανίμο 1753. 
721

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, ακηίβναθμ επζζημθήξ ζηα εθθδκζηά ημο Hasan beğ silahdar ημο 

Mustafa paşa πνμξ ημκ Νζημθυ Κμοιάκμ ιε διενμιδκία 2 Ηακμοανίμο 1753. 
722

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο απυ ηδκ Σνζπμθζηζά ζηζξ 26 

Φεανμοανίμο 1753 πνμξ ημκ bailo Antonio Diedo: “il firmano stesso fatto legere dal visir passia in 

publica audieura li 26 solamente del passato, sedente anco la mia devota persona, ebbe tutto l‟ efetto 

desirabile fu obligato immediatemente il zaim Cussein agà ad esser soccombente delle borse indicate 

nel firmano stesso, ounde fù posto nuovamente il reo nel aresto dove prima s‟ attrovava”, εκχ 

παναηάης μ ζοββναθέαξ ηδξ επζζημθήξ ημκίγεζ υηζ ηδ ζηζβιή πμο βνάθεηαζ δ επζζημθή μ za‟im Huseyn 

ağa είκαζ θοθαηζζιέκμξ (“il comandante zaim agà di Calamata, s‟ attrova nel hora ben assicurato con 

ordine positivo”). 
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ayan ηδξ Πεθμπμκκήζμο.
723

 Ζ θοθάηζζδ ημο Halil, δ μπμία πνέπεζ κα βίκεζ δεηηή ιε 

επζθφθαλδ, ηαεχξ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηαιία άθθδ ιανηονία, ακηακαηθά ηδκ 

πνμζπάεεζα ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ κα επζαάθθεζ ηδ εέθδζή ηδξ ζε έκακ ζζπονυ 

ηαναπμπμζυ ayan, πμο υιςξ δεκ ζηέθεδηε ιε επζηοπία, ηαεχξ, άβκςζημ π;vξ, ηυζμ μ 

Halil υζμ ηαζ μ πνμζηαηεουιεκυξ ημο Huseyn απμθοθαηίζηδηακ πμθφ ζφκημια.
724

 

 πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, μ Μπεκάηδξ εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ ακαζηάηςζδ 

πμο δδιζμφνβδζακ μζ επζδνμιέξ ημο Halil ηαζ επζηαθμφιεκμξ ηδκ παθζά ζδζυηδηά ημο 

ςξ οπμπνυλεκμξ ηδξ Βεκεηίαξ γήηδζε berat δζμνζζιμφ ημο ζημ αλίςια ημο 

δναβμοιάκμο ημο οπμπνμλεκείμο ηδξ Καθαιάηαξ βζα 10 πνυκζα.
725

 Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ, εκέηαλε ζηδ ιεεμδμθμβία δζαθφθαλδξ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηδξ μζημκoιζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ ζζπφμξ ημο ηδκ έβηθδζδ δοηζηήξ πχναξ, δ μπμία ήηακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ 

δοκάιεζ επενζηά δζαηείιεκδ πνμξ ημ μεςιακζηυ ηνάημξ. Ίζςξ μ Μπεκάηδξ έζπεοζε 

κα γδηήζεζ ηδ αεκεηζηή πνμζηαζία ακηζθαιαακυιεκμξ υηζ μζ ζοκεήηεξ εοκμμφζακ 

αοηή ηδκ πνςημαμοθία, εκχ ηαοηυπνμκα εα επςθεθμφκηακ απυ ηδκ πνμζπάεεζα 

απμηαηάζηαζδξ ηςκ γδιζχκ ημο Κμοιάκμο. Πναβιαηζηά μ Μπεκάηδξ πέηοπε ημ 

ζηυπμ ημο, ηαεχξ μ Νζημθυξ Κμοιάκμξ ημο πανέδςζε 5.000 guruş ςξ απμγδιίςζδ 

βζα ηα ανπαπεέκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο. φιθςκα ιε αεααίςζδ ημο Μπεκάηδ, 

υηακ θεδθαηήεδηε δ μζηία ημο οπμπνυλεκμο, ήηακ θοθαβιέκα ζε αοηήκ “θνξηδέξηα” 

(πνδιαημηζαχηζα) ιε “πξάκα θαη άζπξα” αλίαξ 4.500 guruş βζα ημκ Ακηχκζμ ηαζ 

8.000 guruş βζα ημκ Μπεκάηδ.
726

 Ο ηεθεοηαίμξ επςθεθήεδηε ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ 

απυ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ Κμοιάκςκ, ηαεχξ μ Ακηχκζμξ είπε ακαθάαεζ ημ “ηκπέλην” 

(οπμπνέςζδ) κα απεοεοκεεί ζημκ πνέζαδ ιε ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ ημο Νζηυθαμο 

Κμοιάκμο ηαζ απυ “ηεζζάξσλ θαηίδνλ ηιάκηα φπνπ ηνπ έδσζα εηο καξηπξίαλ ηεο απηήο 

ππνζέζεσο”. Οζ εκένβεζεξ ημο πνεζαεοηή ζηέθεδηακ ιε επζηοπία ηαζ “εδηνξίζηε βεδίξ 

αγάο κε βαζηιηθφλ ferman εηο ηνπ πςεινηάηνπ βεδίξε ζειηθηάξ Μνπζηαθά παζηά βαιή 

ηνπ Μνξέα, φηη δψδεθα ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα guruş λα γέλνπλ ηαμίιη ρσξίο ιφγν 

                                                 
723

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμφιακμο πνμξ ημκ bailo Antonio Diedo: 

“Mussa agà primate di questo regno e molto benevolo del passia, per farci guadagnare la lite, 

altrimenti era impossibile il superarla”. 
724

 υ.π.: “Calilbei piu giorni fù liberato”. 
725

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο απυ ηδκ Σνζπμθζηζά ιε διενμιδκία 

26 Απνζθίμο 1753.  
726

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, insertio 4 ζηδκ πνμδβμφιεκδ επζζημθή, (εθθδκζηυ) ακηίβναθμ 

αεααίςζδξ πμο ζοκέηαλε μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ ζηζξ 15 Απνζθίμο 1753 ζηδκ Σνζπμθζηζά. Ζ ίδζα 

ακαθμνά βίκεηαζ ζε αεααζςηζηυ έββναθμ ζημ ίδζμ insertio ιε διενμιδκία 27 Οηηςανίμο 1752, υπμο μ 

Ακηχκζμξ παναδέπεηαζ υηζ μ Μπεκάηδξ ημφ πανέδςζε δφμ “θνξηδέξηα γηνκάηα πξάγκα κε άζπξα θαη 

ρξπζαθηθφ”, ζοκμθζηήξ αλίαξ 12.500 guruş, βζα κα ηα ιμζναζημφκ, ηαζ ηα μπμία ανπάπεδηακ απυ ημοξ 

“ηαημπμζμφξ”. 
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πξνθάζεσο”. Ο Νζημθυξ πνμζέθοβε ζηδκ Σνζπμθζηζά ηαζ ηαηάθενε κα πάνεζ ηδκ 

απμγδιίςζδ ηςκ 5.000 guruş.
727

 

 ιςξ, δ ιεηααμθή ηςκ πμθζηζημημζκςκζηχκ ζζμννμπζχκ ήηακ ναβδαία. Σμκ 

ίδζμ πνυκμ μ Musa ağa απχθεζε ηδκ εφκμζα ημο moravalesi,
728

 εκχ μ Halil επέζηνερε 

ενζαιαεοηήξ ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή πάνδ ζηζξ παναζηδκζαηέξ εκένβεζεξ θίθςκ ηαζ 

αημθμφεςκ ημο ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Σαοηυπνμκα, πέηοπε ηδ δήιεοζδ ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο Musa ağa ηαζ ακαγήηδζε ημκ Μπεκάηδ, μ μπμίμξ ηαηέθοβε ζηδ Μάκδ 

βζα αζθάθεζα.
729

 Έηζζ, υηακ υθεξ μζ ηαηηζηέξ απμηφβπακακ ηαζ δ ηνίζδ ημνοθςκυηακ, 

μ Μπεκάηδξ πνδζζιμπμζμφζε ηδ θοβή ζηδ δοζπνυζζηδ Μάκδ ςξ φζηαηδ θφζδ. Πανά 

ηζξ επενζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ Μακζαηχκ πνμξ ημκ ηαθαιαηζακυ πθδεοζιυ, οπμεέημοιε 

υηζ μ Μπεκάηδξ ηαηέθοβε ζε ανπδβμφξ μζημβεκεζχκ θζθζηά πνμζηείιεκςκ πνμξ 

αοηυκ. Αοηή δ εκένβεζα απμηεθεί έκδεζλδ ηςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ πμθζηζηχκ 

πνμηεναζμηήηςκ ηαζ ζοιιαπζχκ ηςκ ιακζάηζηςκ θαηνζχκ. Καηά ζοκέπεζα, δ 

ζοιιαπία ημο Halil ιε ημκ Κμοιμοκδμφνμ δε ζήιαζκε ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ιακζάηζηδξ 

πενζμκήζμο απυ ημκ ιμοζμοθιάκμ ayan. 

Αηυιδ, δ άιεζδ ιεηααμθή ηςκ πμθζηζηχκ ζζμννμπζχκ πενζβνάθεζ ιε εκάνβεζα 

ημκ εβηθςαζζιυ ημο moravalesi απυ ηζξ πμθζηζηέξ δζαζοκδέζεζξ ηςκ Πεθμπμκκήζζςκ 

πνμοπυκηςκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Οζ πμθζηζημί οπμζηδνζηηέξ ημο Halil ζηδκ 

Πφθδ ηαηάθενακ κα ελμοδεηενχζμοκ ηδκ επζννμή ηδξ αεκεηζηήξ πνεζαείαξ, εκχ μ 

ίδζμξ επέδεζλε ιεβάθδ εημζιυηδηα ηαζ ζηακυηδηα ακηίδναζδξ ζηζξ εκένβεζεξ ηςκ 

ακηζπάθςκ ημο. Απυ ηδκ άθθδ, μ Μπεκάηδξ δεκ απμδείπεδηε ηαηχηενμξ ακηίπαθμξ, 

επζδεζηκφμκηαξ ιεβάθμ εφνμξ ακηζδνάζεςκ ζηζξ πνμηθήζεζξ ημο ακηζπάθμο ημο. 

 ηδ ζοκέπεζα, δ ηαηάζηαζδ πήνε απνυαθεπηεξ δζαζηάζεζξ ελαζηίαξ ηδξ 

ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ ηςκ πνχδκ ζοιιάπςκ βζα ηδ δζακμιή ηςκ ηενδχκ, ιε 

απμηέθεζια ηδκ πνυηθδζδ ιεβαθφηενδξ ζφβποζδξ ηαζ ααεααζυηδηαξ ζημ πμθζηζηυ 
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 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, insertio 4 ζηδκ πνμδβμφιεκδ επζζημθή, (εθθδκζηυ) ακηίβναθμ 

αεααίςζδξ πμο ζοκέηαλε μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ ζηζξ 15 Απνζθίμο 1753 ζηδκ Σνζπμθζηζά. Δίπε 

πνμδβδεεί εοπανζζηήνζα επζζημθή ημο Ακηχκζμο πνμξ ημκ Νζημθυ. Βθ. ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, 

insertio 3 ζηδκ πνμδβμφιεκδ επζζημθή. Σδκ ακάθδρδ ηδξ οπμπνέςζδξ κα ιεζμθααήζεζ (κε ην κέζνλ) 

ζημκ Antonio Diedo ηαζ κα ιμζναζηεί ιε ημκ Μπεκάηδ υ,ηζ ηαηαθένεζ κα θάαεζ ςξ απμγδιίςζδ 

επακέθααε μ Ακηχκζμξ ηαζ ζημ ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, insertio 4 ιε διενμιδκία 27 Οηηςανίμο 

1752. 
728

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο κέμο πνμλέκμο Ανηαδζάξ Cavanola πνμξ ημκ bailo 

Antonio Diedo ιε διενμιδκία 7 επηειανίμο 1753: “Mussa agá caduto dalla gracia del passa”. 
729

 υ.π.. Ζ πθδνμθμνία επακαθαιαάκεηαζ ζημ ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ 

Κμοιάκμο πνμξ ημκ bailo ιε διενμιδκία 31 Γεηειανίμο 1753, υπμο μ Μπεκάηδξ ακαθένεηαζ ςξ 

“refuggiatν in Maina”. Σδκ ηαηαθοβή ημο ζηδ Μάκδ παναδέπεηαζ ηαζ μ ίδζμξ μ Μπεκάηδξ ζε επζζημθή 

ημο ζημκ Νζημθυ Κμοιάκμ ιε διενμιδκία 1 Οηηςανίμο, ζηδκ μπμία μζηηείνεζ ηδκ ηφπδ ημο. Απυ ηδκ 

άθθδ, δ δήιεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Musa δεκ επζαεααζχκεηαζ απυ μεςιακζηυ ηεηιήνζμ. 
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ημπίμ. οβηεηνζιέκα, πνμξ ημ ηέθμξ ημο ίδζμο έημοξ μ Μπεκάηδξ ηαηδβμνήεδηε απυ 

ημκ Νζημθυ Κμοιάκμ υηζ πνδζζιμπμίδζε ηδκ πνμλεκζηή ζδζυηδηα ημο Ακηχκζμο βζα κα 

απμζπάζεζ πνήιαηα απυ ακηζπάθμοξ ημο ηαζ κα ηαηαπναζηεί 10 πμοββζά (borse).
730

 Ο 

Μπεκάηδξ παναδέπηδηε ηδκ αηαζεαθία ημκίγμκηαξ υηζ εηηυξ απυ ημκ ηίκδοκμ πμο 

δζέηνεπε δ γςή ημο ηαζ μ ίδζμξ είπε πάζεζ 11.000 guruş. Δκημφημζξ, οπμζπέεδηε υηζ 

ιυθζξ “ζηάζνπλ ηα πξάκαηα θαη ηφηεο ν ίδηνο ζέισ πάσ εηο ηελ βαζηιεχνπζα θαη λα 

δψζσ ινγαξηαζκφ ηνπ εμνρνηάηνπ απζεληφο δηα ηα δέθα πνπγγηά φπνπ θαίλεηαη πσο 

κνπ εδφζεηε εηο ηελ Σξηπνιηηζά”.
731

 Πνμθακχξ μ Μπεκάηδξ παναηνάηδζε ηα πνήιαηα 

πμο έπνεπε κα δχζεζ ζημκ Ακηχκζμ Κμοιάκμ, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ημ αίηδια ημο 

Ακηχκζμο Κμοιάκμο βζα δήιεοζδ ηδξ Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ. ιςξ, αοηή δ 

δζαδζηαζία ήηακ δφζημθμ κα ηζκδεεί, ηαεχξ “li Turchi comandati guardano piu le 

Mania he la facia”.
732

 

 Καεχξ δ ηαηηζηή ηδξ πνμζθοβήξ ζηδ αεκεηζηή πνμζηαζία δεκ απέθενε ηα 

ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, μ Μπεκάηδξ ηαηέθοβε ζηδκ έβηθδζδ ηδξ μεςιακζηήξ 

ελμοζίαξ ιε ηδκ απμζημθή ηςκ δφμ „arzuhal πμο πνμακαθένεδηακ, εκχ ζηα ηέθδ ημο 

1756 ιεηέαδ βζα δεφηενδ θμνά μ ίδζμξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπμο δζέιεζκε ςξ 

πενίπμο ηα ιέζα ημο 1758, πεηοπαίκμκηαξ ηδκ έηδμζδ 10 ahkâm.
733

 Ο ανζειυξ ηςκ 

ahkâm, υθα ιε πενίπμο ηαοηυζδιμ πενζεπυιεκμ, θακενχκεζ ηδκ επζιμκή ηαζ ηδ 

ιεεμδζηυηδηα ηςκ εκενβεζχκ ημο Μπεκάηδ, αθθά ηαζ ημ δοζεθάνιμζημ ηςκ 

ζμοθηακζηχκ δζαηαβχκ. Πανάθθδθα, εκδζαθένμοζα είκαζ δ απμοζία εηπνμζχπςκ ημο 

Halil beğ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, μζ μπμίμζ εα έδζκακ ηδ δζηή ημοξ εηδμπή βζα ηα 

βεβμκυηα.  

θα ηα δζαηάβιαηα αημθμοεμφκ έκα ζηαεενυ αθδβδιαηζηυ ιμηίαμ 

απμηθίκμκηαξ ζε ηάπμζεξ θεπημιένεζεξ. Απμδέηηεξ είκαζ πάκημηε μ muhassil ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο vezir Ahmed paşa, μζ εζδζηά βζα ηδκ οπυεεζδ δζμνζζιέκμζ mubaşır 

kapıcıbaşı ηδξ Τρδθήξ Πφθδξ Salih ηαζ molla Mustafa ηαζ μ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ. 
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 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο πνμξ ημκ bailo ιε διενμιδκία 4 

Νμειανίμο 1753. Γεδμιέκμο υηζ ηάεε πμοββί ήηακ 500 guruş, ημ πμζυ είκαζ αοηυ πμο έθααακ μ 

Μπεκάηδξ ιε ημο Ακηχκζμ Κμοιάκμ ςξ απμγδιίςζδ. 
731

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Μπεκάηδ ζημκ Νζημθυ Κμοιάκμ ιε διενμιδκία 1 

Οηηςανίμο 1754. 
732

 ASV, Bailo, lettere, 6.182 I, επζζημθή ημο Νζημθμφ Κμοιάκμο πνμξ ημκ bailo Antonio Diedo ιε 

διενμιδκία 2 Μαΐμο 1754. 
733

 MAD 6.220.1 ιε π.ε 24 Νμειανίμο-3 Γεηειανίμο 1756 (eva‟il-i Rebi‟ul-evvel 1170), 6.220.2, 

6.220.3, 6.225.2, 6.227.2 ηαζ 6.229.2 ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170), 

6.230.2 ιε π.έ. 3-12 Ηακμοανίμο 1757 (evasid-i Rebi-ul-ahir 1170), 6.237.1 ιε π.έ. 3-12 Μανηίμο 1757 

(evasid-i Cemaziye-ul-ahir 1170), 7.5.2 ιε π.έ. 17-26 Ημοθίμο 1758 (evasid-i Zil-ka‟de 1171) ηαζ 7.6.1 

ιε π.έ. 16-25 Αοβμφζημο1758 (evasid-i Zil-hicce 1171). 
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φιθςκα ιε ημ αθδβδιαηζηυ ιμηίαμ, δ ηαηαββεθία έβζκε αοημπνμζχπςξ απυ ημκ 

Μπεκάηδ, εκχ δ πνμκζηή αθεηδνία ηδξ ακηζπανάεεζδξ ημπμεεηείηαζ ζημ έημξ 1747, 

υηακ μ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ za‟im Huseyn bölükbaşı, εκενβχκηαξ βζα θμβανζαζιυ 

ημο Halil beğ, θεδθάηδζε πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο Μπεκάηδ. Αηυιδ, 

ικδιμκεφμκηαζ δ ζφβηθδζδ ζενμκμιζηήξ ζοβηέκηνςζδξ, δ μπμία απαβυνεοζε ηδκ 

πανάκμιδ δναζηδνζυηδηα ηαζ δζέηαλε ηδκ πανμπή απμγδιίςζδξ ζημκ Μπεκάηδ βζα 

ηζξ πνμηθδεείζεξ γδιζέξ, δ απείεεζα ημο Halil πνμξ ηδκ ζενμδζηαζηζηή απυθαζδ ηαζ δ 

ζοκέπζζδ ηςκ αδζημπναβζχκ ημο. Ο Μπεκάηδξ ζε υθα ηα έββναθα ειθακίγεηαζ κα 

γδηά ηδκ έηδμζδ ferman βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ αδζηίαξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ 

εηδμεέκηςκ hüccet ή ηδ ζφβηθδζδ ζενμκμιζηήξ ζοβηέκηνςζδξ βζα ηδκ ελέηαζδ ημο 

γδηήιαημξ.
734

 Ζ ζηάζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ είκαζ ηοπζηά μοδέηενδ ηαζ δζαζηδηζηή, 

ηαεχξ δζαηάγμκηαζ μζ απμδέηηεξ ημο ahkâm κα επζαθέρμοκ ηδκ απυδμζδ δζηαζμζφκδξ, 

αθμφ ηαθέζμοκ ζε ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ημοξ δφμ ακηζπάθμοξ,
735

 εθανιυγμκηαξ 

ηα ζμοθηακζηά ferman ηαζ απμηνέπμκηαξ εκένβεζεξ πμο αιθζζαδημφκ ηδ şeri‟a ηαζ ημ 

kanun.
736

 Φοζζηά, δ απμζηαζζμπμζδιέκδ ηήνδζδ ίζςκ απμζηάζεςκ ηδξ ηεκηνζηήξ 

βναθεζμηναηίαξ δε ζοκάδεζ ιε ηδ ζμαανυηδηα ιζαξ ηνίζδξ πμο είπε αοείζεζ ιζα 

ιαηνζκή αθθά ζδιακηζηή επανπία ζηδκ ακανπία ηαζ ηδ αία. 

ε αοηυκ ημκ ααζζηυ πονήκα ηςκ ahkâm πνμζηίεεηαζ έκαξ πθμφημξ 

αθδβδιαηζηχκ θεπημιενεζχκ, δζαθμνεηζηχκ ζε ηάεε δζάηαβια. Έηζζ, 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ επζδνμιή ζηδκ Καθαιάηα έβζκε ιε αθμνιή ηδκ ακάθδρδ ημο 

mukata‟a ηδξ απυ ημκ Halil beğ,
737

 ημ μπμίμ ίζςξ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ απμηέθεζακ ακηίπμζκα βζα ηδκ άνκδζδ ηςκ Καθαιαηζακχκ (ή ημο 

Μπεκάηδ) κα πθδνχζμοκ ηάπμζα ιδ πνμαθεπυιεκδ επζαάνοκζδ ή βζα ηδκ ακηίδναζδ 

ημο Μπεκάηδ ζηδκ ακάθδρδ ημο iltizam απυ ημκ ακηίπαθυ ημο. Δίκαζ θακενή δ 

αθθδθελάνηδζδ δδιμζζμκμιζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ δ 

άιεζδ ζοζπέηζζδ ηςκ αβχκςκ βζα ημκ δζαπεζνζζηζηυ έθεβπμ εζζμδδιαηζηχκ πυνςκ ιε 

ηζξ ακηζπαναεέζεζξ ηςκ πμθζηζηχκ δζηηφςκ. ε άθθμ δζάηαβια ακαθένεηαζ υηζ ζε 

ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ (“tevessüt ve ibrmalar ile”) ηςκ ayan 

Musa ağa ηαζ „Osman Hotoman επζαθήεδηε δ επζζηνμθή 10.000 guruş απυ ηα 

ηθειιέκα 67.500 guruş ςξ bedel-i sulh ζημκ Μπεκάηδ, ιε εββοδηέξ ημοξ 

                                                 
734

 Γζα πανάδεζβια αθ. MAD 6.220.1: “hüccet-i şer‟ ve senedat-i mucebleri icra-i şer‟ ve ihkakk-i hakk 

olunmak babinda”. 
735

 MAD 6.225.2: “husemasiyle terafu‟-i şer‟ ve hakk-i dava‟ űzere dava‟ları rű‟yet ve ihkkak-i hakk 

[...] ihtimam-i dikkat olunmakta”. 
736

 υ.π.: “hilaf-i şer‟-i şerif ve emr-i humayun muğair def‟ve hareket naş”. 
737

 MAD 6.237.1. 
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πνμακαθενεέκηεξ ayan (“tekellül eylediklerinden”). ιςξ, μ Halil δεκ ηήνδζε ημοξ 

υνμοξ ηδξ εζνήκδξ ηαζ δεκ πθήνςζε ημ μνζγυιεκμ πμζυ.
738

 

Αηυιδ, ηα ahkâm δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ ημκ μνζζιυ ηςκ ιεθχκ ημο 

πμθζηζημφ δζηηφμο ημο Halil. οκήεςξ ηαηδβμνμφκηαζ μ voyvoda ηδξ Πάηναξ Ahmed 

Hotoman
739

 ηαζ μ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ za‟im Huseyn,
740

 μζ μπμίμζ απεζεανπχκηαξ 

ζηζξ δζαηαβέξ ημο δζμνζζιέκμο mubaşır δζέπναλακ αζαζυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ μφηε μζ 

βεκίηζανμζ ιπμνμφζακ κα ζηαιαηήζμοκ.
741

 Άθθμηε, ςξ ζοκενβάηεξ ημο Halil 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ημηγαιπάζδδεξ ηδξ Καθαιάηαξ Πακάβμξ Νημβακηγήξ, 

Γδιδηνάηδξ Σάηδξ, Θακάζδξ Κονβζαηυξ ηαζ Γζάκκδξ Υαηήξ, μζ μπμίμζ ιε 4 άκδνεξ 

ημοξ ζοκενβάζηδηακ ιε ημκ Θμδςνάηδ Κμοιμοκδμφνμ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

ακαθάαμοκ ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ πυθδξ.
742

 Αθθμφ, μζ Καθαιαηζακμί ζφιιαπμζ ημο 

Halil είκαζ μζ Πακάβμξ Νημβακγήξ, Μζπάθδξ Σγάκεξ ηαζ Θεμδμζάηδξ Μμφνηγζκμξ, μζ 

μπμίμζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ζδζαίηενδ αζαζυηδηά ημοξ.
743

 Δκίμηε, ςξ ζοκενβάηεξ 

ημο Halil ακαθένμκηαζ μ ανπδβυξ (“kumandad”) ηςκ Μαθηέγςκ ημονζάνςκ ηαζ μ 

δζμνζζιέκμξ kapudan ηςκ Μακζαηχκ, ηα μκυιαηα ηςκ μπμίςκ δεκ ακαθένμκηαζ.
744

 

Αθθμφ, οπμκμείηαζ υηζ μ Halil αοημπνμζχπςξ είπε ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ επέαθεπε ηδκ εηηέθεζδ μνζζιέκςκ ιενχκ ημο ζπεδίμο ημο.
745

 

Παναδυλςξ, ζε άθθμ ahkâm, μ Halil beğ εββνάθεηαζ ςξ εββοδηήξ ζηδ ιεζμθάαδζδ 

(tevessut) ηαζ ζημ ζοιαζααζιυ (musaleha) ακάιεζα ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ζημκ Huseyn, 

ακ ηαζ ηεθζηά υπζ ιυκμ δεκ πθήνςζε ημ πμζυ (“vefa etmeyub”), αθθά ιαγί ιε άθθμοξ 

ayan ηαηαπίεγε ημκ Μπεκάηδ.
746

 Απυ ηδκ άθθδ, ζε „arzuhal πμο έζηεζθε μ Μπεκάηδξ 

ημκ Αφβμοζημ ημο 1758, ακαθένεηαζ ζοκδοαζιέκδ επίεεζδ ηςκ Musa ağa, Halil beğ 

ηαζ „Osman Hotoman ηαηά ημο Καθαιαηζακμφ πνμφπμκηα.
747

 

Ζ πενζβναθή ηςκ ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ειθαηζηά δναιαηζηή ιε 

εηηεκείξ θεπημιένεζεξ ηςκ θεδθαζζχκ, εκχ ημκίγμκηαζ ηα πεκζπνά απμηεθέζιαηα ηδξ 

                                                 
738

 MAD 6.220.1. 
739

 MAD 6.220.2. 
740

 MAD 6.230.2. 
741

MAD 6.220.2. ημ ίδζμ ahkâm ηνίκεηαζ ακαβηαία δ ζοκενβαζία ημο „Osman Hotoman βζα ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ ηάλδξ. 
742

 MAD 6.220.3: “kasaba tasarruflarında olmak iradesiyle”. 
743

 MAD 7.5.2. 
744

 MAD 6.222.9. Ζ ακαθμνά αοημφ ημο αλζχιαημξ είκαζ ιμκαδζηή ηαζ θοζζηά μζ ανιμδζυηδηέξ ημο 

δεκ είκαζ βκςζηέξ. 
745

 MAD 6.237.1, υπμο ακαθένεηαζ υηζ μ Halil επέαθεπε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ζπζηζχκ ηαζ ηςκ πφνβςκ 

ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημοξ πεζναηέξ :“Kalamata kazasını vakı‟ kule ve hanelerinde kursan kâfire tahrik 

ve kat‟ ihalesi olduğundu”. Δπίζδξ, MAD 6.237.1. 
746

 MAD 6.230.2: “meblağ-i mezbur 20 kise-i akçe zimmet vermedikten ma‟da mesfurun bakiye kalan 

emlak ve eşyası zabt ve ehl-i ayan ve kendüsini çok ve ziyade gadr eyeldikleri”. 
747

 MAD 7.6.1. 
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ζηναηζςηζηήξ επέιααζδξ ημο πνχδκ muhassil ηαζ ηδξ εηδίςλδξ ηςκ θδζηχκ (“esna-i 

muharebe firar eylediği”), ηαεχξ μζ ζφιιαπμζ ημο Halil επέζηνερακ ηαζ ζοκέπζζακ κα 

θεδθαημφκ ηδκ πενζμπή (“zülm ve te‟addilerini nihayet olmayub”).
748

 Άθθμηε, βίκεηαζ 

ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ θεδθαηδιέκςκ ειπμνεοιάηςκ ημο Μπεκάηδ, ηα μπμία 

ήηακ δέιαηα ιεηαλζμφ, ηανφδζα, πνζκμηυηηζ, ημζιήιαηα ηαζ δζαιάκηζα, ζοκμθζηήξ 

αλίαξ 67.220 guruş.
749

  

Ζ κμιζιμπμζδηζηή επζπεζνδιαημθμβία ημο Μπεκάηδ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηδκ 

ηοπμπμζδιέκδ οπεκεφιζζδ υηζ δέπεηαζ πανάκμιδ επίεεζδ, εκχ μ ίδζμξ είκαζ θζθήζοπμξ 

(“kendü halında olub”) ηαζ απέπεζ αδζημπναβζχκ (“hilaf-i şer‟ vazı‟ ve te‟addi 

olunmadı iken”), εκχ πανάθθδθα ημκίγεηαζ δ φπανλδ fetva, ζενμκμιζημφ hüccet, 

defter ηαηαβναθήξ ηδξ θεδθαηδεείζαξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδξ ιανηονίαξ έβηνζηςκ 

πνμζχπςκ ζε ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ζηδκ Σνζπμθζηζά, πμο ημκ δζηαίςκακ 

ακαθμνζηά ζηδκ πθδνςιή ημο bedel-i sulh.
750

 Έηζζ, ημ αίηδιά ημο βζα ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ αδζηίαξ ενιδκεφεηαζ ιε υνμοξ πθδνςιήξ ημο bedel-i sulh, εκχ ημ 

βεβμκυξ υηζ μ Halil δεκ εβηαηέθεζρε ηδκ πανάκμιδ δνάζδ ημο (“feragat etmeyub”) 

απμδίδεηαζ ζηζξ ζηεκέξ ζπέζεζξ ημο ιε ηάπμζμκ Süleyman, πμο ημκ ζηδνίγεζ.
751

 

Τπμεέημοιε υηζ μ ηεθεοηαίμξ ήηακ πμθζηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ πνμζηάηδξ ημο Halil 

ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. 

Σμκ Μάνηζμ ημο 1757 ηαηέθεαζε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ακηζπνμζςπεία 

ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Καθαιάηαξ πνμξ επίννςζδ ηςκ αζηδιάηςκ ημο Μπεκάηδ.
752

 

Θεςνμφιε αέααζμ υηζ μ ίδζμξ ζοκηυκζζε ηδκ άθζλή ηδξ ζηδκ πνςηεφμοζα. ιςξ, ημ 

ηέκηνμ αάνμοξ ηδξ πνμζπάεεζαξ ημο Μπεκάηδ πφηκςζε ζημκ αβχκα εκακηίμκ ηςκ 

εζςηενζηχκ ημο ακηζπάθςκ ζηδκ Καθαιάηα, Πακάβμο Νημβακγή, Μζπάθδ Σγάκε ηαζ 

Θεμδμζάηδ Μμφνηγζκμο, είηε επεζδή εεςνμφζε υηζ απμηεθμφζακ εοημθυηενμ 

                                                 
748

 MAD 6.220.3, υπμο ακαθένεηαζ υηζ μζ Μακζάηεξ ηαηέζηνερακ ηα ζπίηζα ημο Μπεκάηδ (“menzileri 

basub”), άνπαλακ ηδκ πενζμοζία ημο, ηαηέζηνερακ ημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ ημο, θεδθάηδζακ ηδκ 

πενζμοζία 15 ζοββεκχκ ημο Μπεκάηδ, πονπυθδζακ ηα ζπίηζα ημοξ (“haneleri ihrak”) ηαζ άνπαλακ ηα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία ηςκ θηςπχκ ναβζάδςκ. MAD 6.237.1, υπμο μζ ηάημζημζ ηδξ πυθδξ 

πενζβνάθμκηαξ ηα βεβμκυηα ακαθένμοκ υηζ μζ επζδνμιείξ άνπαλακ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ, έηαρακ ηα 

ζπίηζα ημοξ, έημρακ ηα εθαζυδεκηνά ημοξ, ζηυνπζζακ ημκ πθδεοζιυ απεζεανπχκηαξ ζηζξ δζαηαβέξ ηαζ 

ηζξ επζζημθέξ πμο ζηάθεδηακ βζα απμπχνδζή ημοξ (“kazalar-i re‟ayaları gadr al-emval ve eşyalarızabt 

ve haneleri ihrak ve zeytün ağaçları kat‟ ve emlakından ziyade re‟aya-i tahrib ve perakende ve perişan 

ve havale-i buyurları ve murasele irsal olundukta bir turlu ita‟at etmeyub”). 
749

 ΜAD 6.229.2. 
750

 MAD 7.6.1 ηαζ MAD 6.222.9. ημ δεφηενμ έββναθμ ακαθένεηαζ υηζ μ Μπεκάηδξ δζαιέκεζ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά ςξ επζζηέπηδξ (“musafireten mutemekkin”). 
751

 MAD 6.225.2: “Halil beğin bu esnada maktul Süleymanı intisabi olmaktan naşı dava‟sı ma‟rifet 

şeríyye istima‟vedirdiği ihkakk-i hakk olunmadığı”. 
752

 MAD 6.230.2. Γοζηοπχξ δεκ ακαθένμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ιεθχκ ηδξ Καθαιαηζακήξ 

ακηζπνμζςπείαξ. 
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ακηίπαθμ είηε επεζδή ςξ ζοκενβάηεξ ημο Halil ζηδκ έδνα ημο ήηακ πενζζζυηενμ 

επζηίκδοκμζ.
753

 Απυδεζλδ ηδξ ηαθά ζπεδζαζιέκδξ άζηδζδξ ζοζηδιαηζηήξ πίεζδξ πνμξ 

ημοξ βναθεζμηναηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ Πφθδξ απμηεθεί „arzuhal ιε ημ ίδζμ 

πενζεπυιεκμ, ημ μπμίμ έζηεζθε μ Μπεκάηδξ έκα ιήκα ανβυηενα απυ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ,
754

 υπςξ ηαζ ημ έκα απυ ηα δφμ εηηεκή πνμακαθενεέκηα „arzuhal ημο 

ΗΑΜΜ πμο ζοκηάπεδηε ημκ επηέιανζμ ημο 1757. 

Αηυιδ, δ ακηζπανάεεζδ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Κμνίκεζμ ayan ηαηαδεζηκφεζ ηδκ 

αολδιέκδ εημζιυηδηα ηαζ ζηακυηδηα ημο πνχημο κα εηιεηαθθεφεηαζ ηνίζεζξ, ζδζαίηενα 

επζηίκδοκεξ βζα ηδκ πνμζςπζηή ημο αζθάθεζα, χζηε κα εδναζχζεζ ηαζ κα δζεονφκεζ 

ηδκ μζημκμιζηή ηαζ βαζμηηδηζηή ζζπφ ημο. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ επίζδιδ 

ζενμδζηαζηζηή απμβναθή ηδξ ηζκδηήξ ηαζ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο, ηδκ μπμία 

επζδίςλε φζηενα απυ ηδκ ηαηάθοζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηονζυηδηάξ ημο ζε αοηήκ ηαηά 

ηα βεβμκυηα ημο 1757. Ο Μπεκάηδξ εεχνδζε ηδκ ηαηάζηαζδ εοηαζνία κα 

κμιζιμπμζήζεζ ιε επίζδιδ ηαηαβναθή ημ ζφκμθμ ηδξ πενζμοζίαξ ημο, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνυθαζδ ηδ θεδθαζία ηαζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ ζε αοηυκ. Ζ 

πνμεεηζηυηδηα ημο Μπεκάηδ ακηακαηθάηαζ ζηδκ εηηεκή ηαζ θεπημιενή απμβναθή 

υθςκ ηςκ μζηζχκ ηαζ αβνμηειαπίςκ ημο,
755

 ηδ ικεία ημο ηνυπμο απυηηδζδξ ηςκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, (αβμνά ή δςνεά
756

) ηαζ ηδκ απμζημθή „arzuhal, ζημ μπμίμ 

πανμοζίαγε ηδ κμιζιυηδηά ημοξ ςξ ζενμδζηαζηζηά απμδεδεζβιέκδ ηαζ γδημφζε ηδκ 

έηδμζδ επζηονςηζηήξ ζμοθηακζηήξ δζαηαβήξ.
757

 Έηζζ, δ δζαδμπζηή απυηηδζδ hüccet, 

                                                 
753

 MAD 7.5.2 ιε π.έ. 17-26 Ημοθίμο 1758 (evasid-i Zil-ka‟de 1171). Οζ ηνεζξ πνμφπμκηεξ 

ηαηδβμνμφκηαζ υηζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Halil beğ ηαζ ιε ηδκ έκμπθδ πνμζηαζία ηςκ ημονζάνςκ ηαζ 

θδζηχκ ημο Κμοιμοκδμφνμο ηαηέζηνερακ ηα ζπίηζα ημο Μπεκάηδ ηαζ ημο βαιπνμφ ημο (“menzilleri 

basdırub”), άνπαλακ ηαζ θεδθάηδζακ ηζξ ηζκδηέξ ηαζ αηίκδηεξ πενζμοζίεξ ημοξ (“ahz eylediklerinden 

ma‟ada”), ηαηαπάηδζακ, θεδθάηδζακ (“nehib ve garet”) ηαζ έηαρακ (“ihkak”) ηα ζπίηζα 105 αηυιςκ, 

ζοββεκχκ ημο Μπεκάηδ. Δπζπθέμκ, ηα ηεθεοηαία 4 πνυκζα θεδθαημφζακ ηδκ ηζκδηή ηαζ αηίκδηδ 

πενζμοζία ηςκ θηςπχκ (“re‟aya fukarasından”), έπαζνκακ αζπιαθχημοξ, δζέπναηηακ ηάεε είδμοξ 

αδζηία (“ve bunun imsal-i fesadat ve şikavetlerinin nihabet olduğundan”), ανπάγακ 100 kese βζα ηάεε 

ζμδεζά, έημαακ πανάκμια (“hilaf-i şer-i serif kat”) ηα ζηαθφθζα απυ ηα αιπέθζα, ηζξ εθζέξ απυ ηα 

εθαζυδεκηνα ηαζ ηα ιμφνα απυ ηα δέκηνα ηαζ ηαηέζηνερακ δφμ κενυιοθμοξ. 
754

 MAD 7.6.1. ιε π.έ. 16-25 Αοβμφζημο 1758 (evasid-i Zil-hicce 1171). Αημθμφεςξ ηαζ ημ ahkâm 

απμηεθεί απθή οπεκεφιζζδ ηςκ υζςκ έπμοκ πνμδβδεεί. 
755

 ΗΑΜΜ 27/223 ιε π.έ. 1-11 Απνζθίμο 1757 (evasid-i Receb 1170). 
756

 υ.π.: “iştira ve vahibinden itihab ve kabul ile malık ve mutesarrıf oldukla”. 
757

 ΗΑΜΜ 27/244 ιε π.έ. 3 Απνζθίμο 1757 (13 Receb 1170). Σμ ηείιεκμ ακαπηφζζεζ υθα ηα 

κμιζιμπμζδηζηά επζπεζνήιαηα ημο Μπεκάηδ. Ο ζοκηάηηδξ Ahmed ağa ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ανπζηά 

ακαθένεζ ζοκμπηζηά υηζ δ κυιζια απμηηδιέκδ ιε αβμνέξ ηαζ δςνεέξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα 

ζενμδζηαζηζηά έββναθα (“ba-senedat şer‟iyye eshabları yedlerinden”) Μπεκάηεζα πενζμοζία 

απμηεθείηαζ απυ πφνβμοξ, μζημδμιήιαηα, αβνμηζηά ζπίηζα, απμεήηεξ, ηαηαζηήιαηα, αιπέθζα, 

πενζαυθζα ηαζ βαίεξ (“kule ve sa‟ir ebniye ve sükuf ve mağaza ve dukânın ve mehazin ve bağ ve bağçe 

ve arazini”). Αοηή δ πενζμοζία έβζκε ακηζηείιεκμ θεδθαζίαξ (“hilaf-i şer‟ ve kanun mudahale ve 

tefevvuz ile zaptını”) ηαζ πνμζεηηζηήξ (“ihtimam ile”) ζενμδζηαζηζηήξ απμβναθήξ (“mumzi ve mahtum 

defter natik olduğu Kalamata hudud ve etrafinda kâin bi-cümle emlak ve arazi ve bağ ve bağçesine”), 
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buyuruldu ηαζ ηεθζηά ferman ζοκμρίγεζ ηδ βναθεζμηναηζηή ιεεμδμθμβία 

κμιζιμπμίδζδξ πενζμοζίαξ, δζαδζηαζία ακάθμβδξ ζημπμεεζίαξ ιε αοηή ηδξ 

ααημοθμπμίδζδξ. 

Απυδεζλδ ηδξ επζεεηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Halil απμηεθεί δ πανάθθδθδ 

ηζκδημπμίδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Καθαιάηαξ ακαθμνζηά ζηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ ηζξ 

επζδνμιέξ ηςκ Μακζαηχκ. Σμ 1756 είπε ιεηααεί ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ 

ακηζπνμζςπεία ηδξ πυθδξ ηαηαββέθθμκηαξ ηζξ εκένβεζεξ ημο Halil βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο bölükbaşı Arnavud Hasan, δζμνζζιέκμο ςξ οπεφεοκμο απυ ημκ 

πνχδκ muhassil Mustafa paşa βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ πυθδξ απυ ηζξ θδζηνζηέξ ηαζ 

πεζναηζηέξ επζδνμιέξ.
758

 ηδ εέζδ ημο Hasan μ Halil ημπμεέηδζε έιπζζηυ ημο 

αλζςιαημφπμ, μ μπμίμξ ζοκενβαγυηακ ζοζηδιαηζηά ιε ημκ Κμοιμοκδμφνμ. 

Πανάθθδθα, μζ ίδζμζ απεζηαθιέκμζ ιε ηδ ζοκενβαζία εηπνμζχπςκ ηδξ Κμνχκδξ ηαζ 

Μάκδξ, ζε ιζα επίδεζλδ ζοθθμβζηήξ δζαιανηονίαξ, ηαηήββεζθακ ηδκ πανεηηνμπή ημο 

Halil beğ απυ ηα ηαεήημκηά ημο ςξ πθμζάνπμο ηδξ θνεβάηαξ δ μπμία πνμζηάηεοε ηζξ 

αηηέξ ηδξ πενζμπήξ απυ πεζναηζηέξ επζδνμιέξ. Ο Halil ιε ηδ αμήεεζα πνζζηζακχκ 

πεζναηχκ πνμέααζκε ζοζηδιαηζηά ζε θεδθαζίεξ ηςκ αηηχκ αδζαθμνχκηαξ βζα ημ 

ferman πμο ημκ εβηαθμφζε ζηδκ έκκμιδ ηάλδ.
759

 

Πέκηε πνυκζα ανβυηενα μζ Καθαιαηζακμί έζηεζθακ κέμ „arzuhal ζηδκ Πφθδ ημ 

πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο επακαθάιαακε ημκ αθδβδιαηζηυ ζζηυ ηαζ ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία ημο πνμακαθενεέκημξ ahkâm, ιε ηδ δζαθμνά υηζ αοηή ηδ θμνά 

αζηία ηδξ απμπχνδζδξ ημο Hasan απυ ηδκ Καθαιάηα ήηακ δ έθθεζρδ ιζζεμδμζίαξ.
760

 

Μέζα απυ ηα δφμ ηείιεκα ακαδφμκηαζ δ νδημνζηή ηδξ δζαιανηονίαξ ηαζ ηα 

κμιζιμπμζδηζηά επζπεζνδιαημθμβζηά ζπήιαηα ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ μ ααειυξ 

πανειααηζηυηδηαξ ημο βναθέα ζηδ ζφκηαλδ ηδξ ζμοθηακζηήξ απυηνζζδξ. Ζ 

επζπεζνδιαημθμβία ακαπηφζζεηαζ ηαηά ιήημξ ηνζςκ αλυκςκ: ηδκ έιθαζδ ζηδκ 

πανμοζίαζδ πνμαθήιαημξ ςξ ζοθθμβζημφ ηαζ άνα ηδκ απμζφκδεζή ημο απυ ζδζςηζηέξ 

                                                                                                                                            
πμο απέδεζλε υηζ μ Μπεκάηδξ είκαζ ζδζμηηήηδξ ηδξ ιε υθα ηα κυιζια έββναθα (“sened-i mu‟eteber ile 

zabt ve tasarrufunu havale ve tefviz eyelediği”). ηδ ζοκέπεζα εηδυεδηε buyuruldu, πμο εκέηνζκε ηδκ 

απμβναθή ηαζ απαβυνεοε ηδκ ακάιεζλδ (“dahl ve tefviz ettermeyub”) ζηδκ πενζμοζία ημο Μπεκάηδ. 
758

 MAD 6.223.1 ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170). 
759

 MAD 6.223.4 ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170) ηαζ παναθήπηεξ ημκ 

ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ, ημκ kapıcıbaşı ηδξ Τρδθήξ Πφθδξ ηαζ ημκ mubaşır ηδξ Μεεχκδξ Selim. 
760

 ΗΑΜΜ 27/61 ιε π.έ. 2-11 Αοβμφζημο 1761(evva‟il-i Muharrem 1175). Καδήξ είκαζ μ Selim ημο 

ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, μ μπμίμξ ακαθένεζ υηζ μ Hasan εονζζηυιεκμξ ζε αδοκαιία κα πανέπεζ ζημοξ 

ηοθεηζμθυνμοξ ημο ιζζευ ηαζ ηνμθή (“sekbanlara ulufe ve yemeklil vermeğe  iktidarı olmadığından”) 

αοείζηδηε ζηα πνέδ (“deyne mustağrak olub”) ηαζ εβηαηέθεζρε ηδ εέζδ ημο. 
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εεςνήζεζξ,
761

 ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ημο πθδεοζιμφ απυ ηζξ οπδνεζίεξ 

ημο Hasan
762

 ηαζ ηδκ παναααηζηυηδηα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο κέμο bölükbaşı.
763

 

 Ζ δζαζάθεοζδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ ζημ δζάζηδια 1747-1757 ακηακαηθάηαζ ηαζ 

ζε ακηζπαναεέζεζξ ιζηνυηενδξ έκηαζδξ, μζ μπμίεξ έθααακ πχνα πανάθθδθα ιε ηδ 

ζφβηνμοζδ ημο Halil ιε ημκ Μπεκάηδ. Έηζζ, ημ 1753 μζ εηπνυζςπμζ ημο ηαγά ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ Κονζαγήξ Παπάγμβθμο, Γζάκκμξ Κμοβζάξ ηαζ Θακάζδξ ηαζ ημο ηαγά ημο 

Αβίμο Πέηνμο Ακαβκχζηδξ αθίπμξ, Γζχνβμξ ηαζ Γζάκκδξ βζμξ ημο Γδιήηνδ 

ηαηέθοβακ ζημ ζενμδζηείμ ηδξ Σνζπμθζηζάξ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ Halil beğ υηζ ηα 

ηεθεοηαία δφμ πνυκζα πνμέαδ ζε δδιμζζμκμιζηέξ ηαηαπνήζεζξ εηιεηαθθεουιεκμξ ημ 

αλίςιά ημο.
764

 Ζ αβςβή δεκ είπε εοηοπή ηαηάθδλδ, ηαεχξ μ Halil απαθθάπεδηε πάνδ 

ζηδ ιανηονία ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Σνζπμθζηζάξ odabaşı Mehmed ibn Hasan ηαζ Ahmed 

ibn Mustafa.
765

 Ζ πανμοζία ημο εββνάθμο ζημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο Μπεκάηδ 

απμηεθεί έκδεζλδ υηζ δ ηαηαββεθία δεκ ήηακ ακελάνηδηδ απυ ηδκ δζαιάπδ ημο ιε ημκ 

Halil. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ζοκδβμνεί hüccet, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μνίγμκηαζ 

επίηνμπμζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο δμθμθμκδιέκμο (“maktulen halık olan”) Πάκμο Κμοβζά 

ηαζ vekil ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα ηδκ ακάηηδζδ ηςκ 

ηζιαθθχκ πμο ηθάπδηακ απυ ημ ζπίηζ ηδξ.
766

 Σμ αίαζμ ηέθμξ ημο πζεακυηαηα 

ζοιιάπμο ημο Μπεκάηδ Πάκμο Κμοβζά οπαζκίζζεηαζ ηδκ φπανλδ αηυιδ εκυξ 

εζςηενζημφ ιεηχπμο, αοηή ηδ θμνά ζηδκ Σνζπμθζηζά, ζηα πθαίζζα ηδξ εονφηενδξ 

πνμοπμκηζηήξ δζαιάπδξ ηδ δεηαεηία 1747-1757. 

Σέθμξ, ακ δεπημφιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Μπεκάηδ υηζ δ δζαηάναλδ ηδξ έκκμιδξ 

ηάλδξ είπε ςξ πνμκζηή αθεηδνία ημ έημξ 1747, δεκ ενιδκεφεηαζ εφημθα δ 

ηαεοζηένδζδ ιε ηδκ μπμία μ Καθαιαηζακυξ πνμφπμκηαξ ηαηέθοβε ζηδκ πνμζηαζία 

ηδξ Βεκεηίαξ ηαζ ζηδκ έβηθδζδ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ. Τπμεέημοιε υηζ δ υπθδζδ 

                                                 
761

  “ehalileri ve re‟aya-i fukarası” ζημ ahkâm, “ehl-i Islam ve kocabaşıları ve re‟aya ve beraya 

fukarası” ζημ „arzuhal. 
762

 “ehl-i kendusundan hoşnud ve razı‟ zamanın eşkiya tayfısından me‟munları iken” ζημ ahkâm, 

“hoşnud ve rahı” ζημ „arzuhal. 
763

 “duhul ve istibdad […[ cesaret ve cebr muharebe […] edub” ζημ ahkâm, “ehl-i garaz […] fakır 

fukarayı tu‟ciz ve gadr ve rencide etmek sevdasında olub” ζημ „arzuhal. 
764

 ΗΑΜΜ 27/141 ιε π.έ. 6 Ηακμοανίμο-4 Φεανμοανίμο 1753 (Rebi ul-evvel 1166). Καδήξ είκαζ μ al-

seyyid Mehmed ηδξ Σνζπμθζηζάξ. Ο Halil ηαηδβμνείηαζ υηζ επζαάθθμκηαξ αφλδζδ 55 akçe ζηα 

οπμθμβζζιέκα 360.000 ανκζά, ζοβηέκηνςζε 4.500 guruş πένακ ημο κυιζιμο (“„add olunan 360.000 

ağnamdan ve ma‟isetten izdiyad 55 akçe tahsil eyledi izdiyadi 4.500 guruş eder”). Δπίζδξ αθ. 

Alexander, Brigandage, 122 ζδι. 43. 
765

 υ.π.: “cevabında kanundan ziyade tahsil eylemedim diye def‟ le mukabele edecek […] meblağ-i 

mezkürün tahsil olunduğu sabıt ve numayan olmayan”. 
766

 ΗΑΜΜ 27/7 ιε π.έ. 28 Μαΐμο-7 Ημοκίμο 1758 (evahir-i Ramazan 1171): “babamız merkum halık 

olduktan hanesinde olan  kain ve eşyasi cebren ve ahz ve yağma olundu”. Δπίηνμπμζ ζηδκ Πφθδ 

δζμνίζηδηακ μζ Κχζηαξ Λαδμοάθαξ ηαζ Γζχνβμξ Μπάνιπμβθδξ. 
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ημο Halil ανπζηά δεκ είπε εκηαηζηυ παναηηήνα ηαζ μ Μπεκάηδξ επζεοιμφζε κα 

απμθφβεζ ηδκ ειπθμηή ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ. Γζαηνίκεηαζ δ ελεζδίηεοζδ ιζαξ 

βεκζηυηενδξ ηάζδξ ηςκ πνμοπυκηςκ κα απμθεφβμοκ ηδκ ακάιεζλδ ηδξ ηεκηνζηήξ 

ελμοζίαξ ζηδ δζεοεέηδζδ ηςκ οπμεέζεχκ ημοξ, υζμ δεκ απεζθείηαζ δ ίδζα δ θοζζηή 

φπανλή ημοξ. Αηυιδ, μ εκδζαθενυιεκμξ έπνεπε κα είκαζ αέααζμξ υηζ δ ειπθμηή ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ εα απμθένεζ ηα ιέβζζηα απμηεθέζιαηα. Αοηή δ ηάζδ πζεακυκ 

ενιδκεφεζ ηδκ ακαγήηδζδ εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ πνχηα ηδξ αεκεηζηήξ πανέιααζδξ 

ηαζ ανβυηενα ηδξ ιεζμθάαδζδξ ηδξ Πφθδξ. Πνμθακχξ πνμζδμημφζε πενζζζυηενα 

απυ ηδ αεκεηζηή αμήεεζα, θυβς ηςκ ζπέζεχκ ημο ιε ημοξ Κμοιάκμοξ ηαζ ηδξ 

επίβκςζδξ ηςκ πμθζηζηχκ πνμζαάζεςκ ημο Halil ζηδκ Πφθδ. Δλάθθμο ήηακ βκςζηυ 

υηζ δ έηδμζδ ahkâm θεζημονβμφζε πενζζζυηενμ ςξ ιμπθυξ πίεζδξ πανά ςξ ιέζμ 

μνζζηζηήξ δζεοεέηδζδξ αζηήιαημξ. 

Μηα κεηα-νξισθηθή δηακάρε: ε παξάμελε ππόζεζε ησλ 7 θηβσηίσλ 

Ζ έκηαζδ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ μζημβέκεζαξ Μπεκάηδ ιε αοηή ημο „Abdi Beyyan 

ζοκεπίζηδηε ηαζ ιεηά ημ εάκαημ ηςκ Πακαβζχηδ ηαζ Halil beğ. Ζ οπυεεζδ πμο 

αημθμοεεί είπε αθεηδνία ηζξ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Halil beğ, 

αθθά ηαεχξ ελεθίπεδηε ηονίςξ ζηδ δεηαεηία ημο 1770, οπενααίκεζ ημ πνμκζηυ 

πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ηαζ δε εα πενζβναθεί ζηζξ θεπημιένεζέξ ηδξ. Ζ οπυεεζδ 

λεδζπθχκεηαζ ζε ζεζνά επζζημθχκ ακάιεζα ζε Βεκεημφξ ηαζ Οεςιακμφξ 

αλζςιαημφπμοξ ηαζ ζδζχηεξ, ζηζξ μπμίεξ ηαηαβνάθμκηαζ ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ ηαζ 

ακηζθαηζηά απμηεθέζιαηα ακαηνίζεςκ ζπεηζηά ιε 6 ηζαχηζα ηαζ έκα ιπαμφθμ ιε 

ηζιαθθή, βζα ηδκ ηονζυηδηα ηςκ μπμίςκ ειθακίγμκηαζ ςξ δζεηδζηδηέξ μ πθμίανπμξ-

πθμζμηηήηδξ Antonio Lucovich, μ Halil beğ ςξ πνχδκ ζδζμηηήηδξ ημοξ ηαζ δ 

μζημβέκεζα Μπεκάηδ, δ μπμία ηα έπεζ ηανπςεεί.
767

 Ο Antonio Lucovich ήηακ 

έιπζζημξ ζοκενβάηδξ ηάπμζμο „Abdi „Ali beğ απυ ηδκ Κυνζκεμ, μ μπμίμξ ημο 

ειπζζηεφεδηε ηδ ιεηαθμνά ηςκ ηζιαθθχκ ημο ζηδ Ναφπαηημ, βζα κα ηα θοθάλεζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ Ονθςθζηχκ. Αοηυξ υιςξ ηα ιεηέθενε ζηδ Εάηοκεμ, απυ υπμο ηα 

πήνε μ çukadar ημο Halil beğ, Mehmed ağa.
768

 Γεκ βκςνίγμοιε πμζμξ είκαζ μ 

ακαθενυιεκμξ „Abdi beğ ηαζ πμζα είκαζ δ ζπέζδ ημο ιε ημκ Halil beğ. Γεκ είκαζ 

δοκαηυ κα ήηακ μ παηέναξ ημο Halil, ηαεχξ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ 1771 εα ήηακ 

                                                 
767

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.023, dispaccio 144, έκεεημ 1 ζημ insertio 2, επζζημθή 

ημο Pietro Antonio Querini Provveditore general da mar πνμξ ημκ Provveditore ηδξ Κένηοναξ ιε 

διενμιδκία 13 Απνζθίμο 1771. 
768

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.023, dispaccio 144, έκεεημ 1 ζημ insertio 3, 

ιεηαθναζιέκδ ζηδκ ζηαθζηή βθχζζα επζζημθή ημο vezir „Osman paşa πνμξ ημκ Provveditore Εαηφκεμο 

ζηζξ 20 Ημοθίμο 1771. 
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ζε οπεναμθζηά πνμπςνδιέκδ δθζηία. Δίκαζ πενζζζυηενμ πζεακυ υηζ μ „Abdi ήηακ 

ζοββεκήξ ή βζμξ ηαζ θοζζηά ιέθμξ ημο εονφηενμο πμθζηζημμζημκμιζημφ δζηηφμο ημο 

Halil. Ο Antonio Lucovich οπμζηήνζλε υηζ ζφιθςκα ιε κευηενεξ δζαηαβέξ πμο έθααε 

απυ ημκ „Abdi, έζηεζθε ηα ηζιαθθή ζηδ Εάηοκεμ, ιέζς εκυξ άθθμο ηανααμηφνδ, μ 

μπμίμξ ημκ ελαπάηδζε.
769

 Αημθμφεδζακ μ εάκαημξ ημο „Abdi beğ
770

 ηαζ ηαηδβμνίεξ 

ημο Halil beğ ηαηά ημο Antonio Lucovich, απεοεοκυιεκεξ ζηζξ αεκεηζηέξ ανπέξ ηδξ 

Εαηφκεμο.
771

 ημ δζάζηδια 1771-1774 εζηάθδζακ αθθεπάθθδθα δζααήιαηα, 

επζζημθέξ ηαζ ακαθμνέξ ιε ηδκ ίδζα εειαημθμβία
772

 εκχ απμηέθεζια ηςκ ζφκημκςκ 

εκενβεζχκ ημο Γαθιαημφ πθμζμηηήηδ ήηακ δ ηαηάζπεζδ ηςκ ηζιαθθχκ απυ ημοξ 

Βεκεημφξ ζηζξ 4 Απνζθίμο 1771, δ δε αλία ηςκ ακηζηεζιέκςκ οπμθμβίζηδηε ζηα 

26.823 πζάζηνα.
773

 Πανάθθδθα, μζ ακαηνίζεζξ μδήβδζακ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ 

Lucovich, ακηί κα ιεηαθένεζ μ ίδζμξ ηα ηζαχηζα ζηδ Ναφπαηημ, ηα έδςζε ζημοξ 

Εαηοκεζκμφξ αδενθμφξ Degatella ηαζ ζε ηάπμζμκ ένα, μζ μπμίμζ ηα ιεηέθενακ ζηδ 

Εάηοκεμ, υπμο ηαζ ηα πμφθδζακ ζημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ.
774

 Οζ ακαηνίζεζξ 

ζοκεπίζηδηακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 1777,
775

 ζηζξ μπμίεξ πανεκέαδζακ ηαζ άθθα 

πνυζςπα, υπςξ μ Mustafa paşa, δζμζηδηήξ ζημ ημφηανζ
776

 ηαζ μ muhassil Ahmed 
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 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.023, dispaccio 144, έκεεημ 2 ζημ insertio 3. 
770

 ASV, υ.π., έκεεημ 3 ζημ insertio 3. 
771

 ASV, υ.π., έκεεημ 5 ζημ insertio 3, επζζημθή ημο Halil beğ πνμξ ημκ Provveditore Εαηφκεμο. 
772

 Γζα πανάδεζβια αθ. ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.023, dispaccio 144, insertio ιε 

διενμιδκίεξ 1 Ηακμοανίμο 1771, 13 Απνζθίμο 1771, 20 Απνζθίμο 1771, 17 Μανηίμο 1773, ζηα μπμία 

ημκίγεηαζ δ θζθζηή ζπέζδ ηαζ ειπμνζηή ζοκενβαζία ημο Lucovich ιε ημκ „Abdi ςξ ααζζηή αζηία ημο 

πνμαθήιαημξ. Δπίζδξ, λεπςνίγεζ επζζημθή ημο moravalesi πνμξ ημκ Provveditore general da mar 

Guerini ζηζξ 20 επηειανίμο 1772 ηαζ απάκηδζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηζξ 20 Γεηειανίμο 1772. Βθ. 

ακηίζημζπα ASV, υ.π., insertio 5 ηαζ ASV, υ.π., insertio 8. ε υθεξ αοηέξ ηζξ επζζημθέξ δ εοεφκδ βζα ηδκ 

απχθεζα ηςκ ηζαςηίςκ ηςκ Halil ηαζ „Abdi επζννίπηεηαζ είηε ζημκ Lucovich είηε ζημκ δεφηενμ 

ηαπεηάκζμ ζημκ μπμίμ μ Lucovich ειπζζηεφηδηε ηα ηζιαθθή. Αηυιδ αθ. ASV, υ.π., ακαθμνά ημο Pier 

Antonio Querini πνμξ ημκ Γυβδ ζηζξ 17 Μανηίμο 1773, υπμο αθδβείηαζ υηζ, εκχ ανζζηυηακ ζηδ 

Εάηοκεμ, ημκ επζζηέθεδηε μ çukadar ημο moravalesi ηαζ πνάηημναξ ημο απμεακυκηα „Abdi βζα κα 

ζογδηήζμοκ ζπεηζηά ιε ηα 5 ιπαμφθα ηα μπμία ηχνα ήηακ ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ Μπεκάηδ 

ηαζ δ απχθεζα ηςκ μπμίςκ απμδυεδηε ζηδκ ηαηή ειπμνζηή ζοκενβαζία ημο „Abdi ιε ημκ πζζηςηή ημο 

(creditore) Lucovich. Ζ ίδζα πθδνμθμνία βζα ηδκ ζδζυηδηα ημο Γαθιαημφ επακαθαιαάκεηαζ ηαζ πμθφ 

ανβυηενα, ζηζξ 9 Απνζθίμο 1785, ζε ακαθμνά ημο Provveditore ηδξ κήζμο Levante Nicolò Erizzo. Βθ. 

ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1184, dispaccio 47. 
773

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 74, ακαθμνά ιε π.έ. 16 Απνζθίμο 1778. 

ηζξ 17 επηειανίμο 1778 έβζκε απμβναθή ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ιπαμφθςκ. Βθ. ASV, Provveditore 

da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 74, insertio πςνίξ ανίειδζδ. 
774

 Αλζχζεζξ ηονζυηδηαξ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ ηζαςηίςκ πνυααθακ μζ ηθδνμκυιμζ ημο „Abdi ιε 

βνάιιαηα πνμξ ημκ moravalesi ηαζ ημκ bailo. Βθ. ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.024, 

dispaccio 51. Αηυιδ, μ Luchovich οπμζηήνζγε υηζ είπε έκκμιμ ζοιθένμκ ηαζ αλίςζδ ζηα ακηζηείιεκα 

ςξ πζζηςηήξ 2.500 ηζεηζκζχκ πνμξ ημκ „Abdi beğ. 
775

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 58 ιε διενμιδκία 27 επηειανίμο 

1777 ηαζ ASV, υ.π., insertio 4 πςνίξ διενμιδκία. 
776

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 58, insertio 3. Σμ έββναθμ είκαζ 

απνμκμθυβδημ, άνα εηδυεδηε πνζκ ηζξ 27 επηειανίμο 1777, διενμιδκία ζφκηαλδξ ηδξ επζζημθήξ ζηδκ 

μπμία είκαζ επζζοκαπηυιεκμ. Σμ έββναθμ απμηεθεί επζζημθή ημο Mustafa πνμξ ημκ Provveditore 
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paşa,
777

 οπέν ηδξ ιίαξ ή ηδξ άθθδξ πθεονάξ. Σεθζηά ηα 5 ηζαχηζα επζζηνάθδηακ ζημοξ 

απμβυκμοξ ημο „Abdi, εκχ ηα άθθα δφμ έιεζκακ ζηδκ ηαημπή ηςκ Μπεκάηδδςκ.
778

 

Έκα πνυκμ ανβυηενα απμηαθφθεδηε υηζ μζ Εαηοκεζκμί είπακ ιεηαθένεζ ηα ηζαχηζα 

ζηδ Μεεχκδ, υπμο καοθμπμφζε μ νςζζηυξ ζηυθμξ
779

 ηαζ υπμο ειθακίζηδηε ςξ 

εκδζαθενυιεκμξ βζα ηδκ αβμνά ημοξ μ Μπεκάηδξ, μ μπμίμξ ηα άνπαλε ιε ηδ αία ηαζ 

πςνίξ κα πθδνχζεζ.
780

 Ζ οπυεεζδ πανέιεζκε ζε εηηνειυηδηα βζα ηα επυιεκα 8 

πνυκζα, ιε δζεηδζηδηέξ ηδξ πενζμοζίαξ ημκ Λζιπενάηδ Μπεκάηδ, ημοξ ηθδνμκυιμοξ 

ημο „Abdi ηαζ ημκ Luchovich,
781

 πςνίξ κα βκςνίγμοιε ακ δ δζαιάπδ είπε αίζζα 

ηαηάθδλδ βζα ηάπμζμ απυ ηα ακηίδζηα ιένδ.
782

 

 Θεςνμφιε υηζ δ οπυεεζδ, υπςξ ακηακαηθάηαζ ζημ δαζδαθχδδ ηαζ ζοπκά 

ακηζθαηζηυ παναηηήνα ηςκ ακαθμνχκ ηαζ επζζημθχκ, δεκ ήηακ ιζα απθή πενζμοζζαηή 

ακηζδζηία. Ζ ιεβάθδ αλία ηδξ πενζμοζίαξ, αζηία ηδξ πνμζπάεεζαξ θοβάδεοζήξ ηδξ απυ 

ημκ „Abdi εκενβμπμίδζε ηα ημπζηά πμθζηά δίηηοα, υπςξ ακηακαηθάηαζ ηυζμ ζηδκ 

ηζκδημπμίδζδ ημο Halil υζμ ηαζ ζηζξ δζεεκείξ δζαζηάζεζξ πμο πήνε αοηή δ ζδζςηζηή 

οπυεεζδ ιε ηδκ ειπθμηή ορδθχκ Βεκεηχκ αλζςιαημφπςκ ηαζ επανπζαηχκ 

Οεςιακχκ δζμζηδηχκ. Πνυηεζηαζ βζα ζοκέπεζα ηςκ Ονθςθζηχκ πμο δεκ ηαθφθεδηε 

απυ δζεεκή ζοκεήηδ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ δ θφζδ ηδξ οπυεεζδξ, ακ επζηεφπεδηε πμηέ, 

έβζκε ακηζηείιεκμ ιαηνμπνυκζςκ δζαπναβιαηεφζεςκ. Σέθμξ, είκαζ εκδζαθένμοζα δ 

εημζιυηδηα ιε ηδκ μπμία, αηυιδ ηαζ ζε ζοκεήηεξ πμθέιμο μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ 

εηιεηαθθεουηακ ηάεε εοηαζνία αφλδζδξ ηδξ ηζκδηήξ ηαζ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο, 

εζδζηά ζε αάνμξ ζοκενβάηδ ημο πμθζηζημφ ακηζπάθμο ημο Halil. 

 

 

                                                                                                                                            
general da mar Giacomo Nani, ζηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ μ ίδζμξ μ Lucovich πμφθδζε ηα πνάβιαηα 

ζημκ Μπεκάηδ. 
777

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 59, insertio 3 ιε διενμιδκία 21 

Οηηςανίμο 1777. Σμ έββναθμ απμηεθεί επζζημθή ημο Ahmed πνμξ ημκ Provveditore general da mar 

Giacomo Nani, υπμο οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ ζοββεκήξ ημο „Abdi beğ ηαζ γδηά επζζηνμθή ηςκ ηζιαθθχκ. 
778

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 58, insertio 5. 
779

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, filza 1.029, dispaccio 74, insertio πςνίξ ανίειδζδ, ακαθμνά 

ιε διενμιδκία 16 Απνζθίμο 1778: “si attrovava la flotta Muscovita”. Πνμθακχξ, δ ακαθμνά είκαζ 

ζηδκ πμθζμνηία ηδξ Μεεχκδξ απυ ημ νςζζηυ ζηυθμ ζημ δζάζηδια 9-29 Μαΐμο 1770. 
780

 υ.π.: “si approprio con la forza li effetti sudetti senza alcuno pagamento scacciando delusi li 

prenominati Degaletto e Serra”. Σα εκαπμιείκακηα ηζιαθθή ανίζημκηακ ζηα Κφεδνα ζηδκ ηαημπή ημο 

Λζιπενάηδ Μπεκάηδ: “esistevano à Cerigo in potere di Limberachi Benachi figlio de defonto 

Panayioti”. 
781

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar , filza 1.184, dispaccio 47, ιε διενμιδκία 9 Απνζθίμο 1785. 

Σμ έββναθμ απμηεθεί ακαθμνά ημο Provveditore ημο Levante Nicolo Erizzo. 
782

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar , filza 1.184, dispaccio 47, insertio 2, ακαθμνά ιε διενμιδκία 

5 Μανηίμο 1785, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα πνάβιαηα ανίζημκηαζ αηυιδ ζηα πένζα ηςκ Βεκεηχκ, 

ηαεχξ μζ Οεςιακμί δεκ ηα έπμοκ γδηήζεζ. 
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Η νηθνγέλεηα ησλ Hotoman θαη ν Μπελάθεο 

 Οζ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Halil beğ ζοκδέμκηακ άιεζα 

ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ ακηζπανάεεζδ ζοιθενυκηςκ ημο πνχημο ιε ηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

Hotoman απυ ηδ Γαζημφκδ.  

Ζ ηεηιδνζςιέκδ πανμοζία ηςκ Hotoman ζοιπίπηεζ ιε ηδ δεφηενδ πενίμδμ ηδξ 

μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Απυ κςνίξ μζ ηαγάδεξ Γαζημφκδξ ηαζ 

Παθαζάξ Πάηναξ απμηέθεζακ πχνμοξ γςηζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Απμζπαζιαηζηά βκςνίγμοιε υηζ ημ 1720 μ Mustafa ağa Hotoman είπε ημ αλίςια ημο 

voyvoda ηδξ Πάηναξ, εκχ μ Mehmed ağa Hotoman, δζαηέθεζε voyvoda ηδξ 

Γαζημφκδξ ημ 1723.
783

 Ζ δναζηδνζυηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ ελαπθχεδηε ηαζ ζε ηαγάδεξ 

πενζζζυηενμ απμιαηνοζιέκμοξ απυ ηδκ Γαζημφκδ, ηαεχξ έκα ηνίημ ιέθμξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, μ Hotoman zade Ibrahim beğ ήηακ voyvoda ημο Νααανίκμο ημ 1738,
784

 

εκχ βζα ζεζνά εηχκ πνζκ ημ 1754 μ „Osman Hotoman είπε ημ ίδζμ αλίςια ζημκ ηαγά 

ηςκ Καθαανφηςκ.
785

 Σέθμξ, ζηδ δεηαεηία ημο 1750 ηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

voyvoda ηδξ Πάηναξ ήηακ μ Ahmed Hotoman.
786

 Δίκαζ θακενυ υηζ δ μζημβέκεζα 

δδιζμφνβδζε έκα εονφ δίηηομ πδβχκ θμνμθμβζηχκ εζζμδδιάηςκ, πμο εηηεζκυηακ ζε 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ δοηζηήξ ηαζ αυνεζαξ Πεθμπμκκήζμο. Γε βκςνίγμοιε ημ ααειυ 

ζοββεκζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηα πνμακαθενεέκηα άημια, υπςξ ηαζ ακ οπήνπε 

ζπεδζαζιυξ ηάπμζαξ ιμνθήξ ζοζηδιαηζηήξ μζημβεκεζαηήξ πμθζηζηήξ ιε απυδμζδ 

δδιμζζμκμιζηχκ αλζςιάηςκ, ηονίςξ ημο voyvoda, ζε δζαθμνεηζημφξ ηαγάδεξ ηαζ 

λεπςνζζηέξ ζθαίνεξ επζννμήξ βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

Φοζζηά, δ δδιμζζμκμιζηή δναζηδνζυηδηα εα ζοκμδεουηακ απυ ηδκ ακάθμβδ 

βαζμηηδηζηή αάζδ ελμοζίαξ, βζα ηδκ μπμία μζ βκχζεζξ ιαξ είκαζ εθάπζζηεξ. Kνίκμκηαξ 

απυ ημοξ ηαδήδεξ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκμκηακ ηα ahkâm πμο αθμνμφζακ ζημοξ 

Hotoman, δ βαζμηηδηζηή πανμοζία ηδξ μζημβέκεζαξ πνέπεζ κα εηηεζκυηακ ζημοξ 

ηαγάδεξ ηδξ Γαζημφκδξ, Υθμιμοηζίμο, Καθαανφηςκ ηαζ Πάηναξ, αθθά πενζζηαζζαηά 

ηαζ ζε πενζζζυηενμ ιαηνζκμφξ ηαγάδεξ, υπςξ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε απυ ηδκ 

                                                 
783

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 141. 
784

 ASV, υ.π., busta 151, έκεεημ βνάιια ημο ςηδνάηδ Γζαβημοθαίμο απυ ηδκ Σνζπμθζηζά ιε 

διενμιδκία 4 Φεανμοανίμο 1738 ζε επζζημθή ημο πνμλέκμο Ανηαδζάξ Giovanni Lappo πνμξ ημκ bailo 

Simon Contarini  ιε διενμιδκία 24 Φεανμοανίμο 1738. 
785

 MAD 6.39.2 ιε π.έ. 5-14 Φεανμοανίμο 1754 (evasid-i Zil-hicce 1167). 
786

 ΗΑΜΜ 27/180. ε αοηή ηδκ πενίμδμ πνέπεζ κα ακήηεζ tezkere, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ serdar ημο 

Λμκηανίμο Huseyn ağa απμπθδνχκεζ πνέμξ 1.100 guruş πνμξ ημκ Hotoman zade Ahmed ağa. 
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πθδνμθμνία υηζ ςξ ημ 1743 ημ πςνζυ ηδξ Μζηνμιάκδξ ζηδκ Μεζζδκία ήηακ mülk 

ηάπμζμο Hotoman zade Mustafa Halil ağa.
787

 

Δηηυξ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο Mustafa ağa Hotoman ζημ ηίκδια ηςκ ayan ηαζ 

ημηγαιπάζδδςκ ημ 1741 ηαηά ηςκ θμνμθμβζηχκ αοεαζνεζζχκ ημο moravalesi Bekir 

paşa ηαζ ηδκ απμζημθή ακηζπνμζςπείαξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ,
788

 δ πμθζηζηή 

δνάζδ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ είκαζ ηεηιδνζςιέκδ. Ο πνμακαθενεείξ Mustafa ή ηάπμζμ 

ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ημ ίδζμ υκμια
789

 εεςνμφκηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή πμθζηζηή 

θοζζμβκςιία ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ζφιθςκα ιε ahkâm ημο 1763, ημ μπμίμ δζααζαάγεζ 

ηδκ εκημθή πανμπήξ ηάεε ακαβηαίαξ οπδνεζίαξ ζημκ κεμδζμνζζιέκμ mütesellim ημο 

Mustafa paşa Ahmed.
790

 Ζ δνάζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζοιπενζέθααε ηδκ ακάθδρδ 

δζηαζηζηχκ αλζςιάηςκ, ηαεχξ έκαξ ηνίημξ Mustafa Hotoman ημ 1764 ήηακ ηαδήξ ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ.
791

 Θεςνμφιε υηζ αοηυξ μ Mustafa δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ, 

ηαεχξ δ ακάθδρδ ημο αλζχιαημξ ημο ζενμδίηδ πνμτπέεεηε απυ ημκ οπμρήθζμ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο ιέθμοξ ηδξ ηάλδξ ηςκ ulema, βεβμκυξ ζπάκζμ βζα ayan, εκχ ηαζ δ δνάζδ 

ημο ςξ θμνμεκμζηζαζηή δεκ ζοκδβμνεί πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.  

Ακ ηαζ μ Hotoman πμο απαζπυθδζε πενζζζυηενμ ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία ήηακ μ 

Ahmed, ηαζ άθθα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ απέθοβακ ηζξ ηαηδβμνίεξ βζα ηαηαπνήζεζξ. 

Έηζζ, ζηζξ ανπέξ ημο 1754, μ „Osman Hotoman ηαηδβμνήεδηε απυ ημοξ ηαημίημοξ 

ηςκ πςνζχκ ημο ηαγά ηςκ Καθαανφηςκ υηζ δ πανάκμιδ επέηηαζδ ηςκ 

δδιμζζμκμιζηχκ ημο ανιμδζμηήηςκ πνμηάθεζε ηδκ θοβή ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηδκ 

ενήιςζδ ηςκ πςνζχκ.
792

 Γέηα πνυκζα ανβυηενα, μ Mustafa Hotoman ηαηδβμνήεδηε 

                                                 
787

 MAD 7.70.1 ιε π.έ. 19-28 Απνζθίμο 1759 (evahir-i Şa‟ban 1172).  
788

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 156, επζζημθή ημο πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα Antonio 

Ghirardi πνμξ ημκ bailo Nicolò Erizzo διενμιδκία 22 Ημοκίμο 1741.  
789

 Φαίκεηαζ υηζ οπήνπακ πμθθμί Mustafa Hotoman, βεβμκυξ πμο, απμοζία άθθμο πνμζδζμνζζηζημφ ημο 

μκυιαημξ, ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ ηαφηζζή ημοξ.   
790

 MAD 8.100.4 ιε π.έ. 5-14 Απνζθίμο 1763 (evahir-i Ramazan 1176). Άθθδ δζαηαβή ιε ημ ίδζμ 

πενζεπυιεκμ ηαζ διενμιδκία ζηάθεδηε ζημ ζφκμθμ ηςκ ηαδήδςκ ηαζ ayan ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Βθ. 

MAD 8.100.5. Σμ βεβμκυξ ηδξ ζφκηαλδξ ζδζαίηενμο εββνάθμο απμηθεζζηζηά βζα ημκ Mustafa 

ηαηαδεζηκφεζ είηε ηδκ ζδιαίκμοζα εέζδ ημο ζηδ πενζυκδζμ εηείκδ ηδκ επμπή είηε ηάπμζα ζδζαίηενδ 

ζπέζδ πμο πζεακυκ είπε ιε ημκ Ahmed. 
791

 ΗΑΜΜ 27/153, δακεζμθδπηζηυ hüccet ηςκ εηπνμζχπςκ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημκ Ibrahim 

ağa ibn Mehmed aga ιε π.έ. 18 Μανηίμο 1764 (15 Ramazan 1177). 
792

 MAD 6.39.2, ιε π.έ. 5-14 Φεανμοανίμο 1754 (evasid-i Zil-hicce 1167). φιθςκα ιε ηδκ 

ηαηαββεθία μ „Osman εζζέπναηηε ηάεε πνυκμ πανάκμια ημ πμζυ ηςκ 60.000 guruş υπςξ ηαζ 24.000 

guruş απυ ηδ ζμδεζά ηςκ πςνζηχκ. Ζ δνάζδ ημο πνμηάθεζε ιεβάθδ γδιζά ζηα πςνζά (“hazaret ve 

izrarlarını”), υπμο θυβς ηδξ θοβήξ ηςκ ηαημίηςκ δεκ απέιεζκακ πενζζζυηενα απυ 200 άημια (“re‟aya 

ta‟ifesinden 200 neferden mutecavviz re‟aya kalmayub”). Ζ Πφθδ έδεζλε ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ 

οπυεεζδ, ηαεχξ δζέηαλε ιε ferman ημοξ ηαδήδεξ ηδξ Γαζημφκδξ ηαζ ηςκ Καθαανφηςκ ηαζ ημοξ 

δζμνζζιέκμοξ βζα ηδκ οπυεεζδ mubaşır ηαζ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο κα ζοβηαθέζμοκ (“inha”) ζε 

ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ημκ „Osman ηαζ κα ηάκμοκ ηαηαβναθή ηςκ πναβιάηςκ πμο ανπάπεδηακ 

άδζηα. Γε βκςνίγμοιε ηδ ζοκέπεζα ηδξ οπυεεζδξ μφηε ακ δζηαζχεδηακ μζ πςνζημί ηςκ Καθαανφηςκ. 
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βζα ημκ ίδζμ θυβμ απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο çiftlik Korcoğlu ημο ηαγά ηδξ Γαζημφκδξ,
793

 

εκχ μζ βζμζ ηαζ ηθδνμκυιμζ ημο απμεακυκηα „Osman Hotoman „Ali, „Omer, Mehmed, 

Ahmed ηαζ Isma‟il, ηαηαββέθεδηακ υηζ απαζημφζακ ηδκ ημημβθοθζηή απμπθδνςιή 

δακείμο 18.820 guruş, πμο είπακ ζοκάρεζ μζ ηάημζημζ ημο ηαγά ηςκ Καθαανφηςκ 

Salih ağa ηαζ Mehmed ιε ημκ „Osman.
794

 Σμ 1761 ηάπμζμξ Hotoman zade çelebi ağa 

ηαηδβμνήεδηε απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο Μζζηνά υηζ, εκχ είπε ακαθάαεζ ςξ 

εηπνυζςπμξ ημο ηαγά ημο Υθμιμοηζίμο ηνία πνυκζα κςνίηενα ηδ ιεηαθμνά 5.000 

ηζθχκ ζζηανζμφ απυ ημκ Μζζηνά ζηζξ απμεήηεξ ημο Πφνβμο ηαζ ηδκ πθδνςιή ημο 

ακηίηζιμο ηςκ 2.500 guruş, παναηνάηδζε ημ ζζηάνζ ηαζ δεκ πθήνςζε ημοξ 

Μζζηνζχηεξ.
795

 

διακηζηή εέζδ ζημ πμθζηζηυ δίηηομ ηδξ πενζμκήζμο ηαηείπε μ 

πνμακαθενεείξ „Osman Hotoman, ημ υκμια ημο μπμίμο ιανηονείηαζ ζε ανηεηά 

έββναθα, ζοκήεςξ ζε νυθμ οπμζηδνζηηζηυ ηςκ αζηδιάηςκ ηαζ ζοιθενυκηςκ ημο 

Μπεκάηδ. Έηζζ, ημ 1756 δζαηάπεδηε μ „Osman κα ζοκενβαζηεί ιε ημοξ muhassil ημο 

Μμνζά ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Μεεχκδξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ, ηδκ 

παφζδ ηδξ έκμπθδξ ζφβηνμοζδξ ημο Halil beğ ιε ημκ Μπεκάηδ ηαζ ηδκ επζζηνμθή 

ηςκ θεδθαηδεέκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ πθδνςιή ηδξ απμγδιίςζδξ ημο 

ηεθεοηαίμο.
796

 Ζ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζοκδνμιήξ ημο „Osman ζηδκ ειπέδςζδ ηδξ 

δζηαζζηήξ μεςιακζηήξ ηάλδξ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηθμκζζιέκδξ ζμοθηακζηήξ 

ελμοζίαξ οπμδεζηκφεζ ηδ ζδιαίκμοζα εέζδ ημο ζημ πμθζηζηυ βίβκεζεαζ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο. Απυ ηδκ άθθδ, θαίκεηαζ υηζ ζηα βεβμκυηα ηςκ εηχκ 1747-1757, μ 

„Osman δεκ ζηήνζγε ημκ Ahmed Hotoman, ζδιακηζηυ ζφιιαπμ ηαζ υνβακμ ηδξ 

πμθζηζηήξ ημο Halil beğ ζηδκ αμνεζμδοηζηή Πεθμπυκκδζμ. Γε βκςνίγμοιε ημ ααειυ 

ηδξ ζοββεκζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ημοξ δφμ Hotoman, μφηε ακ δ prima faciae 

απμζηαζζμπμίδζδ ημο „Osman απυ ημκ Ahmed ακηακαηθά ιεβαθφηενδ πνμζηυθθδζδ 

                                                 
793

 MAD 8.197.3, ιε π.έ. 4-13 Μανηίμο 1764 (eva‟il-i Ramazan 1177). Ο Mustafa ηαηδβμνήεδηε υηζ 

απυ ηα έηδ 1755-1756 (1169), ιε ηδ αμήεεζα ημο mubaşır απμζπμφζε απυ ηδ ζμδεζά ηςκ πςνζηχκ 

πενζζζυηενα απυ ηα 60.500 guruş πμο δζηαζμφκηακ. 
794

 MAD 8.199.2 ιε π.έ. 14-23 Απνζθίμο 1764 (evasid-i Ramazan 1177). φιθςκα ιε ημ δζάηαβια ημ 

ανπζηυ δάκεζμ ήηακ 10.891,5 guruş, ημ μπμίμ υιςξ έβζκε ακηζηείιεκμ ημημβθοθίαξ (“murabeha”) εη 

ιένμοξ ημο „Osman. Οζ δφμ δακεζγυιεκμζ ηαηέθοβακ ζημ ζενμδζηείμ ηαζ πέηοπακ εοκμσηή απυθαζδ 

(“nakız ve hilaf-i şer aldığı murabeha asl ve mahsub ve hilaf-i şer-i şerif te‟adileri men‟ ve def‟ 

olunmak babinda”) βζα πθδνςιή ζοιαζααζηζημφ πμζμφ 8.000 guruş. ιςξ, ακ ηαζ πθήνςζακ ημ πμζυ 

ηαζ είπακ ζηδκ ηαημπή ημοξ ακάθμβμ fetva ηαζ hüccet, δ πίεζδ εη ιένμοξ ηςκ Hotoman ζοκεπίγεηαζ. Σμ 

ahkâm είκαζ δοζακάβκςζημ ηαζ δοζκυδημ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θεπημιενεζχκ ηδξ αθήβδζδξ.  
795

 ΗΑΜΜ 27/208 „arzuhal ιε π.ε 25 Ημοκίμο 1761 (22 Zil-kadde 1174):“henuz hinta-i mezkürü ta‟dad 

edub […] vekillerimize teslim etmediğini ve zimmetinde 2.500 guruş hakkınız olduğunu „ilam ediyor”. 
796

 MAD 6.220.2, ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170). 
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ζηδκ έκκμιδ ηάλδ εη ιένμοξ ημο πνχημο ή δζαθμνμπμζδιέκα ζοιθένμκηα ακάιεζά 

ημοξ. 

 Ζ ζφβηνμοζδ ημο Μπεκάηδ ιε ηδκ μζημβέκεζα ηςκ Hotoman πφηκςζε ζημ 

πνυζςπμ ημο Ahmed, πνμζηαηεουιεκμο ημο Halil beğ ζημκ ηαγά ηδξ Πάηναξ. Ζ 

ζοιπυνεοζή ημο Ahmed ιε ημκ ζζπονυ ayan ηδξ Κμνίκεμο πζεακυκ κα ήηακ 

απμηέθεζια ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδζαζιμφ ημο Halil, ηαεχξ μ Μπεκάηδξ είπε 

γςηζηά ζοιθένμκηα ζηδκ Πάηνα. Ζ πνχηδ ακαθμνά ζηδκ πμθζηζηή ζοιιαπία ηςκ δφμ 

ayan βίκεηαζ ζημ ηέθμξ ημο 1756, πςνίξ υιςξ κα πνμζδζμνίγεηαζ μ ααειυξ ζοιιεημπήξ 

ημο Ahmed ζηδκ ζηναηζςηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ημο Halil beğ.
797

 Ο Ahmed απείθδζε 

ζμαανά ηα ζοιθένμκηα ημο Μπεκάηδ, υηακ ζηα ηέθδ ημο 1756 άνπαλε (“gasb ve ahz 

ve istihlak etmekle”) ηζιαθθή αλίαξ 15.000 guruş απυ ημ ζπίηζ ημο ηεθεοηαίμο ζηδκ 

Πάηνα.
798

 Ο Μπεκάηδξ άζηδζε άιεζα αβςβή, δ εηδίηαζδ ηδξ μπμίαξ ήηακ εοκμσηή 

βζα αοηυκ πάνδ ζηδκ έβηθδζδ ηδξ ζμοθηακζηήξ ελμοζίαξ
799

 ηαζ ηδ ιανηονία ηςκ 

Mahmud ibn Receb ηαζ Ibrahim ibn Receb.
800

 Δκημφημζξ, δ εθανιμβή ηδξ 

ζενμδζηαζηζηήξ απυθαζδξ απμδείπεδηε δφζημθδ, ακαβηάγμκηαξ ημκ Μπεκάηδ κα 

απεοεοκεεί ζε Παηνζκμφξ πνμφπμκηεξ πνμξ οπμζηήνζλδ ηδξ οπυεεζήξ ημο. Οζ 

ηεθεοηαίμζ εκεπθάηδζακ ζηδ ζφβηνμοζδ ηαηαθενυιεκμζ εκακηίμκ ημο Ahmed, εκχ 

άθθδ πνμοπμκηζηή πανάηαλδ ηδξ πυθδξ εκηάπεδηε ζημ ζηναηυπεδμ ημο ηεθεοηαίμο. 

 Γφμ „arzuhal ζοκηαβιέκα εη ιένμοξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Πάηναξ ημ 1757, 

πενζβνάθμοκ θεπημιενχξ ηα δίηηοα πμθζηζηχκ ζοιιαπζχκ ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ζημκ 

ηαγά ηδξ Πάηναξ.
801

 Ο πνχδκ voyvoda ηδξ Πάηναξ Ahmed Hotoman ηαηαββέθεδηε 

βζα ηαηαπίεζδ (“cevr ve gadr”) ηςκ re‟aya, βζα πανάκμιδ είζπναλδ 150.000 guruş 

ηαζ ανπαβή πναβιάηςκ απυ ηα βοκαζηυπαζδα ηαζ ημοξ ζοββεκείξ (“„iyal ve 

mute‟allıkatın eşyalarına te‟arruz”) ηςκ ηαημίηςκ. πςξ έπεζ ακαθενεεί, ζηδ δίηδ 

πμο αημθμφεδζε, μ Ahmed ηαηαδζηάζηδηε ζε δήιεοζδ ηδξ ηζκδηήξ ηαζ αηίκδηδξ 

                                                 
797

 MAD 6.220.2. 
798

 ΗΑΜΜ 27/142,  hüccet ιε π.έ. 9 Φεανμοανίμο 1757 (19 Cemaziye ul-evvel 1170). Γζα ηδκ μζηία ηαζ 

ηα ειπμνεφιαηα πμο θοθάζζμκηακ εηεί αθ. ηεθ. 7. 
799

 MAD 6.227.3, ιε π.έ. 14-23 Γεηειανίμο 1756 (evahir-i Rebi‟ul-evvel 1170) ηαζ απμδέηηεξ ημκ 

πνχδκ ηαδή ημο Ναοπθίμο mevlana Ibrahim ηαζ ημκ mubaşır ηαζ ημκ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

kapıcı ηδξ Τρδθήξ Πφθδξ Salih. Ο Μπεκάηδξ οπμζηδνίλε υηζ μ Ahmed θεδθάηδζε ημ ζπίηζ (“derunde 

mevcud zi-kiymet mekule-i eşya-i mutenevi‟sini”) ιυθζξ έιαεε ηδκ πχθδζή ημο ζημκ Καθαιαηζακυ 

πνμφπμκηα. 
800

 Ακηζπνυζςπμζ ημο Ahmed ζηδ δίηδ, μ ηυπμξ ηδξ μπμίαξ δε δδθχκεηαζ, ήηακ μζ ηάημζημζ ηδξ Πάηναξ 

Salih kethuda ibn „Ali, Mustafa ağa ibn Musli ηαζ molla „Ali bin Yusuf, εκχ πανυκηεξ ήηακ μ Selim 

ağa, μ moravalesi Ahmed paşa ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ Πάηναξ Salih kethuda ibn „Ali, Mustafa ağa ibn 

Musli ηαζ kethuda „Ali bin Yusuf. 
801

 ΗΑΜΜ 27/47 ηαζ 27/140 ιε π.έ. ηαζ ηςκ δφμ 29 Ημοκίμο-8 Ημοθίμο 1757 (evasid-i Şevval 1170). 
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πενζμοζίαξ ημο ηαζ οπμπνεςηζηή πθεζμδμζία ηδξ ζε 8 ιενίδζα.
802

 Πανάθθδθα, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζελαβςβήξ ηδξ δδιμπναζίαξ ζηδκ Πάηνα απυ ημοξ molla Ibrahim,
803

 

molla Selim ağa ηαζ mubaşır çukadar „Ali ağa, ηα αδένθζα ημο Ahmed, Mehmed ηαζ 

Ibrahim ηαζ μ έηπηςημξ ιδηνμπμθίηδξ ηδξ πυθδξ Γενάζζιμξ βζμξ ημο Ανζέκζμο 

πανμοζζάζηδηακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ςξ vekil ηςκ re‟aya ηαζ ηαηδβυνδζακ ημκ 

ιδηνμπμθίηδ Πάηναξ Πανεέκζμ υηζ οπμηζκεί ελέβενζδ.
804

 Οζ re‟aya δζααεααίςζακ υηζ 

μ Πανεέκζμξ, μ μπμίμξ ήηακ μ πναβιαηζηυξ vekil ημοξ, πμηέ δεκ έβζκε αζηία 

ηαηαπίεζδξ.
805

 Με άθθα θυβζα, ζηα πθαίζζα ηδξ δζάζπαζδξ ηδξ πυθδξ ζε δφμ πμθζηζηά 

ζηναηυπεδα, μ ιδηνμπμθίηδξ ηαζ ζδιακηζηή ιενίδα ηςκ πνμοπυκηςκ ηδξ εκηάπεδηακ 

ζημ ζηναηυπεδμ ημο Μπεκάηδ, εκχ μ Γενάζζιμξ ηαζ μ Ahmed Hotoman ιε ηα 

αδένθζα ημο θεζημονβμφζακ ςξ ζφιιαπμζ ημο Halil. ε αοηυ ημ πθαίζζμ δ επίηθδζδ 

ημο αλζχιαημξ ημο vekil απυ ημοξ αζημφκηεξ είπε κμιζιμπμζδηζηή ζημπμεεζία 

ακελάνηδηα απυ ημ ακ ακηαπμηνζκυηακ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

Ακαθμνζηά ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ αθήβδζδξ, ηα δφμ έββναθα είκαζ 

ζοιπθδνςιαηζηά,
806

 δεκ πενζέπμοκ ηαιία ικεία ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ζοκηάπεδηακ απυ 

ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ Ahmed. Σμ ηεθεοηαίμ είκαζ πανάδμλμ, ακ εεςνήζμοιε υηζ 

ήηακ απμηέθεζια ημο ζοζπεηζζιμφ δοκάιεςκ ζημκ ηαγά ηδξ Πάηναξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ πνμοπμκηζηή πανάηαλδ ζηα πθαίζζα ιζαξ εονείαξ ηθίιαηαξ πμθζηζηήξ 

ηνίζδξ ηαζ ηδξ πζεακήξ επζννμήξ ημο Ahmed επί ημο ηαδή ηδξ Πάηναξ, ακαγήηδζε 

ημκ πενζζζυηενμ εοκμσηά πνμζηείιεκμ ζηδκ οπυεεζή ημοξ ζενμδίηδ, πμο ζηδκ 

πενίπηςζή ημοξ ήηακ μ εθεβπυιεκμξ απυ ημκ Μπεκάηδ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ. Ζ 

εοεθζλία εη ιένμοξ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ιενχκ υζμκ αθμνά ζηδκ ακαγήηδζδ ημο 

ηαηάθθδθμο εηπνμζχπμο ηδξ δζηαζηζηήξ ελμοζίαξ, αηυιδ ηαζ ζε ιαηνζκμφξ ηαγάδεξ, 

                                                 
802

 IAMM 27/47: “kendiye mahsus-i emval ve emlak sevk sultanında muzayede ile bey‟ ve sümn-i mebi 

ashab hukuka eda olunmak babında”. ηδ δίηδ πανυκηεξ ήηακ μ mubaşır Selim ağa, μ molla Ibrahim 

efendi ηαζ μ moravalesi Ahmed paşa. 
803

 Πνυηεζηαζ βζα δζαθμνεηζηυ άημιμ απυ ημκ πνμακαθενεέκηα ζοκςκυιαηυ ημο, μ μπμίμξ είπε 

παναζηδεεί ζημ εκδζάιεζμ πνμκζηυ δζάζηδια. 
804

 IAMM 27/47: “cümle-i fukara taraflarından „umur-i hususumuzu ve „umur-i vilayet ru‟yet ve ahz ve 

i‟taya ba-hüccet şeriyye vekâlet-i „amme ile vekil eylediklerini […]„ifal ve izlal ve itma‟ […] ifk-i 

iftirayı havi musannı‟ mektub tahriyat ile asitane-i devlet gidip […] istikâya gittiler diye […] ihtilal 

[...] „azl ettirmek sevdasında ”. ημ ΗΑΜΜ 27/140 ηαηδβμνείηαζ άιεζα μ Γενάζζιμξ υηζ επζεοιχκηαξ 

κα πνμηαθέζεζ ηαναπή πήβε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ (“kazamızı ve re‟ayayı ihlal vermek sevdasıyle 

„asitane-i devlette tesekki ve iştikâları zuhur ederise”), υπμο εκήνβδζε πςνίξ ηδ ζοκαίκεζδ ηςκ 

ναβζάδςκ (“rizasıyle olmadığız”) ηαζ πςνίξ κα θείδεηαζ ρειιάηςκ ηαζ ζοημθακηζχκ (“ifk iftira ile 

azralarından hali olmayub”).  
805

 ΗΑΜΜ 27/47: “cümlemiz taraflarından vekâlet-i „amme ile vekil nasb ve devlet-i medare 

göndermiştik […] cevr ve ezi etmeyub”. 
806

 Σμ 27/140 είκαζ θζβυηενμ πθδνμθμνζαηυ ηαεχξ δεκ ακαθένεζ ηδκ ακαβηαζηζηή πχθδζδ ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο Ahmed ζε 8 ιένδ, δεκ ηαηαβνάθεζ ηα μκυιαηα ηςκ δφμ αδενθχκ ημο Ahmed, εκχ δεκ 

ακαθένεζ ημκ Πανεέκζμ. 
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απμηέθεζε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ δζεοεέηδζδξ ημπζηχκ 

ζοβηνμφζεςκ. Σδκ ίδζα ηαηηζηή πμο αημθμοεμφζε μ Μπεκάηδξ ακαθμνζηά ζηζξ 

αβμνέξ βαζχκ, αημθμφεδζακ μζ πνμφπμκηεξ ηδξ Πάηναξ ζηδκ ακηζπανάεεζή ημοξ ιε 

ημ voyvoda ημοξ. Φοζζηά, δ πνςημαμοθία ημοξ ήηακ εοπνυζδεηηδ απυ ημκ Μπεκάηδ, 

ακ δεκ εκεαννφκεδηε ή ηαζ πνμηθήεδηε απυ ημκ ίδζμ. 

Γε βκςνίγμοιε ηδ ζημπζιυηδηα ηδξ απμζημθήξ δφμ „arzuhal
807

 ιε ζπεδυκ ημ 

ίδζμ πενζεπυιεκμ ηαζ διενμιδκία. Δίκαζ πζεακυκ υηζ είπακ δζαθμνεηζημφξ απμδέηηεξ 

ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ζηα πθαίζζα ηδξ πμθζηζηήξ άζηδζδξ πίεζδξ πνμξ 

δζαθμνεηζημφξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ πνςηεφμοζαξ. 

Ζ δήιεοζδ πναβιαημπμζήεδηε πνζκ ηδ ζφκηαλδ ηαζ απμζημθή ηςκ „arzuhal, 

εκχ δ ακαβηαζηζηή πθεζμδμζία ηδξ πενζμοζίαξ ημο Ahmed εηηεθέζηδηε ζηζξ 15 

Ημοθίμο 1757 (27 Şevval 1170), ζφιθςκα ιε ηα hüccet αβμνάξ ηςκ çiftlik Πθαηάκζ, 

Καιζκίηζα ηαζ ημο 1/3 ηςκ çiftlik Μπμοηάνα, Λμηέζηνα ηαζ Εάζημαα απυ ημκ 

Μπεκάηδ.
808

 ε αοηά ηα εηηεκέζηαηα hüccet εββνάθεηαζ ακαθοηζηά δ δζαδζηαζία 

δήιεοζδξ ηαζ ακαβηαζηζηήξ πχθδζδξ πνμοπμκηζηήξ πενζμοζίαξ: πνμδβήεδηε δ 

έββναθδ δζαιανηονία (“rika‟-i iştikâ eylediklerinde”) ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Πάηναξ βζα 

ηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ ηζξ ηαηαπνήζεζξ ημο Ahmed
809

 ηαζ δ ηαηαθοβή ημοξ ζημ 

ζενμδζηείμ, αημθμφεδζε δ έηδμζδ ferman, πμο δζηαίςκε ημ αίηδιά ημοξ βζα απυδμζδ 

δζηαζμζφκδξ, ηαζ δ ζφκηαλδ defter ηαηαβναθήξ ηςκ ανπαπεέκηςκ ακηζηεζιέκςκ 

(“„akar ve guruş ve eşya”), εκχ δ δζαδζηαζία μθμηθδνχεδηε ιε ηδκ πχθδζδ ημο 

ζοκυθμο ηδξ πενζμοζίαξ (“bey‟”) ιε δδιμπναζία (“muzayede”). Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ 

δεκ εββνάθεηαζ ηαιία ζφκδεζδ ηδξ δνάζδξ ημο Ahmed ιε αοηή ημο Halil, ίζςξ επεζδή 

μ Μπεκάηδξ έηνζκε υηζ εα απμδοκάιςκε ημκ Ahmed απμιμκχκμκηάξ ημκ απυ ημκ 

ζζπονυ ζφιιαπυ ημο. Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ηα hüccet, δ δήιεοζδ δεκ πενζμνίζηδηε 

ζηδκ πενζμοζία ημο Ahmed ζηδκ Πάηνα, αθθά επεηηάεδηε ηαζ ζε αοηήκ ζηδ 

Γαζημφκδ, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμηεί ημ ενίαιαμ ημο Μπεκάηδ ζε αάνμξ ημο 

ακηζπάθμο ημο. Δλίζμο εκδζαθένμοζα είκαζ δ αοημακαίνεζδ ηδξ εβηθδηζηήξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ ηςκ re‟aya, ηαεχξ δεκ έβζκε επζζηνμθή ηςκ ανπαπεέκηςκ 

πενζμοζζχκ ζημοξ κυιζιμοξ ηαηυπμοξ ημοξ, υπςξ εα ήηακ ακαιεκυιεκμ, αθθά 

                                                 
807

 Σα δφμ „arzuhal πμο ζχγμκηαζ ζημ ΗΑΜΜ είκαζ ακηίβναθα, αθθά μζ δζαθμνέξ νδημνζηήξ έιθαζδξ 

πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ απμηθείμοκ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ηδκ πζεακυηδηα ακηζβναθζηχκ 

παναδνμιχκ εη ιένμοξ ημο kâtib.  
808

 ΗΑΜΜ 27/83 ηαζ 27/38. Βθ. ηεθ. 5. 
809

 Ζ νδημνζηή είκαζ ζπεδυκ πακμιμζυηοπδ ιε αοηή ηςκ δφμ „arzuhal. Έιθαζδ δίκεηαζ ζημ δζηαίςια 

απυθοηδξ ηονζυηδηαξ πμο είπακ μζ ηάημζημζ επί ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο άνπαλε μ Ahmed: “ashab-i 

hukkuk yedlerinde hüccet-i şer‟iyye ita”. 
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ακαβςβή ηςκ παναπυκςκ βζα ηαηαπίεζδ ηςκ θηςπχκ re‟aya ζηα πνέδ ημο Ahmed 

πνμξ 8 δακεζζηέξ ημο
810

 ηαζ επαηυθμοεδ εηπμίδζδ ηςκ δδιεοεέκηςκ πενζμοζζαηχκ 

ζημζπείςκ ημο έηκμιμο voyvoda ζε αοημφξ.
811

 Καεχξ δ ηαηαπίεζδ ηςκ θηςπχκ ημο 

ηαγά ηαζ δ απμπθδνςιή ηςκ πνεχκ ημο Ahmed πνμξ ημοξ δακεζζηέξ ημο δε 

ζοκδέμκηαζ αζηζαηά, είκαζ θμβζηυ κα οπμεέζμοιε ηδ ζφιπθεοζδ παναβυκηςκ ημο ηαγά 

ιε ημκ Μπεκάηδ (ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ δζεηδζηδηέξ πνδιάηςκ απυ ημκ Ahmed). Πνμξ 

αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζοκδβμνεί δ επίδεζλδ ζζπφμξ ημο Μπεκάηδ, δδθαδή δ 

πανμοζία ιεβάθμο ανζειμφ vekil ηςκ ηαημίηςκ ημο ηαγά ςξ ζοκδβυνςκ ηςκ 

αζηδιάηςκ ημο Καθαιαηζακμφ πνμφπμκηα
812

 ηαζ Οεςιακχκ ζηναηζςηζηχκ ςξ şuhud-i 

hal ζηδ δζαδζηαζία ηδξ αβμνάξ. Αηυιδ, ακ ηαζ ημ δζεηδζημφιεκμ απυ ημκ Μπεκάηδ 

πμζυ ηςκ 15.000 guruş ζοιθςκμφζε ιε αοηυ ηδξ αλίαξ ηςκ ηθειιέκςκ ακηζηεζιέκςκ 

απυ ημ ζπίηζ ημο, δεκ απαίηδζε ηδκ επζζηνμθή ηςκ ηεθεοηαίςκ, αθθά πνμηίιδζε ηδκ 

αβμνά ηςκ çiftlik, πανά ηδ ιζηνυηενδ αλία ημοξ. Απυθαζδ ιε πμθζηζημμζημκμιζηυ 

παναηηήνα, ηαεχξ ζηενμφζε ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ εζζμδδιαηζηέξ πδβέξ απυ έκακ 

ακηίπαθυ ημο. Σέθμξ, βζα ηδκ ηεκηνζηή ελμοζία δ δήιεοζδ είπε ηυζμ εζζπναηηζηή υζμ 

ηαζ πμζκζηή ζημπμεεζία, ακελάνηδηα απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ δ 

ελμοδεηένςζδ εκυξ ηαναπμπμζμφ ayan ζζπονμπμζμφζε άθθα ιέθδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ 

εθίη. 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ αβμνάξ ζοκάκηδζε δοζημθίεξ, υπςξ βίκεηαζ θακενυ απυ 

„arzuhal ημο Μπεκάηδ, ημ μπμίμ έζηεζθε έκα ιήκα ανβυηενα, ημκ Αφβμοζημ ημο 1757, 

ηαζ ζημ μπμίμ γδημφζε ηδκ έηδμζδ ferman πμο εα ημο επέηνεπε κα ακαθάαεζ ηα çiftlik 

                                                 
810

 ηα έββναθα δε δζεοηνζκίγεηαζ ακ μζ 8 δακεζζηέξ ήηακ ακάιεζα ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ημζκυηδηαξ 

ηδξ Πάηναξ ή, υπςξ μ Μπεκάηδξ, δεκ είπακ ζπέζδ ιε αοηήκ. 
811

 Δηηζιήεδηε υηζ δ πενζμοζία ημο Ahmed ζηδκ Πάηνα είπε πνδιαηζηή αλία 55.562,5 guruş (“semen-i 

emlak ve eşya ile bedel…balığ olundukta”), απυ ηα μπμία αθαζνέεδηακ 1.296 guruş βζα πνέδ ημο 

Ahmed πνμξ ημ ηνάημξ, 204 guruş βζα ηδκ επίζπεοζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ (“isticalı”) ηαζ 50 guruş βζα ημ 

ιζζευ ημο οπεφεοκμο ηδξ ζφκηαλδξ ημο defter. Απυ ηα εκαπμιείκακηα 54.012,5 guruş μζ δακεζζηέξ 

(“gurema”) ημο Ahmed δζεηδζημφζακ ηδκ επζζηνμθή πνεχκ αλίαξ 150.000 guruş ιε αάζδ hüccet ηαζ 

απαζημφζακ (“isabet etmekle”) ηδκ απυδμζδ 360 guruş ηαζ 10 akçe βζα ηάεε 1.000 guruş ηδξ 

εηηζιυιεκδξ αλίαξ ηδξ δδιεοεείζαξ πενζμοζίαξ. Ο Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ, ζφιθςκα ιε hüccet 

(“mukabelesinde yedinde olan hükm-i hüccet mücebince kendünün hisse iktiza eden”) ηαζ ιε ηδ 

ζοκαίκεζδ ηςκ vekil ημο ηαγά ηδξ Πάηναξ (“cümlesi razı ve rızadade oldukları”), δζηαζμφκηακ ιενίδζμ 

15.000 guruş, απυ ημ μπμίμ πέηοπε ηδκ απυδμζδ 5.400 guruş ηαζ 10 para, πμο ήηακ δ αλία ηςκ 

πςθδεέκηςκ αηζκήηςκ ηαζ ηζκδηχκ (emlak eşyayı mubey‟i). Καεχξ δ ζοκμθζηή αλία ηδξ αβμνάξ ήηακ 

6.000 guruş, μ Μπεκάηδξ πθήνςζε ηδ δζαθμνά ηςκ 598 guruş ηαζ 30 para (“bil-tam ve kemal ahz ve 

kabz ve kabul ve teslim eylediği”). O Ahmed ακαβκχνζζε υηζ ζημ ελήξ δεκ έπεζ ηακέκα δζηαίςια 

ηονζυηδηαξ ζηα πςθδεέκηα ακηζηείιεκα (“emlak ve arazisinda bil-esaleten ve bil-vekâleten „alaka ve 

midhalımız kalmayub”). Σα μκυιαηα ηςκ οπυθμζπςκ 7 πνεςζηχκ δεκ ακαθένμκηαζ, αθθά οπμεέημοιε 

υηζ ζοκηάπεδηε λεπςνζζηυ hüccet βζα ηαεέκακ απυ αοημφξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/83 ηαζ 27/38. 
812

 Γζα ηα μκυιαηα ηςκ vekil αθ. πανάνηδια. 
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πμο αβυναζε.
813

 Ζ απυηνζζδ ζημ αίηδια ημο Μπεκάηδ έβζκε έκα πνυκμ ανβυηενα, ημκ 

Αφβμοζημ ημο 1758, ζε ahkâm, ημ μπμίμ, εκχ επακαθάιαακε ηδ νδημνζηή ημο 

„arzuhal, δε ικδιμκεφεζ ηδκ πχθδζδ ηςκ çiftlik, αθθά επζδίηαζε ζημκ Μπεκάηδ ημ 

bedel-i sulh ηςκ 20 kise απυ ηα 135 πμο δζεηδζημφζε βζα ηζξ αζαζμπναβίεξ (“te‟addiyat 

teaddi ettirise”) ηαζ ηδ δζαηάναλδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ (“sulh-i fesh olunmak”) εη 

ιένμοξ ημο Ahmed.
814

 Σμ ahkâm υπςξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ferman πμο εηδυεδηε
815

 

δζαηάγμοκ ημκ εζδζηά δζμνζζιέκμ molla ηαζ kapıcıbaşı ηδξ Τρδθήξ Πφθδξ Mustafa, 

ημκ mubaşır ηαζ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ molla Mehmed Salih κα 

ζοβηαθέζμοκ ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ ηαζ κα ενεοκήζμοκ ημ εέια. Τπμεέημοιε υηζ 

ημ αίηδια ημο Μπεκάηδ ζηακμπμζήεδηε, ηαεχξ δεκ ζχγεηαζ άθθδ ακαθμνά ηδξ 

οπυεεζδξ ζημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο, μφηε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. 

Ζ δοζημθία εθανιμβήξ ηδξ ζενμκμιζηήξ ηαηαδίηδξ ημο Ahmed μθεζθυηακ ζηδ 

ιεηααμθή ηςκ πμθζηζηχκ ζζμννμπζχκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηαεχξ ιεηά ημ 

εάκαημ ημο „Osman III, μ μπμίμξ είπε δζαηάλεζ ηδ δήιεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδκ 

ελμνία ημο Ahmed ζηδκ Κφπνμ, μ κέμξ ζμοθηάκμξ Mustafa III ημκ απμηαηέζηδζε ζημ 

αλίςια ηαζ ζηδκ πενζμοζία ημο.
816

 Δίκαζ θακενυ υηζ, πανά ηδ δοζπενή εέζδ ζηδκ 

μπμία είπε ανεεεί μ Ahmed, μζ πμθζηζημί θίθμζ ηαζ πνμζηάηεξ ημο ζηδκ Πφθδ δεκ 

έπαρακ κα εκενβμφκ οπέν ημο ηαζ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ εοκμσηή ζοβηονία ηδξ 

αθθαβήξ ιμκάνπδ, πέηοπακ ηδκ ακαηνμπή ημο ανκδηζημφ ηθίιαημξ. 

 Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ Ahmed Hotoman λεπέναζε ηδκ ηνίζδ ημο 1757 ηαζ 

δζεηδίηδζε λακά ηδ εέζδ ημο ζηα πμθζηζημημζκςκζηά δίηηοα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ιενίδζμ ζηα iltizam ηδξ πενζμκήζμο. Ζ ακηίδναζδ ημο Μπεκάηδ ζηδκ είδδζδ ηδξ 

επζζηνμθήξ ημο ήηακ δ άιεζδ ηζκδημπμίδζδ εκακηίμκ ημο, αοηή ηδ θμνά 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ ηαημίημοξ ημο ιεζζδκζαημφ πςνζμφ Μζηνμιάκδ, ιένμξ ημο 

mukata‟a ηδξ Πάηναξ, μζ μπμίμζ ηαηδβυνδζακ ημκ Ahmed υηζ ζοκεπίγμκηαξ ηδκ 

παναααηζηή δδιμζζμκμιζηή ηαηηζηή ημο παηένα ημο ηαζ mültezim ημο πςνζμφ 

Mustafa άνπαλε πανάκμια ηζξ δεηάηεξ (“aşarları zabt edüb iken”). Αηυιδ, ιεηέηνερε 

                                                 
813

 ΗΑΜΜ 27/128 ιε διενμιδκία 17 ιε 27 Αοβμφζημο 1757 (evva‟il-i Zil-hicce 1170): “emr-i celil 

alişan i‟ta buyurulmak ehem muhimmattan olunduğuna binaen işbu ba‟iş „arz-i „ubudiyet eshab-i 

hukkuktan”. Σμ έββναθμ ζοκηάπεδηε απυ ημκ ηαδή Ibrahim, μ ηαγάξ ημο μπμίμο δεκ ακαθένεηαζ. 
814

 MAD 7.6.1 ιε π.έ. 16-25 Αοβμφζημο 1758 (evasid-i Zil-hicce 1171). ημ ahkâm βζα πνχηδ θμνά 

ικδιμκεφεηαζ δ φπανλδ fetva εοκμσημφ ημο αζηήιαημξ ημο Μπεκάηδ. 
815

 ΗΑΜΜ 27/205, ημ μπμίμ είκαζ ακηίβναθμ ημο ferman ιε διενμιδκία 5 επηειανίμο 1758 (2 

Muharrem 1172). Σμ έββναθμ ημ οπμβνάθεζ μ ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ Selim. 
816

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 195, επζζημθή ημο Βεκεημφ πνμλέκμο ζηδκ Πάηνα 

Anastasio Messala πνμξ ημκ bailo Fransesco Foscari ιε διενμιδκία 15 Μανηίμο 1758, υπμο 

πενζβνάθεηαζ δ ακηζπαθυηδηα ημο Ahmed ιε ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Πάηναξ.  
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πανάκμια (“hilaf-i defter-i hakkani ve muğair-i kanun olmakla”) ημ πςνζυ ζε çiftlik 

είηε ιε αίαζμ ηνυπμ (“zülminden naşı”) είηε αβμνάγμκηαξ ηζξ βαίεξ ηςκ πςνζηχκ.
817

 Ζ 

πνμκζηή ζοβηονία ηδξ ηαηδβμνίαξ, ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηπνυζςπμζ ημο πςνζμφ 

δδθχκμοκ υηζ ηαηέθοβακ βζα πνμζηαζία ζηδκ Καθαιάηα ηαζ δ απμοζία άθθδξ 

δζαιανηονίαξ ηςκ ηαημίηςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο πςνζμφ εκακηίμκ ημο mültezim ημο 

ζηα ηαηάζηζπα ηςκ ahkâm ζοκδβμνμφκ ζηδ ζοκενβία, ακ υπζ ηδκ πθήνδ εκενβμπμίδζδ 

ηδξ ηαηδβμνίαξ απυ ημκ Μπεκάηδ. Ζ κμιζιμπμζδηζηή επζπεζνδιαημθμβία ακηακαηθά 

ηδκ έκημκδ επζεοιία ημο Μπεκάηδ κα απαθθαβεί απυ ηδκ επζηίκδοκδ δδιμζζμκμιζηή 

ηαζ δζμζηδηζηή πανμοζία ημο ακηζπάθμο ημο ζηδ Μεζζδκία. Ζ δζαιανηονία 

ηαηαδεζηκφεζ ιε αηνίαεζα ηαζ θεπημιένεζα ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ απχθεζεξ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ελαζηίαξ ηδξ έηκμιδξ δνάζδξ ημο Ahmed, εκχ μζ ζοκηάηηεξ ηδξ 

δείπκμοκ αζοκήεζζηδ βζα πςνζημφξ δζμζηδηζηή ηαζ θμνμηεπκζηή ηεπκμβκςζία ηαζ 

εηηεκή πθδνμθυνδζδ βζα ημ ιέβεεμξ ηαζ ηα βκςνίζιαηα ηςκ εηηνμπχκ ημο Ahmed.
818

 

Γε βκςνίγμοιε ηδ ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ ζοβηνμοζζαηήξ ζπέζδξ. Δκημφημζξ, 

είκαζ θακενυ απυ ηα ahkâm πμο εηδυεδηακ ζηδ ζοκέπεζα υηζ μ Ahmed ακηζιεηχπζγε 

πνδιαημμζημκμιζηά πνμαθήιαηα, ηαεχξ αδοκαημφζε κα απμπθδνχζεζ δάκεζα ηα 

μπμία είπε ζοκάρεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ αδενθυ ημο Mustafa.
819

 Έηζζ, ημ 1761 μζ 

Κςκζηακηζκμοπμθίηεξ Ααναάι, Γζάκημ ηαζ Μανακζπυβμξ [sic] ηαηήββεζθακ ζηδκ 

Πφθδ υηζ μζ δφμ αδενθμί Hotoman ανκμφκηαζ κα απμπθδνχζμοκ δάκεζμ 10.518 guruş 

ιε ημ μπμίμ ακέθααακ mukata‟a,
820

 εκχ μζ „Ali ηαζ mevlana Mustafa ημοξ ηαηδβμνμφκ 

βζα απμθοβή απμπθδνςιήξ πίζηςζδξ 1.250 guruş, ηα μπμία πνεχεδηακ ζημ δζάζηδια 

1756-1757.
821

 Ζ ηεθεοηαία ηεηιδνζαηή ειθάκζζδ ημο Ahmed είκαζ ημ 1764 ςξ şuhud-

                                                 
817

 MAD 6.336.2, ιε π.έ. 7-16 Ημοθίμο 1758 (eva‟il-i Zil-kadde 1171) ιε απμδέηηεξ ημκ mütesellim ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. Ο παηέναξ ημο Ahmed ηαηδβμνείηαζ υηζ ελαζηίαξ ηςκ 

ηαηαπνήζεςκ έηνερε ημοξ πενζζζυηενμοξ πςνζημφξ ζε θοβή, εκχ απυ υζμοξ απέιεζκακ άνπαλε ιε ηδ 

αία πςνάθζα ηαζ πενζμοζζαηά ζημζπεία (“re‟aya-i bakiyesi yedlerinde karye-i mezburun emlak ve 

arazileri cebren nez”). Σμ πςνζυ παναηηδνίγεηαζ αοημδζμίηδημ απυ ημ 1715 ηαζ ελανηδιέκμ βζα 

γδηήιαηα αζθαθείαξ απυ ημ mukata‟a ηδξ Πάηναξ (“ba‟d al-feth mustekil karye olmak üzere emne 

Balya Badra mukata‟asımulhakatının iken”). 
818

 φιθςκα ιε ημ ahkâm μ Ahmed ανπάγεζ ηάεε πνυκμ πανάκμια ημ 1/7 ηδξ ζμδεζάξ υπςξ ηαζ ηα 

ζφηα ηαζ ηα δδιδηνζαηά πςνίξ κα πθδνχζεζ ημοξ πςνζημφξ. Δπζπθέμκ, δεκ απμζηέθεζ ηα 17.500 akçe 

απυ ηδκ αβμνά ζφιθςκα ιε ην defter-i mufassal, ηα μθεζθυιεκα 30.000 akçe ζημ θνμφνζμ ηδξ Πάηναξ, 

δεκ ηδνεί ηδ δζαίνεζδ ζε ηζιάνζα ηαζ δε ζοιιμνθχκεηαζ ζηα ηνμπμπμζδιέκα defter ημο 1720-1721 

(1133). 
819

 Αοηυξ πνέπεζ κα είκαζ μ Mustafa ηςκ εββνάθςκ MAD 8.100.4, MAD 8.179.3 ηαζ ΗΑΜΜ 27/153. 
820

 MAD 7.295.1, ιε π.έ. 14-23 επηειανίμο 1761 (evasid-i Zil-hicce 1174): “mezburlerin zimmetleri 

baki‟ kalan akçeleri hazinesi mubaşır tamammen tahsil aliverilub ihkakk-i hakk ettirilub”. Ζ δζαηαβή 

απεοεφκεηαζ πνμξ ημκ vezir muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημοξ ηαδήδεξ Ακδνμφζαξ ηαζ Γαζημφκδξ. 
821

 MAD 8.92.5, ιε π.έ. 7-16 Μανηίμο 1763 (evahir-i Şa‟ban 1176): “te‟adi ve gadr murad eyledikleri”. 

Σμ δζάηαβια απεοεφκεηαζ ζημκ vezir muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Γαζημφκδξ. 
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ul-hal ζε δακεζμθδπηζηυ hüccet ηςκ εηπνμζχπςκ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημκ 

Ibrahim ağa ibn Mehmed aga.
822

  

Η δπλαζηεία ηνπ Musa ağa θαη ν αγώλαο γηα γαηνθηεηηθή θπξηαξρία ζηελ 

Αλδξνύζα 

Ο Musa ağa ibn Yunus ağa ήηακ μ ηνίημξ εηπνυζςπμξ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ 

εθίη ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο μπμίμο μ Μπεκάηδξ ακέπηολε ζοβηνμοζζαηέξ αθθά 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζφκκμιεξ ζπέζεζξ. Ο Musa ağa ήηακ ζζπονυξ βαζμηηήιμκαξ ηαζ 

εκενβυξ πμθζηζηυξ πανάβμκηαξ ήδδ απυ ημ 1718, ακ ηαζ δε βκςνίγμοιε ακ αθδεεφεζ δ 

πθδνμθμνία ηςκ Γεθδβζάκκδ ηαζ Παπαηζχκδ υηζ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ζηναηδβμφξ ημο 

Topal „Osman. ιςξ μ ζζπονζζιυξ ηςκ δφμ απμικδιμκεοιαημβνάθςκ υηζ ημο 

παναπςνήεδηακ μθυηθδνδ δ επανπία Ακδνμφζαξ, ιένμξ ηδξ επανπίαξ Λεμκηανίμο, 

40 πςνζά ζηα Διθάηζηα ηαζ ιένμξ ηδξ επανπίαξ Καθαιάηαξ
823

 είκαζ ημοθάπζζημκ 

εθέβλζιμξ. Απυ ηδκ πνχηδ μεςιακζηή πενίμδμ δ πενζμπή ηδξ Ακδνμφζαξ απμηεθμφζε 

ηυπμ δνάζδξ ημο πθμφζζμο βαζμηηήιμκα Idris ağa, μ μπμίμξ ημ 1685 αζημφζε 

ιεεμδζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ βαζχκ ημο, ακαβηάγμκηαξ ημοξ πςνζημφξ κα πνμααίκμοκ 

ζε εββεζμαεθηζςηζηά ένβα.
824

 Ζ αεκεηζηή ηονζανπία πνέπεζ κα ακέζηεζθε ηδ ζοκέπεζα 

ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο Idris ağa, μ μπμίμξ θμβζηά αημθμφεδζε ημοξ οπυθμζπμοξ 

Οεςιακμφξ ζηδκ έλμδυ ημοξ απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Παν‟ υθα αοηά, δ πμθζηζηή 

αθθαβή ημο 1715 επζαεααίςζε ηδ δοκαιζηή πανμοζία ημο, ηαεχξ ημ 1729 ήηακ 

voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ Μάκδξ.
825

 Δπζπθέμκ, δ ηεηιδνζαηή ηαηαβναθή πθήεμοξ 

ζηναηζςηζηχκ ζηδκ Ακδνμφζα, ζοκήεςξ ςξ ζοκμνζηχκ ή şuhud-ul-hal οπαζκίζζεηαζ 

ηδκ έκημκδ πανμοζία ημο ιμοζμοθιακζημφ ζηναηζςηζημφ ηαζ βαζμηηδηζημφ ζημζπείμο 

ζηδκ πενζμπή ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδκ ακαηνίαεζα ηδξ πθδνμθμνίαξ βζα απυδμζδ ημο 

ζοκυθμο ημο ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ ζημκ Musa ağa. 

 Σμ ανπείμ ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ πενζθαιαάκεζ ζοκμθζηά 21 hüccet, 14 

tezkere ηαζ tahvil, 4 tapu, 2 defter, 4 „arzuhal ηαζ έκα vakfname πμο αθμνμφκ άιεζα ή 

                                                 
822

 ΗΑΜΜ 27/153, υπμο, υπςξ πνμακαθένδηε, ηαδήξ ήηακ μ Mustafa Hotoman. 
823

 Καηά ημκ Παπαηζχκδ ηα πςνζά ζηα Διθάηζηα ήηακ 44. Βθ. Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, Γ΄ 257 

ηαζ Παπαηζχκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 29-30. 
824

 ASV, Provveditore da Terra e da Mar, dispaccio 21, θφθθμ 332 verso, ακαθμνά ηςκ ζοκδίηςκ 

ηαηαζηζπςηχκ Marin Michiel ηαζ Domenico Gritti απυ ηδ Μεζζήκδ: “nel tempo ch‟ erano soggeti al 

dominio de Turchi, vi signoreggiava nel ditto villaggio un tale Dris agà, oppulentissimo di denaro, il 

quale mantenendo à forza della gran gente, che raccoglieva, e col mezzo delle blanditie e del rigore 

premuniti opputunemente li ripari al luogo del maggior pericolo, n‟ essigeve nel divertimento dell‟ 

inondatione e del danno un‟ abbondantissima fruttuosa rendita”. 
825

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 144, επζζημθή ιε διενμιδκία 25 Απνζθίμο 1729 ημο 

πνμλέκμο Μεεχκδξ Πέηνμο Καζζαίηδ πνμξ ημκ bailo Daniel Dolfin. Αηυιδ, ημ 1717 ημ υκμιά ημο 

ακαθένεηαζ ζηα υνζα ιεηααζααγυιεκμο πςναθζμφ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/182 temessük ιε π.ε 30 Αοβμφζημο 

1717 (22 Ramazan 1129). 
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έιιεζα ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa ağa. Ζ μζηεζμπμίδζδ απυ ημκ Μπεκάηδ αοημφ ημο 

ζδιακηζημφ ανζειμφ εββνάθςκ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα εηιεηαθθεοηεί 

ηάεε δοκαηυηδηα βαζμηηδηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ πμο ημο πανείπε δ ηαημπή, έζης 

ιένμοξ, ημο πνμζςπζημφ ανπείμο ημο ακηζπάθμο ημο.  

 Ζ πνχηδ ικεία ημο Musa ağa βίκεηαζ ζε hüccet, ημ μπμίμ επζηονχκεζ ηδκ 

πχθδζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηάπμζαξ Um Gelsun bint Hasan ζημκ Musa. Ακ ηαζ πμζμηζηά 

ηαζ πμζμηζηά βκςνίζιαηα ηδξ πενζμοζίαξ δεκ ακαθένμκηαζ, ημ ακηίηζιμ ηςκ 43.601 

akçe ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζδιακηζηή έηηαζή ηδξ, εκχ δ εδναζςιέκδ πμθζηζηή πανμοζία 

ημο Musa ağa ακηακαηθάηαζ ζημ ηίηθμ ημο “fahr al-ayan” πμο ημο απμδίδεηαζ.
826

  

Δκημφημζξ, ηαηά ηδκ πνχζιδ αοηή πενίμδμ μ Musa έδεζπκε πνμηίιδζδ ζηζξ 

ιεηααζαάζεζξ μζημδμιδιάηςκ, ζοπκά ηαηεζηναιιέκςκ, ακηί ιζηνχκ πμζχκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια, δ αβμνά ενεζπςιέκμο θμοηνμφ (“harabe-i hamam”) ζηδκ Καθαιάηα ακηί 

12 guruş
827

 ή εκυξ ηαηεζηναιιέκμο ζπζηζμφ (“bir bab-i harabe hane”) ηαζ πενζαμθζμφ 

έηηαζδξ 1,5 dönüm ζημ çiftlik Korcaoğlu ηδξ Καθαιάηαξ βζα 5 guruş απυ ηδκ ηάημζημ 

ημο πςνζμφ Καθμφζζ ηδξ Καθαιάηαξ Dorriye bint Hasan.
828

 Ανβυηενα, μ Musa 

επέηηεζκε ηδκ πενζμοζία ημο ιε ζδιακηζηυηενεξ αβμνέξ, υπςξ αοηή ημο çiftlik Veys 

ağa ηαζ εκυξ βεζηκζάγμκημξ πςναθζμφ 22 çift ημ 1747 ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ακηί 

2.750 guruş απυ ημκ Surmeli Yusuf ağa efendi, ηάημζημ ηδξ Σνζπμθζηζάξ.
829

 

 Απυ ηδκ άθθδ, εκίμηε πνμέααζκε ζε πςθήζεζξ, υηακ ημ επέααθακ θυβμζ 

ηαηηζηήξ. Φοζζηά, μ ανζειυξ ηςκ αβνμηειαπίςκ πμο πμοθήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ 50 εηχκ δναζηήνζαξ φπανλδξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ κυηζαξ 

Πεθμπμκκήζμο είκαζ άβκςζημξ, ηαεχξ ζχγμκηαζ ιυκμ δζηαζμπναλίεξ πμο αθμνμφκ ζε 

βαζμηηδηζηέξ ιμκάδεξ πμο πέναζακ ζηδκ ηονζυηδηα ημο Μπεκάηδ. Παναδεζβιαηζηά 

ακαθένεηαζ δ πχθδζδ ημ 1730 εκυξ ιμνεχκα 9 dönüm ζηδκ ημπμεεζία Λζαάπμ ζημοξ 

Αθελακδνή ημφκμ ηαζ Κονζάημ Λμκημβζάκκδ ακηί 225 guruş.
830

 Ζ αβμνά 

                                                 
826

 ΗΑΜΜ 27/242 hüccet ιε π.έ. 25 Απνζθίμο 1718 (24 Cemaziye-ul-evvel 1130) ηαζ ηυπμ έηδμζδξ ηα 

Σνίηαθα (Κμνζκείαξ). Ζ πςθήηνζα ηθδνμκυιδζε ηδκ πενζμοζία απυ ημκ απμεακυκηα ζφγοβυ ηδξ 

Mehmed ağa ibn Bali ηαζ εζζέπναλε 8.000 akçe ςξ mehri-un-ecel (πμζυ μνζγυιεκμ ηαηά ημ βάιμ υηζ εα 

εζζπνάλεζ δ ζφγοβμξ ιεηά ημ εάκαημ ημο άκδνα), πνζκ ηδκ εηπμζήζεζ. ηυπμξ ηδξ Um Gelsun ήηακ δ 

ελυθθδζδ ηςκ πνεχκ ημο ζογφβμο ηδξ πνμξ ημκ Musa (“Musa ağa‟nin zimmeti ibra ve iskat eyledim”).  
827

 ΗΑΜΜ 27/30, temessük ιε π.έ. 1 Μαΐμο 1720 (22 Cemazi-ul-ahir 1132). Σμ υκμια ημο πςθδηή ηαζ 

ηα υνζα ημο εονζζηυιεκμο ζε ένδιμ μζηυπεδμ  (“arsa-i haliye”) ηηζνίμο δεκ ακαθένμκηαζ 
828

 ΗΑΜΜ 27/84, hüccet ιε π.έ. 27 Νμειανίμο 1722 (17 Safer 1135). 
829

 ΗΑΜΜ 27/133, hüccet ιε π.έ. 24 Φεανμοανίμο 1747 (13 Safer 1160), ημ μπμίμ έπεζ ζδζαίηενα 

επίζδιμ παναηηήνα, υπςξ ακηακαηθάηαζ ζημοξ ηίηθμοξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ζημκ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ 

ιμοζμοθιάκςκ şuhud-ul-hal ηαζ ζηδκ ηαηαβναθή ημο πενζεπμιέκμο ημο çiftlik. Αοηή δ αζοκήεζζηδ βζα 

δζηαζμπναηηζηά έββναθα επανπζαημφ ζενμδζηείμο επζζδιυηδηα απμηεθεί έκδεζλδ βζα ηδκ απμδζδυιεκδ 

ζπμοδαζυηδηα ζηδκ αβμνά εη ιένμοξ ημο Musa. 
830

 ΗΑΜΜ 27/43, hüccet ιε π.έ. 5 Ηακμοανίμο 1730 (15 Cemazi-ul-ahir 1142). 
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ακηαπμηνζκυηακ απμηθεζζηζηά ζηζξ ακάβηεξ βαζμηηδηζηήξ επέηηαζδξ ηςκ αβμναζηχκ, 

ελαζηίαξ ηςκ αολδιέκςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ημφκςκ ζηδκ πενζμπή Λζαάπμ. ημ ίδζμ 

πθαίζζμ εκηάζζεηαζ δ πχθδζδ εκυξ πενζαμθζμφ ηαζ 2 αιπεθζχκ έηηαζδξ 10 dönüm 

ζηδκ ημπμεεζία Γασδμφνα ζημκ Πακαβζχηδ Φάθηδ ακηί 18.000 akçe.
831

 

Ακ ηαζ δ ηεηιδνίςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο 

Musa ağa είκαζ ακεπανηήξ, ζπμναδζηέξ ακαθμνέξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ πνμζπάεεζα 

εθέβπμο ηδξ Καθαιάηαξ εη ιένμοξ ηδξ, ιέζς ηδξ ηαημπήξ ημο voyvodalık. Γζα 

πανάδεζβια, ικδιμκεφμκηαζ ςξ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ ημ 1730 μ Musa
832

 ηαζ ημ 

1753 μ βζμξ ημο Mehmed,
833

 εκχ ημ 1741 μ Musa ağa ακαθένεηαζ ςξ voyvoda 

Κοπανζζζίαξ, Καθαιάηαξ, Γαζημφκδξ ηαζ Πάηναξ ηαζ πνμζηάηδξ ηςκ Μακζαηχκ.
834

 

Αηυιδ, μ Musa εκέηαλε απυ κςνίξ ζηδ ζθαίνα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηζξ 

θμνμεηιζζεχζεζξ, βεβμκυξ πμο θακενχκεζ ηδκ πθήνδ ακάπηολδ ηδξ πενζθενεζαηήξ 

εθίη ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ζπεδυκ αιέζςξ ιεηά ηδκ έκηαλή ηδξ ζημκ μεςιακζηυ ηυζιμ. 

Έηζζ, οπεκμζηίαζε ημ maktu‟ ημο εθαζυθαδμο (“ruğan-i zeyt-i maktu‟si”) βζα ημ πνχημ 

ελάιδκμ ημο 1734, πθδνχκμκηαξ 1.760 guruş ζημκ θμνμεκμζηζαζηή Ibrahim,
835

 εκχ 

πανάθθδθα ακέθααε βζα ημ δζάζηδια ακάιεζα ζηζξ 3 Ημοκίμο 1734 ηαζ 23 Μαΐμο 

1735 ημ iltizam ημο ηαγά ηδξ Κμνχκδξ ακηί ημο πμζμφ ηςκ 3.500 guruş.
836

 ηα 1747 

ακέθααε ζοκεηαζνζηά ιε ημκ Γζςνβάηδ Μανίηα ημ iltizam ημο cizye, ημο hane-i avariz 

ηαζ ημο „adet-i ağnam ημο πςνζμφ Βένααζκα ημο ηαγά ημο Αβίμο Πέηνμο,
837

 βεβμκυξ 

πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ εημζιυηδηά ημο κα εηιεηαθθεοηεί εοηαζνίεξ πθμοηζζιμφ ιαηνζά 

απυ ηδκ εδαθζηή ζθαίνα επζννμήξ ηαζ ζζπφμξ ημο. Ζ ακαθμνά ημο Μανίηα 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ δζηηφμο ζοκενβαηχκ ζε άθθμοξ ηαγάδεξ, ημ μπμίμ υιςξ δ 

ζπάκδ ηςκ ηεηιδνίςκ δε ιαξ επζηνέπεζ κα ακαζοβηνμηήζμοιε. Αηυιδ, δ 

δακεζμδμηζηή δναζηδνζυηδηα απμηέθεζε ζδιακηζηή πδβή πθμοηζζιμφ βζα ημκ Musa, μ 

μπμίμξ δάκεζγε ηονίςξ ζε sipahi, πμζά άθθμηε ζδιακηζηά, υπςξ ηα 1.320 guruş
 
ζημκ 

Mehmed sipahi,
838

 ηαζ άθθμηε ιζηνά υπςξ ηα 30 guruş ζημκ Min Hasan.
839

 

                                                 
831

 ΗΑΜΜ 27/82, hüccet ιε π.έ. 29 Απνζθίμο ή 1 Μαΐμο 1736 (17 ή 19 Zilhicce 1148). Ο Musa είπε 

αβμνάζεζ ηα αβνμηειάπζα απυ ημοξ ηθδνμκυιμοξ ηδξ Υνοζάκεδξ, ηυνδξ ημο Ακαβκχζηδ. 
832

 ΗΑΜΜ 27/43. 
833

 ΗΑΜΜ 27/173. 
834

 ASV, Bailo a Costantinopoli, lettere, busta 156. 
835

 ΗΑΜΜ 27/59, temessük ιε π.έ. 9 Νμειανίμο 1733 (1 Cemaziye-ul-ahir 1146). 
836

 ΗΑΜΜ 27/190, temessük ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ημ πμζυ έπνεπε κα ηαηααθδεεί ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.750 guruş. 
837

 ΗΑΜΜ 27/220, hüccet ιε π.έ. 19 Γεηειανίμο 1747 (16 Zil-hicce 1160). 
838

 ΗΑΜΜ 27/23, temessük ιε π.έ. 27 Φεανμοανίμο 1729 (28 Receb 1141), ημ μπμίμ ζοκηάπεδηε 

πανμοζία πθήεμοξ άθθςκ sipahi ςξ ιανηφνςκ, πνμέαθεπε απμπθδνςιή ημο δακείμο ζε 41 διένεξ ζε 

δφμ δυζεζξ ηςκ 660 guruş. 
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Οζ ζπέζεζξ ημο Musa ιε ημκ Μπεκάηδ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ πμθζηζημφξ 

πανάβμκηεξ ηδξ πενζμκήζμο ιεηααάθθμκηακ ακάιεζα ζηδκ ανιμκζηή ζοκφπανλδ ηαζ 

ζοκενβαζία (βζα πανάδεζβια, δ ήδδ ακαθενεείζα ζοκενβαζία ημοξ ημ 1741 εκακηίμκ 

ημο moravalesi) ηαζ ηδ αίαζδ, εκίμηε έκμπθδ, ακηζπανάεεζδ. ηζξ ανπέξ ημο 1740 μζ 

ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ ηαημίημοξ (ή ηάπμζμοξ πνμφπμκηεξ) ηδξ Καθαιάηαξ ήηακ 

ηεηαιέκεξ, ηαεχξ ηαηδβμνήεδηε ζηδκ Πφθδ υηζ επζηεθαθήξ πνζζηζακχκ θδζηχκ ηαζ 

άθθςκ έκμπθςκ μιάδςκ θεδθάηδζε ζδζαίηενα αίαζα ηδκ πυθδ.
840

 Οζ Καθαιαηζακμί 

απεζθμφζακ ιε θοβή ηαζ δζάθοζδ ηδξ πυθδξ, ηαεχξ δ οπμιμκή ημοξ ελακηθμφκηακ
841

 

ηαζ έαθεπακ υηζ πνμδβμφιεκδ δζαιανηονία ημοξ πνμξ ηδκ Πφθδ δεκ ήηακ 

απμηεθεζιαηζηή.
842

 Σδκ ίδζα πενίμδμ, μ Musa ηαηδβμνήεδηε υηζ πνδζζιμπμίδζε ημ 

iltizam ηδξ Καθαιάηαξ ςξ ελμοζζαζηζηυ ένεζζια βζα ηδκ άζηδζδ πίεζδξ ζημκ 

πθδεοζιυ ημο ηαγά.
843

 Πανάθθδθα, μ Musa απμηέθεζε ακηζηείιεκμ ηαηαββεθζχκ απυ 

Οεςιακμφξ αλζςιαημφπμοξ βζα ηηδιαηζηέξ δζαθμνέξ. Γζα πανάδεζβια, ζηα 1750 

ηαηδβμνήεδηε απυ ημκ kapıcıbaşı ηδξ Πφθδξ Huseyn υηζ ηαηαπάηδζε ηα δζηαζχιαηα 

ζοκζδζμηηδζίαξ ημο (“müstekillen zabt”) ζε 5 çiftlik, αιπεθχκεξ, πενζαυθζα ηαζ 

πςνάθζα, δζυνζζε έκμπθμ (silahşar) ςξ vekil ημο ηαζ ιμίναζε ηα πςνάθζα.
844

 

πςξ ήδδ ακαθένεδηε, μ Musa ακαιείπεδηε ζηδ ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζημκ 

Μπεκάηδ ηαζ ημκ Halil ζημ δζάζηδια 1756-1758, άθθμηε ςξ δζαζηδηήξ ηαζ εββοδηήξ 

ημο bedel-i sulh πμο επζδζηάζηδηε κα πθδνχζεζ μ Halil ζημκ Μπεκάηδ,
845

 ηαζ άθθμηε 

ςξ ζφιιαπμξ ηςκ Halil ηαζ Ahmed Hotoman.
846

 Πανάθθδθα, ηδκ ίδζα πνμκζηή 

πενίμδμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημοξ ayan πμο πνςζημφζακ 6.000 guruş ζημκ 

                                                                                                                                            
839

 ΗΑΜΜ 27/15, tahvil ιε π.έ. 8 Απνζθίμο 1729 (9 Ramazan 1141), ημ μπμίμ πνμέαθεπε απμπθδνςιή 

ζε 181 διένεξ ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 15 guruş. 
840

 MAD 4.17.2 ιε π.έ. 17-26 Απνζθίμο 1742 (evasid-i Safer 1155) ιε απμδέηηεξ ημοξ vezir muhassil 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ εζδζηά δζμνζζιέκμ Yusuf beğ. φιθςκα ιε ηδ βναιιέκδ ζε δναιαηζηυ ηυκμ 

δζαιανηονία μ Musa απμηεθμφζε πδβή δζανημφξ ηαηαδοκάζηεοζδξ, ηαεχξ ιε ημοξ άκδνεξ ημο άνπαγε 

ηζκδηέξ ηαζ αηίκδηεξ πενζμοζίεξ, δμθμθμκμφζε, πονπμθμφζε ζπίηζα ηαζ δζέκεζιε ηδ θεία ημο ζημοξ 

ακενχπμοξ, ζοββεκείξ ηαζ οπδνέηεξ ημο (“ziyade zalım ve gaddar ve ayan-i mutegallibden olduğundan 

[…] re‟aya fukarası eylediği zűlm ve te‟addisini niha beti olmayub eşkya-i başına […] cem‟ etba […] 

kefire mutefik bi-gayr-i hakk emval ve emlakları teğallűben zabt […] gasb ve garet ve katl-i nűfűs 

eyledikt […] helak ve katlına cesaret edirdikte […] insa vukud ettirdub”). 
841

 υ.π.: “fukarasında ber-turlu tehamműlleri kalmayub perakende ve perişan olacağını baiş olduhu 

bildirub”. 
842

 υ.π.: “mezburun keyfiyet der- „aliyyem „ilam olunmuştur”. 
843

 MAD 4.29.3 ιε π.έ. 17-26 Απνζθίμο 1742 (evasid-i Safer 1155) ιε απμδέηηεξ ημοξ vezir muhassil 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. 
844

 MAD 5.59.2. ιε π.ε 30 Νμειανίμο-9 Γεηειανίμο 1750 (eva‟il-i Muharrem 1164) ηαζ απμδέηηεξ 

ημοξ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ ημ έββναθμ ημκίγεηαζ υηζ δ 

ζοκζδζμηηδζία κμιζιμπμζμφκηακ απυ ηα ακηίζημζπα έββναθα: ba-hüccet […] tapu-i temessük […]  

iştirak mutesarrif olub iken”. Ο εκάβςκ, αθμφ πνμιδεεφηδηε fetva πμο εκέηνζκε ημ πςνζζιυ ηςκ δφμ 

ιενζδίςκ, γδημφζε ηδκ έηδμζδ ακηίζημζπμο ferman. 
845

 MAD 6.220.1. 
846

 MAD 7.6.1. 
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Μπεκάηδ,
847

 βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ έθθεζρδ νεοζημφ, πμο είπε ήδδ ανπίζεζ κα 

ηαθαζπςνεί ημκ μίημ ημο, ηαζ ίζςξ ενιδκεφεζ ηδκ αιθίζδιδ ζηάζδ ημο πνμξ ημκ 

Μπεκάηδ.
848

 

 Γζμξ ημο Musa ήηακ μ Mehmed ağa,
849

 μ μπμίμξ ζοιιεηείπε ζηδκ μζημβεκεζαηή 

βαζμηηδηζηή ηαζ ειπμνζηή πμθζηζηή
850

 δζαηδνχκηαξ ημ ηφνμξ ημο παηένα ημο.
851

 Ζ 

ανπή ηδξ μζημκμιζηήξ πηχζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζδιαημδμηείηαζ απυ ηδ ιεηααίααζδ, ιε 

άβκςζηα ηίκδηνα ηαζ ζημπμεεζία, ηδξ μζημβεκεζαηήξ πενζμοζίαξ ιε ηδ ιμνθή δςνεάξ 

(hibe) απυ ημκ Musa ağa ζημκ Mehmed ağa, ζηζξ ανπέξ ημο 1758.
852

 Πενίπμο δφμ 

πνυκζα ανβυηενα, πέεακακ ζπεδυκ ηαοηυπνμκα μ Musa ağa ηαζ μ Mehmed ağa,
853

 

αθήκμκηαξ ιμκαδζημφξ ηθδνμκυιμοξ ηα ηνία ακήθζηα ηέηκα ημο Mehmed, „Osman 

beğ, Um Gelsun ηαζ Rabya.
854

 Δκημφημζξ, πνμθακχξ βζα ηδκ απμθοβή εηιεηάθθεοζδξ 

ηδξ αδφκαιδξ εέζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ απυ επίδμλμοξ δζεηδζηδηέξ ιενζδίςκ ηδξ 

πενζμοζίαξ ηδξ ή βζα ηδ δζεοεέηδζδ δζαθμνχκ ακάιεζα ζημοξ ηδδειυκεξ ηςκ ηνζχκ 

ακδθίηςκ, ελμοζζμδμηήεδηε μ mevlana Mehmed κα ηαηαζηζπχζεζ ηδκ ηθδνμκμιζά 

                                                 
847

 MAD 6.222.2 ηαζ 7.5.3. 
848

 πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, μ Musa ιαγί ιε ημκ „Osman Hotoman οπεναζπίζηδηακ ημκ Μπεκάηδ 

ζηδκ ζφβηνμοζή ημο ιε ημκ πνχδκ moravalesi Yenisehirli Halil beğ ημ 1753. Βθ. ΗΑΜΜ 27/160. 
849

 ηα έββναθα ημο ΗΑΜΜ ειθακίγεηαζ έκα ιεβάθμ πθήεμξ πνμζχπςκ ιε ημ ζφκδεεξ υκμια Mehmed 

ağa. Γζα ηδκ απμθοβή θακεαζιέκςκ ηαοηίζεςκ δε θάααιε οπυρδ ιαξ ηεηιήνζα πμο ηαηαβνάθμοκ ημ 

υκμια Mehmed ağa πςνίξ ημκ ζοκμδεοηζηυ πνμζδζμνζζιυ “bin Musa ağa”. 
850

 ηζξ 8 Απνζθίμο 1747 (27 Rebi‟-ul-evvel 1160) αβυναζε απυ ηδκ ηάημζημ Μεεχκδξ „Ayse bint 

Ibrahim ιφθμ, πφνβμ ηαζ άθθα ιδ ακαθενυιεκα αηίκδηα (“değirmen ve kule ve sa‟ir emlakinda”), ηα 

μπμία ήηακ ηθδνμκμιζά απυ ημκ απμεακυκηα αδενθυ ηδξ „Omer ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, βζα 200 

guruş, εκχ ζηζξ 18 Απνζθίμο 1753 (14 Cemaziye-ul-ahir 1166) αβυναζε έκα ιμνεχκα 2 dönüm ζηδκ 

ημπμεεζία Κμνδυκζ ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημοξ ηαημίημοξ Καθαιάηαξ Πακάβμ, ημκ αδενθυ ημο 

Θμδςνάηδ ηαζ ημκ παηένα ημοξ Πακαβζχηδ ακηί 125 guruş. Βθ. ακηίζημζπα ΗΑΜΜ 27/234 ηαζ 27/173. 

ηζξ 15 Αοβμφζημο 1750 πμφθδζε 300 ηζθά ζζηάνζ απυ ημ ηηήια Dede beğ βζα 2.400 guruş ζημκ 

Μπεκάηδ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/40 ιε π.έ. 1749-1750 (1163). Ζ ηαοηυπνμκδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ Musa ηαζ 

Mehmed ηαηαβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ πανμοζία ημοξ ςξ şuhud-ul-hal ζε δζηαζμπναλία ημο 1753 ζηδκ 

Σνζπμθζηζά. Βθ. ΗΑΜΜ 27/141. 
851

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυξ μ ηίηθμξ ημο fahr al-ayan πμο ημο απμδίδεηαζ. 
852

 ΗΑΜΜ 27/1, hüccet ιε π.έ. 13 Ηακμοανίμο 1758 (3 Cemaziye-ul-evvel 1171). Ζ δζηαζμπναλία, δ 

μπμία έθααε πχνα ζηδκ Ακδνμφζα, επζηονχεδηε απυ ιεβάθμ ανζειυ ιμοζμοθιάκςκ şuhud-ul-hal, 

ηονίςξ ζηναηζςηζηχκ. Γζα ηδκ ηαηαβναθή ηδξ πενζμοζίαξ αθ. Πανάνηδια. 
853

 Ζ πθδνμθμνία πμο ακαθένμοκ ηυζμ μ Γεθδβζάκκδξ υζμ ηαζ μ Παπαηζχκδξ υηζ μ Musa ağa πέεακε 

κςνίξ ηαζ άηθδνμξ ιε απμηέθεζια ηδ δήιεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο, είκαζ θακεαζιέκδ. Βθ. 

Γεθδβζάκκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, Γ΄ 257 ηαζ Παπαηζχκδξ, Απνκλεκνλεχκαηα, 29-30. Απυ ηδκ άθθδ, 

εκδεζηηζηή ηςκ αηνζαμθμβζηχκ θαεχκ πμο παναηηδνίγμοκ δζμζηδηζηά ηαζ ζενμδζηαζηζηά έββναθα είκαζ 

δ ακηίθαζδ ακάιεζα ζημ ΗΑΜΜ 27/104, ημ μπμίμ ακαθένεζ ςξ διενμιδκία εακάημο ημο Mehmed ημ 

έημξ 1173 (25 Αοβμφζημο 1759-13 Αοβμφζημο 1760) ηαζ ημ MAD 7.28.1, ημ μπμίμ ικδιμκεφεζ έκα 

έημξ κςνίηενα ημοξ ακήθζημοξ ηθδνμκυιμοξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Musa. Ο εάκαημξ ημο Mehmed αάζεζ 

ηδξ εζςηενζηήξ ζπέζδξ ηςκ ηεηιδνίςκ πμο ελεηάζηδηακ πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ 25 Αοβμφζημο 

ηαζ θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ Οηηςανίμο 1759. 
854

 Ζ Rabya ειθακίγεηαζ ιυκμ ζημ hüccet ΗΑΜΜ 27/2. 
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ημοξ (“verese-i iktiza eden defter”) ηαζ κα ηδ δζακείιεζ ζημοξ ακήθζημοξ δζηαζμφπμοξ 

ηδξ.
855

 

Ο εάκαημξ ηςκ Musa ηαζ Mehmed εκενβμπμίδζε ηδκ εηδήθςζδ ιεβάθςκ 

μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ βζα ηδκ μζημβέκεζα, θυβς ζοζζςνεοιέκδξ ηαηαπνέςζδξ, 

δ μπμία μδήβδζε ζε δζαδμπζηέξ εηπμζήζεζξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ πενζμοζίαξ. Έηζζ, υπςξ 

έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ζηζξ 27 Οηηςανίμο 1759, μ επίηνμπμξ ηςκ δφμ ακήθζηςκ ηέηκςκ 

Κμνςκαίμξ Ahmed beğ ibn Sinci beğ πμφθδζε αζηζηά αηίκδηα (μζηυπεδα, 

ηαηαζηήιαηα ηαζ ιζα έπαοθδ) ηαζ αβνμηειάπζα (εθαζχκεξ, ιμνεχκεξ, αιπέθζα ηαζ 

πενζαυθζα) ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 249 dönüm ζε δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ βζα 5.500 guruş ζημκ Μπεκάηδ, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ιεηααίααζε ηδκ 

αβμναζεείζα πενζμοζία ζημοξ ηνεζξ ακήθζημοξ βζμοξ ημο.
856

 Με αοηυ ημκ ηνυπμ μ 

Μπεκάηδξ ελμοδεηένςζε ηδ βαζμηηδηζηή ηαζ ιεηαπμζδηζηή πανμοζία ηδξ μζημβέκεζαξ 

ημο Musa ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, εδναζχκμκηαξ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή 

εέζδ ημο ζηδκ κυηζα Πεθμπυκκδζμ. Ζ ζδιαίκμοζα αλία ηδξ δζηαζμπναλίαξ δε εα 

πέναζε απαναηήνδηδ ηαζ πζεακυκ βζα αοηυκ ημ θυβμ μ Μπεκάηδξ πνμέαδ ζηδκ 

εζημκζηή ιεηααίααζδ ηςκ κεμαπμηηδεέκηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ. Δίκαζ 

αιθίαμθμ ακ μ Μπεκάηδξ πθήνςζε ημ ακηίηζιμ, ηαεχξ έκα ιήκα ιεηά, γήηδζε 

ζοιρδθζζιυ ημο πμζμφ ηδξ αβμνάξ ιε 5.000 guruş πμο ημο υθεζθε μ Musa.
857

 Σμ 

αίηδια ημο Μπεκάηδ εκζζπφεδηε ηαζ κμιζιμπμζήεδηε απυ ηδκ πανμοζία ημο πνχδκ 

mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο Mehmed bin „Ali ağa, ημο moravalesi Hamza paşa ηαζ 

πθήεμοξ ιμοζμοθιάκςκ ζηναηζςηζηχκ şuhud-ul-hal. Ζ ζφιπναλδ ηςκ 

ζδιακηζηυηενςκ πμθζηζηχκ παναβυκηςκ ηδξ πενζμκήζμο ιε ημκ Μπεκάηδ 

ηαηαδεζηκφεζ ηδ ιεηαηυπζζδ ηδξ πμθζηζηήξ ζζμννμπίαξ ζηδ κυηζα Πεθμπυκκδζμ οπέν 

ημο ηεθεοηαίμο ηαζ ζε αάνμξ ημο ayan ηδξ Ακδνμφζαξ. 

Ζ μζημκμιζηή ζηεκυηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ οπήνπε πνζκ ημ εάκαημ ημο 

παηνζάνπδ ηδξ, αθθά εηδδθχεδηε ζε υθδ ηδκ ηνζζζιυηδηά ηδξ υηακ ηθδνμκυιμζ 

απέιεζκακ μζ δφμ ηυνεξ ημο Musa ηαζ ηα ηνία ακήθζηα εββυκζα ημο. Σδ δοζπενή 

                                                 
855

 MAD 7.28.1 ιε π.έ. 12-21 Νμειανίμο 1758 (evasid-i Rebi-ul-evvel 1172). Σμ εκδζαθένμκ ηδξ 

Πφθδξ βζα ηδκ οπυεεζδ ήηακ ζδζαίηενμ, ηαεχξ δζαηάγμκηακ πανάθθδθα δ ζφκηαλδ ferman ηαζ δ 

απμζημθή εκζθνάβζζηδξ επζζημθήξ ζημκ mevlana kazıasker ηδξ Ρμφιεθδξ ιε ηδκ εκημθή ηδξ ακάθδρδξ 

ηςκ ηαηάθθδθςκ εκενβεζχκ. 
856

 ΗΑΜΜ 27/227 ηαζ 27/46. Βθ. ηεθ. 5, υπμο ηαζ ακαθφεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ πνεχκ ηαζ δζηαζηζηχκ 

εηηνειμηήηςκ ςξ ιέζμ βαζμηηδηζηήξ επέηηαζδξ. 
857

 ΗΑΜΜ 27/63, hüccet ιε π.έ. 21 Νμειανίμο 1759 (28 Rebi‟-ul-evvel 1173). Δηπνυζςπμξ ημο 

ακήθζημο „Osman ηχνα είκαζ ηάπμζμξ Κμνςκαίμξ „Ali ağa. Ακαθμνά ζε πνέδ ημο Mehmed beğ πνμξ 

ημκ Μπεκάηδ ηαζ πχθδζδ ιένμοξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο ςξ ηνυπμ απμπθδνςιήξ ημοξ βίκεηαζ ηαζ ζημ 

ΗΑΜΜ 27/35. 
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μζημκμιζηή εέζδ ηδξ μζημβέκεζαξ εηιεηαθθεφηδηακ ηαζ άθθμζ εκδζαθενυιεκμζ. Έηζζ, 

ημκ Οηηχανζμ ημο 1760 μζ Fatme ηαζ „Ayşe ςξ επίηνμπμζ ημο „Osman ηαζ ηδξ Um 

Gelsun ιε vekil ημοξ ζοκχκοιμοξ ζογφβμοξ ημοξ Ahmed beğ, ιάνηονεξ ηδξ 

επζηνμπείαξ (“sehadetleriyle vekâleten sabit olan”) ημοξ „Osman bin „Abdullah ηαζ 

„Ali bin „Abdullah ηαζ πανμοζία ημο moravalesi Mehmed paşa πμφθδζακ βζα 7.000 

guruş 18 ηαηαζηήιαηα ζηδκ αβμνά ηδξ Σνζπμθζηζάξ ζημκ hazinedar „Abdullah efendi, 

μ μπμίμξ εκενβμφζε ςξ vekil ηδξ Hafife bint „Abd-al-Rahib.
858

 

Ζ πςθδεείζα πενζμοζία: 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Όξηα 

2 ηαηαζηήιαηα  ημ ηαηάζηδια ημο al-hacc „Ali efendi,  

ζοκαβςβή (“metafiye-i Yahudinin hanesi”),  

δδιυζζμξ δνυιμξ 

6 ηαηαζηήιαηα   ημ ηαηάζηδια ημο deli Mustafa,  

ζοκαβςβή (“Yahudilerin kenisesi”), 

δδιυζζμξ δνυιμξ 

10 ηαηαζηήιαηα ημ ηαηάζηδια ημο deli Mustafa,  

ζοκαβςβή (“Yahudiler kenise”), 

δδιυζζμξ δνυιμξ 

Δκδεζηηζηή ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ήηακ δ ηαηάζηαζδ πνυκζαξ εβηαηάθεζρδξ 

ηαζ ενήιςζδξ ηςκ πςθδεέκηςκ ηαηαζηδιάηςκ ζηδκ Σνζπμθζηζά ηαζ Καθαιάηα, 

βεβμκυξ πμο ακηακαηθά ηδκ δοζημθία ηδξ μζημβέκεζαξ κα αζπμθδεεί ιε ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ.
859

  

 Πανά ηδκ εκδθζηίςζδ ημο „Osman,
860

 δ αδοκαιία ηδξ μζημβέκεζαξ κα εθέβλεζ 

άιεζα ημοξ θμνμδμηζημφξ πυνμοξ ηδξ ηαζ δ ανιμκζηή ζπέζδ πμο είπε εδναζςεεί 

ακάιεζα ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ημκ „Osman
861

 επέηνερε ζημκ πνχημ κα ακαθάαεζ ημ 

                                                 
858

 ΗΑΜΜ 27/2, hüccet ιε π.έ. 11 Οηηςανίμο 1760 (1 Rebi‟-ul-evvel 1174). Ζ πνάλδ έθααε πχνα ζηδκ 

Σνζπμθζηζά ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ şuhud-ul-hal ήηακ ιμοζμοθιάκμζ. 
859

 ΗΑΜΜ 27/227, 27/46 ηαζ 27/2, υπμο ηαζ ακαθένεηαζ “emlak metruk seneden olub”. 
860

 ηζξ 28 Ηακμοανίμο 1762 (3 Receb 1175) μ εκήθζημξ πθέμκ „Osman επακαεπζηφνςζε ηδκ πχθδζδ 

ημο 1759. Βθ. ΗΑΜΜ 27/104. Βθ. ηεθ. 5. Ο „Osman δζαηδνχκηαξ ηδκ πανάδμζδ ηδξ ζηναηζςηζηήξ-

ηζιανζςηζηήξ πνμέθεοζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ είπε ημκ ηίηθμ ημο ζηεθέπμοξ ημο ηζιανζςηζημφ ζππζημφ ηδξ 

ανζζηενήξ πηένοβαξ ζημ θνμφνζμ ηδξ Μεεχκδξ. Βθ. MAD 9.80.3 Πανάθθδθα έβζκε βαιπνυξ ημο 

Mehmed efendi beylekçi ημο divan-i humayun. Βθ. MAD 9.5.1.  
861

 Έκδεζλδ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ απμηεθεί δ ιεηάααζδ ημο „Osman ζηδκ Σνζπμθζηζά ηαζ 

ιανηονία ημο οπέν ημο Μπεκάηδ ηαηά ηδκ απυδμζδ ειπζζημζφκδξ ηςκ πνμεζηχκ ηαζ ayan ηδξ 

Ακδνμφζαξ πνμξ ημκ ηεθεοηαίμ βζα ηδκ ακάθδρδ εη ιένμοξ ημο ηςκ πνεχκ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ 

ηζζθθζηζχκ Γζάκζηζα ηαζ Λοημφνεζζ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/215 ιε π.ε 22 Ημοθίμο 1763 (11 Muharrem 1177). 

Δκημφημζξ, δ μζημβέκεζα δζαηδνμφζε ηάπμζεξ θμεμεκμζηζαζηζηέξ πνμζαάζεζξ ζημκ ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ πθδνςιή 950 guruş εη ιένμοξ ημο Μπεκάηδ ςξ εηπνμζχπμο ημο 

ηαγά πνμξ ημκ „Osman. Βθ. ΗΑΜΜ 27/179, tahvil ιε π.έ. 12 Ημοθίμο 1763-30 Ημοκίμο 1764 (1177). 
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iltizam ηςκ ηναηζηχκ θυνςκ ηαζ ημο δεηαηζζιμφ ηςκ çiftlik Aziz ağa, Kul çavuş, 

Delimami ηαζ Veys ağa
862

 βζα ηα έηδ 1762-1763. 

Ζ μζημκμιζηή δοζπναβία πμο ακηζιεηχπζζε μ „Osman ζημ δζάζηδια 1760-

1764 ηαευνζζε ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο απέκακηζ ηυζμ ζημκ Μπεκάηδ υζμ ηαζ ζημοξ 

άθθμοξ ayan ηαζ sipahi, έηζζ υπςξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε πθήεμξ ηαηαββεθζχκ πνμξ ηδκ 

Πφθδ. Ζ πενζζζυηενμ πνμζθζθήξ ηαηηζηή ημο ήηακ δ ιμκμιενήξ ακαεεχνδζδ 

δζακειδηζηχκ ζοιθςκζχκ ιε δφμ ακηίεεημοξ ηνυπμοξ: υηακ μ „Osman ήηακ sahib-i 

arz απαζημφζε αφλδζδ ηςκ ηαηαααθυιεκςκ πμζχκ απυ ημοξ ηαθθζενβδηέξ ζε 

πανάααζδ πνμδβμφιεκςκ ηαζ εεζιζηά ηαεζενςιέκςκ δζακειδηζηχκ ζοιθςκζχκ, εκχ, 

υηακ ήηακ ηαθθζενβδηήξ, ηαηαπαημφζε ηα δζηαζχιαηα ηςκ sahib-i arz ιε 

παναηνάηδζδ ηςκ μθεζθυιεκςκ πμζχκ. Ζ πνχηδ ηαηηζηή ακηακαηθάηαζ ζηδκ 

ηαηαββεθία ημο ηαημίημο ηδξ Ακδνμφζαξ Hasan υηζ μ „Osman πανααίαζε ηδ 

ζοιθςκία πανάδμζδξ εηπνδιαηζζιέκδξ δεηάηδξ 1.500 guruş, πμο είπε ζοκάρεζ ζημ 

πανεθευκ ιε ημοξ Musa ağa ηαζ Mehmed beğ.
863

 Πανυιμζα, ηάπμζμξ Ηζαάη 

ηαηήββεζθε ηδκ ηαηάνβδζδ απυ ημκ „Osman ηδξ εηιζζεςηζηήξ ζπέζδξ πμο είπε 

ζοκάρεζ ιε temessük βζα ηα πςνάθζα ημο çiftlik „Abd-Rahur ηαζ ηδκ πανάκμιδ 

απυδμζδ ηςκ βαζχκ ζημκ ηάημζημ Ακδνμφζαξ Υαηγδβζςνβάηδ.
864

 Ο ηάημζημξ ημο 

kasaba ηδξ Ακδνμφζαξ Hasan γήηδζε ηδκ επζζηνμθή ηςκ πνδιάηςκ πμο εζζέπναλε μ 

„Osman
 
ηαε‟ οπένααζδ ηδξ ζοιθςκδιέκδξ ιε ημκ Musa δεηάηδξ ηςκ 1.650 guruş.

865
 

Ζ δεφηενδ ιεεμδμθμβία, πενζζζυηενμ πενίπθμηδ ςξ πνμξ ηζξ θεπημιένεζέξ 

ηδξ, είκαζ εκανβήξ ζηδκ οπυεεζδ ηδξ ηαημίημο ημο ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ Salihe, δ 

μπμία ηθδνμκυιδζε ηζξ βαίεξ ημο παηένα ηδξ cerrah Mehmed ağa.
866

 Ο ηεθεοηαίμξ 

ήηακ ζοκζδζμηηήηδξ ιε έκα ηνίημ ιδ ηαημκμιαγυιεκμ άημιμ απυ ημ πςνζυ Αβζμπχνζ, 

ημ ιενίδζμ ημο μπμίμο, ιεηά ημ εάκαηυ ημο ηαζ θυβς ηδξ απμοζίαξ ηθδνμκυιςκ ημο, 

πέναζε ζηδκ ηονζυηδηα ημο Mehmed ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ εκάβμοζαξ. Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ ιενίδζμ παναπςνήεδηε βζα ηαθθζένβεζα ηαζ απυδμζδ εηήζζαξ 

                                                 
862

 ΗΑΜΜ 27/89, 27/34, 27/41 ηαζ 27/151. Γζα θεπημιένεζεξ ακαθμνζηά ζημοξ εκμζηζαγυιεκμοξ 

θυνμοξ, ηα πμζά ηαζ ηζξ πνμκμθμβίεξ εηιίζεςζδξ αθ. ηεθ. 6. 
863

 MAD 7.232.1 ιε π.έ. 29 Γεηειανίμο 1760-8 Ηακμοανίμο 1761 (evahir-i Cemaziye‟-ul-evvel 1174) 

ηαζ απμδέηηεξ ημκ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
864

 MAD 8.115.3 ιε π.έ. 24 Μαΐμο-2 Ημοκίμο 1763 (evasid-i Zil-ka‟de 1176) ηαζ απεοεοκυιεκμ ζημκ 

ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Ο Ηζαάη πθήνςκε εηήζζμ εκμίηζμ 600 guruş. 
865

 MAD 8.152.3 ιε π.έ. 29 επηειανίμο-8 Οηηςανίμο 1763 (evahir-i Rebi‟-ul-evvel 1177) ηαζ 

παναθήπηεξ ημκ mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
866

 MAD 8.119.3 ιε π.έ. 3-12 Ημοκίμο 1763 (evahir-i Zil-ka‟de 1176) ηαζ παναθήπηεξ ημκ kapıcıbaşı 

ηαζ mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ mevlana ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 



 255 

δεηάηδξ
867

 ζηδκ μζημβέκεζα ημο Musa, δ μπμία υιςξ ηα ηεθεοηαία 6 έηδ ηαηαπάηδζε 

ηδκ ηαθθζενβδηζηή ζοιθςκία ηαζ πνμθακχξ μζηεζμπμζήεδηε ηδκ παναβςβή.
868

 Ζ 

ζοζηδιαηζηή εθανιμβή απυ ημκ „Osman ηςκ ηοπζηχκ ιεευδςκ βαζμηηδηζηήξ 

επέηηαζδξ ιέζς ηδξ αηφνςζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο sahib-i arz ηαζ ηδξ ηεθζηήξ 

έλςζήξ ημο απυ ηδ βδ ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηδκ ηαηαββεθία ηςκ αδενθχκ Mustafa ηαζ 

Ahmed,
869

 μζ μπμίμζ ημκ ηαηδβμνμφκ υηζ ηαηαπάηδζε ηα δζηαζχιαηά ημοξ ζηδ δεηάηδ 

ηαζ ηδκ εηήζζα ηαθθζένβεζα ζηα çiftlik Kibil, Yavoliç ηαζ Biladon [sic], ηα μπμία είπακ 

ηθδνμκμιήζεζ απυ ημκ παηένα ημοξ „Abd-al-Kerim.  

Ζ ιεηάααζδ sipahi ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ 

απμηαηάζηαζδξ ηςκ ηαηαπαηδεέκηςκ δζηαζςιάηςκ απμηεθμφζε ελαίνεζδ, πμο υιςξ 

ακηακαηθά ημ πμθοάνζειμ ηςκ ακηίζημζπςκ πενζπηχζεςκ αηφνςζδξ ηδξ ελμοζίαξ 

ηςκ sahib-i arz πμο δεκ ηαηαβνάθηδηακ πμηέ. Ακ ηαζ δε βκςνίγμοιε ηδκ ηαηάθδλδ 

ηδξ πνμζπάεεζαξ ηδξ Salihe, δ ακηίζημζπδ ηςκ δφμ αδενθχκ απέηοπε, ηαεχξ έκα 

πνυκμ ιεηά, ημ Yavoliç πμοθήεδηε ςξ mülk ηδξ μζημβέκεζαξ απυ ηδκ Fatme ζημκ 

Μπεκάηδ. Ζ ζαενή κμιζηή αάζδ ηδξ ηονζυηδηαξ δεκ αιθζζαδηήεδηε πμηέ, ηαεχξ ημ 

1771 ημ Yavoliç δδιεφηδηε ςξ πθήνδξ ζδζμηηδζία ημο Μπεκάηδ. 

Ζ αεέηδζδ οπμπνεχζεςκ ηαζ δ νήλδ ειπμνζηχκ ζπέζεςκ απμηέθεζε άθθδ 

ηαηηζηή ελαζθάθζζδξ πνδιαηζηχκ δοκαημηήηςκ. Έηζζ, μ Υζχηδξ Γδιήηνδξ ηαζ μ 

αδενθυξ ημο Νζηυθαξ ηαηήββεζθακ ημκ „Osman beğ υηζ ημ πνμδβμφιεκμ έημξ 

εζζέπναλε πανάκμια 6.500 guruş ιε ηδκ πνυθαζδ πθδνςιήξ πνέμοξ ημοξ πνμξ αοηυκ 

(“eda-i te‟allül”).
870

 Πνμθακχξ μ „Osman ηανπχεδηε ειπμνζηυ ηεθάθαζμ ημ μπμίμ μζ 

ζοκέηαζνμί ημο δε εεςνμφζακ ιενίδζυ ημο.  

Ζ ζοκδεέζηενδ ηαηηζηή ημο „Osman ήηακ δ απμθοβή ηαζ ηεθζηά αεέηδζδ 

εηπθήνςζδξ οπμπνεχζεςκ, δεζιεφζεςκ ηαζ ηονίςξ πνεχκ πμο είπε ακαθάαεζ μ 

παηέναξ ημο. Ζ μζημβέκεζα είπε ζοκάρεζ ζπέζεζξ ιε δακεζμθδπηζηή ζημπμεεζία ιε 

ημημβθοθζημφξ ηφηθμοξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ηαζ ζδζαίηενα ιε ηάπμζμκ Θμδςνή. 

Έηζζ, μ „Osman απέθεοβε ηαη‟ ελαημθμφεδζδ κα απμπθδνχζεζ πνέμξ 2.993 guruş, ημ 

μπμίμ ήηακ οπυθμζπμ δακείμο 3.448 guruş, πμο είπε ζοκάρεζ μ παηέναξ ημο πνζκ 5 

πνυκζα απυ ημκ Θμδςνή. Ο „Osman οπμζηήνζγε υηζ έπεζ λεπνεχζεζ ημ πμζυ (“eda 

                                                 
867

 “sahib-i arz temessük mücebince beher sene zabt ve zira‟at ve aşr verilmek sahib-i arza eda edub” 
868

 “te‟adi eyledikleri[…] hilaf-i kanun zabt edub gadr eyledikleri”. Καηδβμνμφκηαζ μκμιαζηζηά μζ 

εηπνυζςπμζ ηαζ ηςκ 3 βεκεχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, Musa ağa, Mehmed ηαζ „Osman. 
869

 MAD 8.119.4 ιε π.έ. 3-12 Ημοκίμο 1763 (evahir-i Zil-ka‟de 1176) ηαζ απεοεοκυιεκμ πνμξ ημκ 

mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
870

 MAD 7.273.2 ιε π.έ. 26 Μαΐμο-4 Ημοκίμο 1761 (evahir-i Şevval 1174) ηαζ απμδέηηεξ ημκ muhassil 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
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ettirdim diye”), εκχ μ Θμδςνήξ γδημφζε ηδκ έηδμζδ ferman, πμο εα δζέηαγε ηδκ 

πθδνςιή ημο πνέμοξ ζημκ vekil ημο, Γζχνβδ.
871

 Ο ίδζμξ Θμδςνήξ απαζημφζε απυ ημκ 

„Osman ηδκ πθδνςιή πνέμοξ 1.416 guruş, βζα ημ μπμίμ είπε ζηδκ ηαημπή ημο 

temessük (“ber-mucib-i temessük-i sahih”).
872

 Σδκ ίδζα ιεεμδμθμβία αημθμφεδζε μ 

„Osman ιε ημοξ Κςκζηακηζκμοπμθίηεξ ειπυνμοξ Θμδςνή ηαζ Γδιήηνδ, μζ μπμίμζ 

δζαιανηονήεδηακ, δζυηζ, εκχ πνζκ 5 έηδ μ Mehmed beğ ήνεε ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ζφκαρε ιε temessük δάκεζμ (“bunlardan ba-temessük istikraz 

ederki”) 8.500 guruş αάγμκηαξ εκέπονμ ιζα γχκδ ηαζ δφμ γεοβάνζα ζημοθανίηζα, ιεηά 

ημ εάκαημ ημο Mehmed δεκ απμπθδνχεδηε ημ πνέμξ, εκχ (άβκςζημ πχξ) ηα εκέπονα 

πέναζακ ζηδκ ηονζυηδηα ημο „Osman.
873

 Ζ ίδζα αδοκαιία ζηακμπμίδζδξ 

οπμπνεχζεςκ πμο ακέθααε μ ίδζμξ μ „Osman δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδ δζαιανηονία ηςκ 

Κςκζηακηζκμοπμθζηχκ Ααναάι, Γζάημ ηαζ Μανακζπυβμ [sic] βζα ηδκ απμθοβή 

πθδνςιήξ εη ιένμοξ ημο „Osman (ηαζ υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ηαζ ηςκ αδενθχκ 

Hotoman) πνέμοξ 7.332 guruş απυ 10.850 guruş ηα μπμία είπε δακεζζηεί βζα ηδκ 

ακάθδρδ iltizam.
874

 Γε βκςνίγμοιε ακ μζ ηαηαββεθίεξ είπακ αίζζα έηααζδ βζα ημοξ 

εκάβμκηεξ. 

Ο „Osman ακηζιεηχπζγε αοηέξ ηζξ ζοκεπείξ επζεέζεζξ ηαηαββέθθμκηαξ ηνίημοξ 

ςξ έηκμιμοξ απυ ηδκ μεςιακζηή δζηαζζηή ηαζ βαζμηηδηζηή ηάλδ. Γζα πανάδεζβια, 

ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο εηημλεφμκηακ εκακηίμκ ημο, ηαηδβυνδζε ηάπμζμκ 

Ahmed beğ Salihoğlu
875

 υηζ πανεκέααζκε (hilaf-i şer‟ ve kanun zahir olan mudahalesi) 

ζηδκ ηονζυηδηα ηςκ βαζχκ, αιπεθχκςκ ηαζ εκυξ ζπζηζμφ ημο ζημ çiftlik Απζζμπχνζ 

[sic]. Ο „Osman ακέπηολε ειπενζζηαηςιέκα ημκ κυιζιμ παναηηήνα ηςκ ηηήζεχκ ημο, 

ηζξ μπμίεξ πμφθδζε δ ζφγοβμξ ημο Salih bin Mehmed ιε ζενμκμιζηυ hüccet ζημκ 

παππμφ ημο Musa ağa,
876

 μ μπμίμξ πθδνχκμκηαξ ηδ δεηάηδ ηαζ ημ resm-i tapu 

ακέθααε κα ηαθθζενβεί ηζξ βαίεξ.
877

 Σα αηίκδηα πέναζακ δςνεάκ (meccanen), 

                                                 
871

 MAD 7.274.1 ιε π.έ. 4-13 Ημοθίμο 1761 (evai‟l-i Zil-hicce 1174) ηαζ απεοεοκυιεκμ ζημκ muhassil 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
872

 MAD 8.131.2 ιε π.έ. 3-12 Ημοθίμο 1763 (evahir-i Zil-hicce 1176) ηαζ απμδέηηεξ ημκ kapıcıbaşı ηδξ 

Τρδθήξ Πφθδξ ηαζ mütesellim ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
873

 MAD 7.287.1 ιε π.έ. 24 Ημοκίμο-3 Ημοθίμο 1761 (evahir-i Zil-ka‟de 1174) ηαζ απεοεοκυιεκμ πνμξ 

ημκ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Απυ ηα γεοβάνζα ζημοθανίηζα ημ έκα 

ήηακ ημζιδιέκμ ιε δζαιάκηζα ηαζ ημ άθθμ ιε άθθμοξ πμθφηζιμοξ θίεμοξ. 
874

 MAD 7.295.1 ιε π.έ. 14-23 Ημοθίμο 1761 (evasid-i Zil-hicce 1174) ηαζ απεοεοκυιεκμ πνμξ ημκ 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημοξ ηαδήδεξ ηδξ Ακδνμφζαξ ηαζ Γαζημφκδξ.  
875

 MAD 8.201.1, ιε π.έ. 14-23 Μανηίμο 1764 (evasid-i Ramazan 1177) ηαζ παναθήπηδ ημκ ηαδή ηδξ 

Ακδνμφζαξ. 
876

 Σμ ακηίηζιμ βζα ημ ζπίηζ ηαζ ηα αιπέθζα ήηακ 150 guruş, εκχ μζ βαίεξ ημο çiftlik πμοθήεδηακ βζα 500 

guruş. 
877

 υ.π.: “zabt ve zira‟at ve aşar ve rüsmü sahib-i arz eda ve emlak dahi mutesarrıf iken”. 
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ηθδνμκμιζηά (bad-al-intikal) ηαζ κυιζια ζηδκ ηονζυηδηα ημο „Osman, μ μπμίμξ είπε 

ηαζ ζπεηζηυ fetva.  

οπκά δδιζμονβμφκηακ πενίπθμηα γδηήιαηα απυ πενζπηχζεζξ ζοβηονζανπίαξ.  

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ημο çiftlik Suvlako ζημκ ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ, 

ζημ μπμίμ ήηακ ζοβηφνζμζ μ „Osman beğ ηαζ μ ηάημζημξ Ακδνμφζαξ derviş zade 

Süleyman ağa. ηακ πέεακε μ δεφηενμξ, μ „Osman ηθδνμκυιδζε ημ ιενίδζυ ημο, 

υιςξ δ ζφγοβμξ ημο Süleyman Hasime δζεηδίηδζε ηδ βδ ζζπονζγυιεκδ υηζ είπε 

πθδνχζεζ ημ resm-i tapu ηαζ είπε θάαεζ zabt-i temessük.
 878

 Ζ επζπεζνδιαημθμβία ημο 

„Osman ακαπηφπεδηε βφνς απυ ημ δίηαζμ ηδξ ζοβηονζυηδηαξ ηαζ ηδκ απμοζία 

κυιζιςκ ηθδνμκυιςκ.
879

 Ζ ζμοθηακζηή απυηνζζδ δζηαίςζε ηδκ Hasime 

πνμηνίκμκηαξ ημ δίηαζμ ηδξ αβμνάξ ηδξ ηονζυηδηαξ απυ ηδκ ανπή ηδξ πνμηίιδζδξ ηαζ 

απμδίδμκηαξ ηδκ ηονζυηδηα ζημκ εκδζαθενυιεκμ πμο πθήνςζε ημ resm-i tapu.  

ε ακάθμβδ δζαιάπδ εκεπθάηδ μ „Osman ιε ηάπμζμκ Ahmed ağa ibn Mehmed 

ağa βζα ηδκ ηονζυηδηα ηςκ βαζχκ ηαζ emlak ηςκ çiftlik Γζααμθίηζζ ηαζ Μπνάθμ.
880

 Ο 

„Osman beğ ηυκζζε ηδ ζοκέπεζα ημο έηπαθαζ ηαζ ηθδνμκμιζημφ δζηαζχιαηυξ ημο ζηζξ 

βαίεξ,
881

 εκχ δ επζπεζνδιαημθμβία ημο Ahmed ağa επζηεκηνςκυηακ ζημ δίηαζμ ηδξ 

ζοβηονζυηδηαξ, ηαεχξ, υπςξ οπμζηήνζγε, ηα είπε ηθδνμκμιήζεζ απυ ημκ ζοβηφνζυ 

ημο Huseyn. φιθςκα ιε ημκ „Osman, δ ηαηηζηή ημο ακηζπάθμο ημο ήηακ ζδζαίηενα 

ιεεμδζηή: έηακε αβςβή πςνίξ ζενμκμιζηά έββναθα (bila-sened-i şer‟), έζηεζθε 

„arzuhal ζηδκ Πφθδ, πέηοπε ηδκ έηδμζδ δζαηαβήξ βζα ηδκ άθζλδ εζδζημφ mubaşır ηαζ 

ζηδκ αηνμαιαηζηή δζαδζηαζία πμο ζοβηθήεδηε ιε ζημπυ ημκ ζοιαζααζιυ, μ Ahmed 

                                                 
878

 MAD 8.203.5 ιε π.έ. 3-12 Απνζθίμο 1764 (eva‟il-i Şevval 1177) ηαζ απμδέηηδ ημκ ηαδή ηδξ 

Ακδνμφζαξ. 
879

 υ.π.: “oğlu ve kızı ve babaları [ve] karındaş ve musterekin makam-i tapu eshabından kimesnesi 

kalmayub” ηαζ MAD 8.213.2 ιε π.έ. 23 Απνζθίμο-2 Μαΐμο 1764 (evahir-i Şevval 1177) ηαζ απμδέηηδ 

ημ na‟ib ηδξ Ακδνμφζαξ. “musa‟ ve musterik mutesarrıfları […] tapuyi mustehakk ve hakk-i tapu 

musterik olduğu „itibariyle musterik mezkür „Osman olub […] oğlu ve kızı ve babası [ve] karındaşı ve 

sa‟ir tapu-i ashabın muşterik „Osman‟ın gayr kimesnesi kalmayub”. 
880

 MAD 8.205.2 ιε π.έ. 3-12 Απνζθίμο 1764 (eva‟il-i Şevval 1177) ηαζ απμδέηηδ ημκ ηαδή ηδξ 

Ακδνμφζαξ. 
881

 Ο Musa αβυναζε ιε hüccet ηαζ temessük ηα ηαθθζενβδηζηά δζηαζχιαηα ακηί 3.000 guruş απυ 

ηάπμζμκ Huseyn, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ηα είπε αβμνάζεζ πνζκ 7 έηδ απυ ηδ ζφγοβμ ημο απμεακυκηα 

ηαημίημο ημο kasaba „Abd-al-Kerim, Sulaha bint Huseyn ακηί 5.000 guruş. Ο Musa είπε ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ηδξ δζανημφξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηδξ πθδνςιήξ ηδξ δεηάηδξ ηαζ ημο resm-i sahib-i arz, ηζξ 

μπμίεξ ηήνδζε υπςξ ηαζ μ ίδζμξ μ „Osman. Δπζπθέμκ μ ηεθεοηαίμξ είπε επζηονχζεζ ηα δζηαζχιαηα 

ηονζυηδηαξ ζε ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ, αάζδ επζηυπζαξ ελέηαζδξ, ιανηφνςκ ηαζ ζενμκμιζηχκ 

έββναθςκ. φιθςκα ιε ηδκ θελζπεκία ηδξ μεςιακζηήξ δζηαζζηήξ ζηέρδξ ηα ηαθθζενβδηζηά δζηαζχιαηα 

ημο „Osman πενζβνάθμκηαζ ιε υνμοξ απυθοηδξ ηονζυηδηαξ: “bil-kemalen al-hakk olub”. 
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δζηαζχεδηε πνμζημιίγμκηαξ ρεοδμιάνηονεξ. Πανά ηδ αίαζδ νδημνζηή ημο „Osman,
882

 

δ Πφθδ ηήνδζε ίζεξ απμζηάζεζξ απυ ηα ακηίδζηα ιένδ. 

 Ζ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή οπυζηαζδ ηδξ δοκαζηείαξ ημο Musa έθηαζε ζε 

ηνίζζιμ ζδιείμ ιεηά ημκ εάκαημ ημο „Osman beğ ζηζξ 25 επηειανίμο 1764 (28 

Cemazi-ul-evvel 1178)
883

 ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ,
884

 υπμο πνμθακχξ ηεθζηά 

ακαβηάζηδηε κα πάεζ βζα κα οπεναζπζζηεί ηα ζοιθένμκηά ημο. Ζ πενζμοζία ημο 

πέναζε ζηδκ ηονζυηδηα ηςκ δφμ εείςκ ημο Fatme ηαζ „Ayşe ηαζ ηδξ ζογφβμο ημο 

Dorriye. Οζ ελεθίλεζξ πμο αημθμφεδζακ ηαηαδεζηκφμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηυζμ 

μζ ημπζημί πανάβμκηεξ υζμ ηαζ δ ηεκηνζηή ελμοζία ηζκδημπμζμφκηακ ζηα πθαίζζα ιζαξ 

πενζθενεζαηήξ ηνίζδξ βαζμηηδηζημφ παναηηήνα. 

Οζ μζημκμιζηέξ δοζπένεζεξ ηδξ μζημβέκεζαξ ακάβηαζακ ηζξ ηνεζξ ηθδνμκυιμοξ 

κα πνμαμφκ ζε ιαγζηέξ εηπμζήζεζξ ηδξ πενζμοζίαξ. Δκδεζηηζηέξ είκαζ μζ δζαιανηονίεξ 

βζα ηδ ιδ εηπθήνςζδ πνδιαηζηχκ οπμπνεχζεςκ ηδξ μζημβέκεζαξ, υπςξ δ ζοιιεημπή 

ηδξ ζημ ζοθθμβζηυ πνέμξ ηςκ 4.000 guruş πνμξ ημκ ayan Mehmed,
885

 ηα 4.165 guruş 

πνέμξ πνμξ ημοξ Mustafa bin Ahmed ηαζ Ibrahim
886

 ηαζ ηα 6.500 guruş απθήνςηδξ 

απμγδιίςζδξ πνμξ ημκ al-hacc Bekr paşa.
887

 Ο Μπεκάηδξ έζπεοζε κα εηιεηαθθεοηεί 

ηδκ εηηνειμφζα ηαηάζηαζδ ανπζηά εκμζηζάγμκηαξ ημ çiftlik Cafer emin έηηαζδξ 80 

çift ζημκ ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ.
888

 Ζ δζμζηδηζηή οπαβςβή ημο ζημ mukata‟a ηδξ 

Πάηναξ απέηνερε ηδκ αβμνά ημο, εκχ δ κμιζιμπμίδζδ ηδξ εκμζηίαζδξ αημθμφεδζε 

ηδκ επζπεζνδιαημθμβζηή βναιιή οπέν ηδξ ζοκεπμφξ ηαθθζένβεζαξ ημο πχνμο: ημ 

                                                 
882

 Γζαιανηφνεηαζ έκημκα (“istikâ edim”), παναηηδνίγεζ ημκ Ahmed απαηεχκα (“ziyade muzevvir”) ηαζ 

ηζξ εκένβεζέξ ημο δδιυζζα απάηδ (“tezvirini eylediği „alenen”) ηαζ ακηανζία ηαηά ημο ηνάημοξ 

(“mezkürün hareket-i memleketin ihtilalın ba‟is”). 
883

 MAD 8.336.4. 
884

 MAD 8.347.3. 
885

 MAD 8.291.3 ιε π.έ. 4-13 Ηακμοανίμο 1765 (evasid-i Receb 1178) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ muhassil ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημοξ ηαδήδεξ ηδξ Κμνίκεμο, Γαζημφκδξ ηαζ Ακδνμφζαξ. Οζ άθθμζ μθεζθέηεξ ήηακ 

μζ Halil ηαζ Mustafa Hotoman. 
886

 MAD 8.342.1 ιε π.έ. 1-10 Μαΐμο 1765 (evasid-i Zil-hicce 1178) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ muhassil ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
887

 MAD 9.41.3 ιε π.έ. 23 Μανηίμο-1 Απνζθίμο 1766 (evasid-i Şevval 1179) ηαζ απμδέηηεξ ημκ 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο Mehmed paşa ηαζ ημκ δζμνζζιέκμ mevlana na‟ib Mehmed. Ζ απμγδιίςζδ 

είπε επζδζηαζηεί βζα ηα ηηίνζα, ακάιεζα ζηα μπμία έκα πάκζ ηαζ ιία έπαοθδ, πμο έηαρε (“hark edub”) 

ζημκ kasaba ημο Άνβμοξ μ Musa. Οζ vekil ηαζ ζφγοβμζ ηςκ Fatme ηαζ „Ayşe Hamdi beğ ηαζ Ahmed beğ 

ηαηδβμνμφκηαζ ζε ζδζαίηενα ζηθδνή βθχζζα βζα ακυδηδ πθεμκελία (“tamah-i ham tağib ile”). Ζ 

ηαηαββεθία ζηάθεδηε ζηδκ Πφθδ ιε „arzuhal ημο na‟ib ημο ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ mevlana Selim, 

βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ απχθεζα επζννμήξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζημ ζενμδζηείμ ημο ηαγά. 
888

 ΗΑΜΜ 27/217, tapu ιε π.έ. 12 Ημοθίμο 1763-30 Ημοκίμο 1764 (1177), ακ ηαζ δ έηδμζή ημο πνέπεζ 

κα έβζκε ζηα ηέθδ Ημοκίμο 1764. Γζα θεπημιένεζεξ βζα ηδ δζηαζμπναλία αθ. ηεθ. 5. 
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çiftlik είπε ιείκεζ πςνίξ ζδζμηηήηδ (“mahlul vech olunub”), εκχ μζ ηθδνμκυιμζ ημο δεκ 

εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ ηαθθζένβεζά ημο.
889

 

 Ο ακαζνέζζιμξ παναηηήναξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ δ απμηθεζζηζηά de facto 

εδναίςζή ηδξ εηδδθχεδηακ ζε υθδ ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημοξ ζηζξ ανπέξ ημο 1765, 

υηακ δζαηάπεδηε, βζα άβκςζημοξ θυβμοξ, ηαηαβναθή ηαζ δήιεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο 

„Osman. Ο Μπεκάηδξ, πνμθακχξ θμαμφιεκμξ δήιεοζδ ηςκ αηζκήηςκ πμο είπε 

αβμνάζεζ ημ 1759, έζηεζθε „arzuhal ζηδκ Πφθδ,
890

 ζημ μπμίμ ακέπηολε πμθοεπίπεδδ 

επζπεζνδιαημθμβία βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ αβμνάξ: επίηθδζδ ζηα πνέδ ημο Mehmed 

beğ ςξ θυβμ ηδξ αβμνάξ, ζημκ έβηνζημ παναηηήνα ηδξ δζηαζμπναλίαξ πάνδ ζηδκ 

πανμοζία ημο εηηεθεζηή ηδξ δζαεήηδξ ηαζ επζηνυπμο ημο „Osman Ahmed ζημ 

ζενμδζηείμ, ζηα ferman ηαζ buyuruldu ημο Hamza paşa,
891

 ζηδκ ηαηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

ηαηαζηδιάηςκ,
892

 ηαζ ηέθμξ ζηα 30 kise akçe πμο λυδερε μ Μπεκάηδξ βζα ηδ 

ζοκηήνδζή ημοξ. Πανάθθδθα ηαζ εκχ δζανημφζε δ ηαηαβναθή ηδξ πενζμοζίαξ ημο 

„Osman, μ Μπεκάηδξ αβυναζε ηα 7 çiftlik απυ ηδκ Fatme. πςξ ημκίζηδηε δ έηδμζδ 

4 hüccet
893

 ηαζ 2 tapu απμηνζκυηακ ζηδκ ακάβηδ βζα ιέβζζηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ 

αβμνάξ ζε έκα νεοζηυ ηαζ επίθμαμ ηθίια επζηείιεκδξ δήιεοζδξ. Ζ πχθδζδ ήηακ 

ζοιθένμοζα ηαζ βζα ηα δφμ ιένδ, ηαεχξ μζ Fatme ηαζ „Ayşe ηανπχκμκηακ 10.000 

guruş απυ ιζα παιέκδ πενζμοζία, εκχ μ Μπεκάηδξ εζζέπναηηε ηα 7.949 guruş πνέμοξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa, πμζυ ημ μπμίμ ιεηά ηδ δήιεοζδ εα ήηακ αδφκαημκ κα 

απμπθδνςεεί. Βέααζα, μζ ζοκεήηεξ, ηάης απυ ηζξ μπμίεξ έβζκε δ πχθδζδ, ιαξ 

επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε υηζ δ αλία ηςκ çiftlik ήηακ ιεβαθφηενδ απυ 17.949 guruş. 

Δλίζμο εκδζαθένμκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ αηυιδ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηνίζζιδξ 

ζηζβιήξ, υπμο δ ηεκηνζηή ελμοζία πανειααίκεζ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά ηαζ εθέβπεζ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ παναβςβζηχκ πυνςκ απυ ημοξ ημπζημφξ πανάβμκηεξ, μ Μπεκάηδξ δε 

δοζημθεφεηαζ κα ανεζ ζοκενβάζζιμοξ ηαδήδεξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

αιθζζαδηήζεζ ηαζ κα απμζπάζεζ ιενίδζμ απυ ηα δζηαζχιαηα ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ. 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα ηαηηζηή μ Λάζηανδξ, ζε ζοκενβαζία ηαζ υθεθμξ ημο 

mütevelli Salih kethuda, εκμζηίαζε βζα 650 guruş ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ααημοθζηχκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο Musa ağa, δδθαδή ιζαξ έπαοθδξ ζηδκ Ακδνμφζα ιε 

                                                 
889

 “varisları tarafından bir kimesne talib ve rağib olmamamkla […] hakk-i tapu olmayub mukabele 

etmeye varisları.” 
890

 ΗΑΜΜ 27/35 ιε διενμιδκία 29 Ηακμοανίμο 1765 (6 Şaban 1178). 
891

 “babası Mehmed beğ vefatından sonra düyün kesiresi olmaktan naşı ba-ferman-i „ali ve devletlu 

Hamza paşa hazretlerin buyuruldusıyle ve ba-ma‟rifet şer‟ vası muhtarı olan Ahmed beğ ma‟rifetiyle”. 
892

 “ba‟zı harabe müşrif [...] harabe müşrif dekâkın ve viran bağçeleri”. 
893

 Δηηεκήξ ακαθμνά ζηδ βαζμηηδηζηή υρδ ηδξ οπυεεζδξ έβζκε ζημ ηεθ. 5. 
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διενήζζμ εκμίηζμ 3 akçe ηαζ εκυξ αθεονυιοθμο ζημ çiftlik Dostila ιε διενήζζμ 

εκμίηζμ εκυξ akçe.
894

 

 Πναβιαηζηά, ζηδκ εζζαβςβή ημο defter ηαηαβναθήξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο 

„Osman beğ ζηδκ Κμνχκδ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ζφιθςκα ιε ferman δζαηάπεδηε δ 

επακελέηαζδ ηςκ ηίηθςκ ζδζμηηδζίαξ υζςκ αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ αηζκήηςκ είπακ 

πμοθδεεί,
895

 εκχ ζημ ίδζμ πκεφια ημ ηαηάζηζπμ ηςκ çiftlik ζηδκ Ακδνμφζα δζαηάγεζ ηδ 

ιεηαηνμπή ηςκ ηηδιάηςκ ζε ηναηζηυ malikâne.
896

 Σα çiftlik ήηακ ηα Ca‟fer emin, 

ηάθα, Ca‟fer ağa, Mμφζηα, πακμπχνζ, Βνςιμανφζδ, Μαβμφθα, Ραρςιάηζ, 

Σναβακά, Μανιανία, Λζβυηνοβμ, Kebir, Γμοζφθα, Γασδμονμπχνζ, Κανηενυθζ, Νάγζ, 

Αθεπμπχνζ, Καηζανμφ, Sahmo, μθάηζ, Ράδμξ, Ξενμηαζηέθζ, Şaban halife, Paça, 

Slus [sic], Kurdoğlu, Kurd ağa, Poliçi, Mustafa Paşa, Κμοηήθανδ efendi, Πμκηζά ηαζ 

Κθίια. 

Σεθζηά, ηνεζξ ιήκεξ ανβυηενα μζ ηθδνμκυιμζ ημο „Osman πέηοπακ, άβκςζημ 

πχξ,  ηδκ αηφνςζδ ηδξ δήιεοζδξ ηαζ ηδκ έηδμζδ αδείαξ πχθδζδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

πενζμοζίαξ βζα ηδκ απμπθδνςιή ηςκ μζημβεκεζαηχκ πνεχκ.
897

 Σμ ακηίζημζπμ ahkâm 

απμηεθεί ζδιακηζηυ ηεηιήνζμ οπακαπχνδζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ζηζξ πνμθακείξ 

πζέζεζξ επανπζαηχκ παναβυκηςκ. 

 Ο Μπεκάηδξ βνήβμνα ακηζιεηχπζζε πνμαθήιαηα ιε ηδκ μζηεζμπμίδζδ ηςκ 

κεμαπμηηδεέκηςκ çiftlik. ε „arzuhal ημο πνμξ ηδκ Πφθδ πνμξ ημ ηέθμξ ημο 1765  

ακαθένεζ υηζ ηυζμ μ ίδζμξ υζμ ηαζ μ βζμξ ημο Λζιπενάηδξ βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ πίεζδξ 

απυ ημ voyvoda ηδξ Καθαιάηαξ Süleyman beğ, μ μπμίμξ εηιεηαθθεουιεκμξ ημ 

αλίςιά ημο ηαζ πνμζθένμκηάξ ημοξ 360 guruş ημφξ πζέγεζ κα ημο παναπςνήζμοκ ηα 

αβμναζεέκηα αηίκδηα.
898

 Ζ δζαιανηονία ημο κμιζιμπμζείηαζ απυ ηζξ οπμβναθέξ ηςκ 

                                                 
894

 ΗΑΜΜ 27/94, tapu ιε π.έ. 20 Ημοκίμο 1765 (gurre-i Muharrem 1179). 
895

 ΗΑΜΜ 27/255 ιε διενμιδκία 19 Μανηίμο 1765 (26 Ramazan 1178): “tahrir olunmak murad 

olundukta […] bil-cümlesi füruht olunmuş bulunub ne vechle bey‟ al-an iştira edenlerine tarz aldılar 

[…] senedat ile hüccet tasarrufalarında teveccuh etti bu husustan vuku‟at olanlardan istiknah hakkikat 

yedleri terfik ve tahrir”. Σμ ferman είπε απμδέηηεξ ημ moravalesi al-seyyid Ahmed paşa ηαζ ημκ al-hacc 

Süleyman. Γζα ηδκ ηαηαζηίπςζδ ηςκ έββεζςκ ηαζ αζηζηχκ αηζκήηςκ ημο „Osman ζηδκ Κμνχκδ αθ. 

πανάνηδια. 
896

 ΗΑΜΜ 27/64, ιε π.έ. 10 Ημοκίμο 1765 (20 Zil-hicce 1178). Ζ ζφκηαλή ημο έβζκε εκχπζμκ ημο 

ζοκυθμο ηςκ ağa ηδξ Ακδνμφζαξ βζα θυβμοξ εβηονυηδηαξ ηαζ ηήνδζδξ ηςκ ζζμννμπζχκ. 
897

 ΗΑΜΜ 27/192, tapu ιε π.έ. 13 επηειανίμο 1765 (27 Rebi‟ul-evvel 1179): “muteveffanın düyun 

[…] al-şer‟ al-never zahir ve mutehakkik olmağın ba-ferman „ali bil-varis
 
[…] bey‟ ve eda-i düyun 

etmek üzere
 
[…] işbu murasele-i tahrir ve yedlerine „ita olunmuştur gerektir ki muteveffa-i merkumun 

terekesinden yedlerinizde olan emlak ilhakk sahih olan emlak ve esyasını semen-i ile erbab hacat dey‟ 

ve icab düyun sabit olan”. 
898

 ΗΑΜΜ 27/55, „arzuhal ιε διενμιδκία 31 Οηηςανίμο 1765 (15 Cemaziye ul-evvel 1179): “hala 

Kalamata voyvodası Süleyman ağa cebr etmekle mesfuran dahi yedlere verdiği 360 guruş istirdad ve 

eda eder […] bu husussta bu kuvvetlerine gadr mutalebeleri halik-i kanun olduğu”.  
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mütesellim Ibrahim ηαζ Ahmed ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηδ ικεία εηδμεέκημξ fetva. 

Πανάθθδθα, ηαηέθοβε ζηδκ έβηθδζδ ημο πενζθενεζαημφ ελμοζζαζηζημφ ηέκηνμο, 

δδθαδή ημο moravalesi, απυ ημκ μπμίμ γήηδζε ηδκ έηδμζδ buyuruldu απαβμνεοηζημφ 

βζα ηάεε ακάιεζλδ ζηα 7 çiftlik.
899

 Καζ ζηα δφμ „arzuhal, ημ αίηδια ημο Μπεκάηδ 

ζοιπθδνχεδηε απυ εηηεκή ακαζηυπδζδ ημο ηνυπμο απυηηδζδξ ηςκ αηζκήηςκ ηαζ 

εδναίςζδξ δζαδμπήξ κυιζιςκ ηίηθςκ ηαζ δζηαζςιάηςκ απυ ημκ Musa ςξ ημκ 

Καθαιαηζακυ πνμφπμκηα.
900

 Ο Süleyman ιεηέαδ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ 

οπμζηήνζλε υηζ είπε αβμνάζεζ ιε temessük ηαζ αθμφ είπε πθδνχζεζ ημ resm-i tapu 

ζημοξ sahib-i arz ημο mukata‟a ηςκ çiftlik „Aziz ağa, Veis ağa, Delimami ηαζ Kul 

çavuş.
901

 Καηά ηα θεβυιεκά ημο, δ αβμνά έβζκε ηαηά ηδ δζάνηεζα επίζηερήξ ημο ζημκ 

ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ θίβμ πνζκ πεεάκεζ μ „Osman beğ.
902

  

Δίκαζ θακενυ υηζ μ εάκαημξ ημο „Osman δδιζμφνβδζε έκα βαζμηηδηζηυ ηεκυ ημ 

μπμίμ έζπεοζε άιεζα κα ηαθφρεζ ηάεε εκδζαθενυιεκμξ, εκχ μζ δφμ εείεξ ημο 

εηιεηαθθεφηδηακ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ ηαηάζηαζδ (πζεακχξ πμοθχκηαξ ηα ίδζα 

αηίκδηα ζε δζαθμνεηζημφξ εκδζαθενμιέκμοξ). Ο εάκαημξ ημο „Osman έβζκε 

ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ απυ υζμοξ είπακ δζαθμνέξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο ζημ 

πανεθευκ. Ακ ηαζ βκχνζγακ υηζ δ εοκμσηή ελέθζλδ ηδξ οπυεεζήξ ημοξ ήηακ 

πενζζζυηενμ απμηέθεζια ηςκ ημπζηχκ ζζμννμπζχκ δοκάιεςκ πανά ηδξ πανειααηζηήξ 

ηαζ εθεβηηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ, επζεοιμφζακ ηδκ ηαηαβναθή ηδξ 

ηαηαββεθίαξ ημοξ ζηδκ Πφθδ. 

Γζα πανάδεζβια, δ Hasime επακαδζεηδίηδζε ημ ιενίδζμ ημο Süleyman
903

 ζημ 

çiftlik μθάηζ,
904

 βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ αηοπή ηαηάθδλδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

πνμζπάεεζάξ ηδξ πανά ηδκ εοκμσηή βζα ηδκ Hasime ζμοθηακζηή δζαηαβή. Αηυιδ, δ 

ζοβηονία έβζκε ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ απυ sipahi, χζηε κα ακαηάιρμοκ ζηα 

δζηαζχιαηά ημοξ. Παναδεζβιαηζηά ακαθένμοιε ημ „arzuhal ημ μπμίμ έζηεζθε ζηδκ 

Πφθδ o al-hacc Mehmed, ιέθμξ ημο αοημηναημνζημφ ζοιαμοθίμο, ζημ μπμίμ γδηά κα 

                                                 
899

 ΗΑΜΜ 27/167, απνμκμθυβδημ „arzuhal: “dahl ve te‟arruz olmamak rıcasina bil-iltimaş”. 
900

 Σμκίγεηαζ δ έηδμζδ hüccet ζε ηάεε ιεηααίααζδ ηςκ αηζκήηςκ, υπςξ ηαζ δ ηεθζηή ηθδνμκμιζηή 

ιεηααίααζδ ζηδκ Fatme ιε hüccet ηαζ ma‟rifet (“merkum hatunun kendiyi irsler intikal eden emlak ve 

arazılarını ba-hüccet şerr‟iyye ve ba-ma‟rifet sahib-i arz tefviz eylediği”). 
901

 MAD 8.283.5 ιε π.έ. 28 επηειανίμο-7 Οηηςανίμο 1764 (eva‟il-i Cemaziye-ul-ahir 1178) ηαζ 

απμδέηηδ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. Φοζζηά, δ ηαηαββεθία ζηνεθυηακ ηαηά ημο Μπεκάηδ, ημκ μπμίμ 

εα ηαημκυιαζε ζημ „arzuhal. Δκημφημζξ ημ ahkâm παναθήπεζ ημ υκμια ημο ηαηδβμνμφιεκμο. 
902

 “kimesnenin oğlu ve kızı ve baba-i biraber karındaşı ve sa‟ir tapu-i ashabısından kimesnesi 

kalmayub”. 
903

 Σμ ahkâm δεκ ακαθένεζ ηδ ζπέζδ ηδξ Hasime ιε ημκ Süleyman. Τπμεέημοιε υηζ ήηακ ζφγοβμξ ή 

ηυνδ ημο. 
904

 MAD 8.288.3 ιε π.έ. 21-30 Ημοθίμο 1764 (evahir-i Muharrem 1178) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ vezir 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
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ημο δζαζθαθζζηεί ιε ferman δ ηονζυηδηα υπςξ ηαζ ημ δζηαίςια ηαθθζένβεζαξ ιέζς 

vekil ημο çiftlik Κανηενυθζ, ημ μπμίμ είπε παναπςνήζεζ βζα ηαθθζένβεζα ζημκ 

„Osman.
905

 Ο Mehmed πνμθακχξ ηαημζημφζε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ιε ημ 

αίηδιά ημο πνμζπάεδζε κα δζαθοθάλεζ ηα δζηαζχιαηά ημο απυ ηδκ ακαηαηακμιή ηςκ 

ημπζηχκ ζζμννμπζχκ ζηδ ιαηνζκή επανπία. 

Σδ νεοζηυηδηα ηδξ ηαηάζηαζδξ εηιεηαθθεφεδηακ μζ Fatme, „Ayşe ηαζ 

Dorriye, μζ μπμίεξ ιεηέαδζακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ημκ Μάζμ ημο 1765 ηαζ ιε ιζα 

ζεζνά ιεεμδεοιέκςκ εκενβεζχκ ηαζ επαθχκ ιε πμθζηζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ Πφθδξ 

πνμζπάεδζακ κα επακαηηήζμοκ ηδκ πενζμοζία πμο μζ ίδζεξ πμφθδζακ. Ζ Dorriye είπε 

ήδδ εκενβμπμζήζεζ ηδ δζαδζηαζία ηαηαββέθθμκηαξ ιε „arzuhal ζηα 1764 ηδ αίαζδ 

απυζπαζδ (“cebren”) hüccet ηαζ tapu-i temessük αβμνάξ ημο çiftlik Ακδνμοζμπχνζ 

ζημκ ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ ηαζ ημ δζμνζζιυ ημο defter kethuda ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

Mehmed efendi ςξ vekil απυ ηάπμζμκ, ημ υκμια ημο μπμίμο δεκ ακαθένεηαζ.
906

 ε 

ζεζνά αζηήζεςκ ημοξ πνμξ ηδκ Πφθδ μζ ηνεζξ βοκαίηεξ ζζπονίζηδηακ υηζ δεκ ακέθααακ 

πμηέ ηα δζηαζχιαηα ηονζυηδηαξ ηςκ çiftlik ηςκ ηαγάδςκ Ακδνμφζαξ, Καθαιάηαξ ηαζ 

Λεμκηανίμο.
907

 Ζ επζπεζνδιαημθμβία ημοξ πφηκςκε ζηδκ απμοζία δζηαζμφπμο,
908

 ζηδ 

δδιζμονβία εοκμσημφ ηεηεθεζιέκμο οπέν ημο αζηήιαηυξ ημοξ ιε ηδκ απυδμζδ ζε 

αοηέξ ηςκ ηζιαθθχκ ηαζ ηςκ δέκηνςκ ηςκ αιθζζαδημφιεκςκ ciftlik,
909

 ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηή θφζδ ηδξ αδζηίαξ, ηαεχξ είπακ πθδνχζεζ ημ resm-i tapu ηαζ ηαηείπακ 

ημ ακηίζημζπμ tapu ηαζ ζηδκ απθδζηία ηςκ ζθεηενζζηχκ (“tamah”). Οζ επίιμκεξ 

πνμζπάεεζέξ ημοξ θαίκεηαζ υηζ είπακ εεηζηή έηααζδ, ηαεχξ ηεθζηά ημοξ απμδυεδηε μ 

ηίηθμξ ημο sahib-i arz, ιε ημκ υνμ πθδνςιήξ ημο resm-i tapu.
910

 

Έπμκηαξ ζηακμπμζήζεζ ημ πνχημ αίηδιά ημοξ, μζ Fatme ηαζ „Ayşe 

αημθμφεδζακ πενζζζυηενμ επζεεηζηή ηαηηζηή ηαηαββέθθμκηαξ ημκ Μπεκάηδ υηζ 

αβυναζε εηαζαζηζηά απυ ημκ „Osman έκακηζ πνεχκ ααημφθζα ηαζ ηήπμοξ ζημκ ηαγά 

                                                 
905

 MAD 8.336.4 ιε π.έ. 12-21 Μαΐμο 1764 (evahir-i Zil-ka‟de 1178) ηαζ απμδέηηεξ ημκ mutesellim ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. 
906

 MAD 8.282.2 ιε π.έ. 28 επηειανίμο-7 Οηηςανίμο 1764 (eva‟il-i Cemaziye-ul-ahir 1178) ηαζ 

απμδέηηεξ ημκ vezir muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Πανά ημκ αίαζμ 

παναηηήνα ηδξ, δ αβμνά πενζβνάθεηαζ ιε ημοξ ηοπζημφξ υνμοξ κυιζιδξ δζηαζμπναλίαξ: “ferağ ve tefviz 

ve emlak ve sa‟ir tevabi‟ ve levahik…bey‟–i batt kat‟ ile bey‟ ve teslim”. 
907

 MAD 8.338.3, 8.340.3 ηαζ 8.341.2 ιε π.έ. 22-31 Μαΐμο 1765 (eva‟il-i Zil-hicce 1178) ηαζ 

απεοεοκυιεκα ζημκ vezir muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημοξ ηαδήδεξ Ακδνμφζαξ, Καθαιάηαξ ηαζ 

Λεμκηανίμο. ημ δεφηενμ ahkâm οπάνπεζ ηαηαβναθή ηδξ δζεηδζημφιεκδξ πενζμοζίαξ. 
908

 MAD 8.341.2: “oğlu ve kızı ve baba ve karındaşı ve sa‟ir bunlardan mukaddem tapu olunmağın  

kimesnesi olmayub”. 
909

 υ.π.: “emlak ve terekesiyle eşcar-i meskur irs oğlu bunlar intikal olan”. Αοηυ πμο ηχνα δζεηδζημφκ 

είκαζ  ηα emlak ηαζ arazi. 
910

 υ.π. 
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ηδξ Καθαιάηαξ.
911

 ε άθθμ „arzuhal πενζέβναρακ ιε θεπημιένεζεξ ημκ ηνυπμ δνάζδξ 

ημο Μπεκάηδ:
912

 εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ απμοζία ηαζ ημ εάκαημ ημο „Osman ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηδκ παναιμκή ηδξ Fatme ζηδκ Σνζπμθζηζά βζα ηδ δζελαβςβή 

ηςκ οπμεέζεςκ (“temsiyet umur içün”) ημο θοθαηζζιέκμο (“mahbus olan”) εηεί 

ζογφβμο ηδξ Hamdi beğ, μ Μπεκάηδξ αβυναζε ιε ηδ αία ηα 7 çiftlik παίνκμκηαξ ημ 

ακηίζημζπμ temessük
913

 ηαζ ζοκενβαγυιεκμξ ιε ημκ δζααυδημ Zaimoğlu. Ο Μπεκάηδξ 

ζηδκ απάκηδζή ημο επζηέκηνςζε ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο ζηδκ ηαημπή ηςκ hüccet 

ηαζ temessük ηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ ίδζαξ ηδξ Fatme ζηδκ ζενμκμιζηή ζοβηέκηνςζδ
914

. 

 Παναδυλςξ, ζηδ ζοκέπεζα πνμέηορε δζαθςκία ακάιεζα ζηζξ εείεξ ημο 

„Osman ηαζ ηδκ Dorriye. ε ahkâm ημο 1766
915

 δ Dorriye ηαηαθένεηαζ εκακηίμκ ηςκ 

Fatme ηαζ „Ayşe ηαηδβμνχκηαξ ηεξ υηζ ηαηαπάηδζακ ηαζ πμφθδζακ πανάκμια 

(füzulen bey‟) ιέζς ηςκ vekil ημοξ, ζογφβςκ ημοξ Ahmed beğ ηαζ Hamdi beğ, 

ακηίζημζπα ηα 7 δζαθζθμκζημφιεκα çiftlik, απέηνορακ ηζιαθθή (“ba‟zı eşyası ketm ve 

inha”), ηαηέθααακ πςνάθζα (“ba‟zı emlak arazini füzulen mustekillen zabt edub”) ηαζ 

αδζημπνάβδζακ (“gadr külli eyledikleri”) ζε αάνμξ ηδξ. Ζ ηεκηνζηή ελμοζία δζέηαλε 

ημκ muhassil ηδξ Ρμφιεθδξ mevlana „Osman κα ελεηάζεζ ηδκ αβςβή (“istima ve şer‟ 

ile fasl ve hasm etmek üzeresi”) ηαζ ηδ κμιζιυηδηα (“hakk ve „adl üzere”) ηδξ 

δζαδζηαζίαξ απμπθδνςιήξ ηςκ πνεχκ ηαζ δζακμιήξ ηδξ ηθδνμκμιζάξ ημο „Osman.
916

 

Έλζ ιήκεξ ανβυηενα μζ εκηεηαθιέκμζ βζα ηδκ ελέηαζδ ηδξ οπυεεζδξ vezir 

Ibrahim ηαζ kassam Mehmed δζηαίςζακ ημκ Μπεκάηδ, αάζδ ηςκ δζηαζμπναηηζηχκ 

εββνάθςκ πμο είπε ζηδκ ηονζυηδηά ημο,
917

 εκχ δ εοεφκδ βζα ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαηά ημο 

                                                 
911

 MAD 8.345.3: “bey‟ ve teslim ve vakf-i mezbur gadrve kasb „Osman beğ mağdur olunub”. Σμ 

ahkâm εηδυεδηε ζημ δζάζηδια 11-20 Ημοκίμο 1765 (evahir-i Zil-hicce 1178) ηαζ είπε απμδέηηεξ ημκ 

muhassil vezir ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. 
912

 MAD 8.347.3 ιε π.έ. 11-20 Ημοκίμο 1765 (evahir-i Zil-hicce 1178) ηαζ απεοεοκυιεκμ ζημκ muhassil 

vezir ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. 
913

 “cebr […] ikrahen iştira ve yedinde temessük alub”. 
914

 MAD 8.367.1 ιε π.έ. 5-14 Νμειανίμο 1765 (evahir-i Cemaziye-ul-evvel 1179) ηαζ απμδέηηεξ ημκ 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο vezir al-hacc Mehmed emin paşa ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. Αηυιδ, 

MAD 9.34.3 ιε π.έ. 11-20 Φεανμοανίμο 1766 (eva‟il-i Ramazan 1179) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ na‟ib ηςκ 

ηαγάδςκ Ακδνμφζαξ ηαζ Καθαιάηαξ. 
915

 MAD 9.26.1 ιε π.έ. 23 Ηακμοανίμο-1 Φεανμοανίμο 1766 (evasid-i Şaban 1179) ηαζ απμδέηηεξ ημκ 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο vezir al-hacc Mehmed emin paşa ηαζ ημκ δζμνζζιέκμ βζα ηδκ οπυεεζδ 

mevlana Mehmed. 
916

 Δκημφημζξ ημ ηείιεκμ είκαζ δζαβναιιέκμ ηαζ ειθακχξ πνμπεζνμβναιιέκμ, πςνίξ κα ηδνεί ηδκ ηοπζηή 

νδημνζηή ηςκ ακηίζημζπςκ ahkâm. 
917

 MAD 9.72.4 ιε π.έ. 29 Ημοκίμο-8 Ημοθίμο1766 (evahir-i Muharrem 1180) ηαζ απεοεοκυιεκμ ζημκ 

muhassil vezir ηδξ Πεθμπμκκήζμο al-hacc Mehmed Amir paşa ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ. ημ 

ahkâm ακαθένεηαζ υηζ ηα çiftlik αβμνάζηδηακ έκακηζ 40.000 guruş, πμζυ πμο ακηζζημζπμφζε ζηα πνέδ 

ημο „Osman πνμξ ημκ Μπεκάηδ. Σμ ηείιεκμ είκαζ δζαβναιιέκμ. 
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Μπεκάηδ απμδυεδηε ζηδκ Dorriye.
918

 Μυκμ δ πίεζδ πμο δέπηδηακ μζ αλζςιαημφπμζ 

απυ ημπζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ μζ αιμζααίμζ ζοιαζααζιμί ιπμνμφκ κα ενιδκεφζμοκ 

αοηή ηδκ πενίπθμηδ ηαζ δζανηχξ ιεηαααθθυιεκδ ζοκεήηδ. ε „arzuhal ηςκ ζογφβςκ 

ηςκ Fatme ηαζ „Ayşe, Ahmed beğ ηαζ Hamdi beğ, πνμξ ηδκ Πφθδ ημ επυιεκμ έημξ 

ακαθένεηαζ υηζ ιεηά ηδκ ηναηζηή απμβναθή ηςκ çiftlik, emlak ηαζ akar ημο „Osman
919

 

ηαζ ηδκ απμπθδνςιή πνέμοξ 1.307 guruş πνμξ ημ δδιυζζμ, μζ ηνεζξ ηθδνμκυιμζ ημο 

απέηηδζακ ηδκ ηονζυηδηα ηδξ πενζμοζίαξ. ιςξ, ζοκαζπζζιυξ ημηγαιπάζδδςκ, ιε 

ημκ Μπεκάηδ ηαζ ημκ παηένα ηδξ Dorriye επζηεθαθήξ, πνμζπάεδζε κα απμζπάζεζ ιε 

απάηεξ ηαζ ρεφδδ ηα çiftlik Λζιμονάημ, Βνςιμανφζδ, Kurd‟ali, Άβκακημ, Alio [sic], 

Μαηγανυξ, Σγάιμξ, Kör ağa, Divantot [sic], Yavoliç, „Aziz ağa, Kurt çavuş, 

Delimammi, Veis ağa, Γασδμονμπχνζ, Γαθμιάκζ, Μανιανή, Cafer ağa, Darim ηαζ 

άθθα ηζκδηά ηαζ αηίκδηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ μζημβέκεζαξ.
920

 Κάπμζμζ 

ηαηάθενακ κα ηανπςεμφκ βαίεξ, ηζξ μπμίεξ θνυκηζζακ ηαζ πμφθδζακ άιεζα. ηδ 

ζοκέπεζα, μζ αζημφκηεξ ζζπονίζηδηακ υηζ πανάθθδθα ιε ημ tapu πμο δζηαίςκε ηδκ 

ηονζυηδηα ηςκ çiftlik, έπμοκ ηαζ ηδκ ζηήνζλδ ημο Μπεκάηδ, ζε ιζα εκηοπςζζαηή 

ιεηαζηνμθή ζοιιαπζχκ, πμο κμιζιμπμζμφζε ηδκ ηονζυηδηα ηςκ 7 çiftlik απυ ημκ 

Καθαιαηζακυ πνμφπμκηα.
921

 Αοηή δ ιεηααμθή ηςκ ζοιιαπζχκ είκαζ εκηοπςζζαηή, 

δεδμιέκδξ ηδξ έκηαζδξ πμο είπε πνμδβδεεί ακάιεζα ζημκ Μπεκάηδ ηαζ ημοξ 

ηθδνμκυιμοξ ημο „Osman. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαηαδεζηκφεζ ιε ημκ πθέμκ εφθδπημ 

ηνυπμ ηδ νεοζηυηδηα ηςκ ζζμννμπζχκ ηαζ ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ πμθζηζηχκ 

παναβυκηςκ ζηδκ μεςιακζηή Πεθμπυκκδζμ. 

Οζ δφμ ηθδνμκυιμζ ημο „Osman δεκ έπαρακ κα απαζπμθμφκ ηδκ Πφθδ 

βεβμκυξ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ επζεεηζηήξ μζημκμιζηήξ ηαζ 

βαζμηηδηζηήξ πμθζηζηήξ εη ιένμοξ ημοξ. Ζ Fatme ηαηαββέθεδηε υηζ απαζημφζε ηδκ 

                                                 
918

 “gabn-i fahis iddia etmekten naşı”. 
919

 MAD 9.5.1 ιε π.έ. 1767-1768 (1181) ηαζ απμδέηηεξ ημοξ ηαδήδεξ Ακδνμφζαξ, Λεμκηανίμο ηαζ 

Καθαιάηαξ, ημκ muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο Hamza paşa ηαζ έκακ ιδ μκμιαγυιεκμ mubaşir. 
920

 υ.π.: “hilelerinden naşi Mora ceziresi kocabaşılarından teğallüb ve sa‟ire tessellütü olan Benaki 

nam zimmi ile ittifaken beylikçi mum-ileyhin israr ettirdiği olduhu hile ve hadi‟a ittihad edub”. Με 

πνυζπδια ημκ ζοιρδθζζιυ μθεζθήξ (“takastan vech üzere paha takrir ve hilaf”), απμοζία ακηζδίηςκ 

ηαζ απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ, ζοκέηαλακ defter (“giyab-i hismet kavl-i had ile defter ettirileyub”), ηαζ 

ιενζημί πζζηςηέξ ηαηέθααακ πανάκμια (fuzuli zabt) μνζζιέκα çiftlik. Δζδζηή ικεία βίκεηαζ ζε ηάπμζμ 

Musa gara, μ μπμίμξ ηαηέθααε ιε δμθζυηδηα (“hiyanet”) 4 çiftlik, εκχ mültezim ηαζ απαηεχκεξ 

ηζιανζμφπμζ (“timar mütesarriflarından muzevvir aşkeri olub”) άνπαλακ δφμ çiftlik πμο ήηακ 

ακηζηείιεκμ αβςβήξ (“mudde‟ası olan”) εδχ ηαζ ηνία πνυκζα. 
921

 υ.π.: “taraflarından tapu-i tam verub iken henuz bir akçe ve bir hibbe makbuzları olmadığından”. 

Ακηζεέηςξ, εηημλεφμοκ αίαζεξ ηαηδβμνίεξ εκακηίμκ ημο Musa gara, μ μπμίμξ ακέθααε iltizam ηαζ 

άνπαλε çiftlik ιε πθαζηά έββναθα ή εηιεηαθθεουιεκμξ πνέδ πνμξ ημ δδιυζζμ ή ηδκ απμοζία ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ημοξ ζημκ πυθειμ ηαηά ηςκ απίζηςκ. 
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ηαηααμθή 3.000 guruş απυ ηάπμζμκ Θμδςνή Σμιανά ιε ηδκ πνυθαζδ πνέμοξ
922

 ηαζ 

υηζ ηαηαπαημφζε çiftlik 30 çift, ημ μπμίμ δ ίδζα είπε πμοθήζεζ ιε ηδ εέθδζή ηδξ (bila-

manı‟) ημ 1765 ζημοξ Ibrahim ağa ibn Selim ηαζ „Abd-al-halik ağa ibn Mustafa.
923

 

Απυ ηδκ άθθδ, μζ δφμ ηθδνμκυιμζ ηαηήββεζθακ sipahi, μζ μπμίμζ εζζέπναηηακ 

πανάκμια ηδ δεηάηδ απυ ιδ-μκμιαγυιεκμ çiftlik ζηδκ Ακδνμφζα.
924

 

ε ακηίεεζδ ιε ημοξ ακηζπάθμοξ ημο, μζ μπμίμζ ιεηέααζκακ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα κα ζηδνίλμοκ ηα αζηήιαηά ημοξ αοημπνμζχπςξ ηαζ ιε ηδ 

αμήεεζα ηςκ βκςνζιζχκ ημοξ, μζ δζεηδζηήζεζξ ημο „Osman ημζκμπμζμφκηακ ιε ηδκ 

απμζημθή „arzuhal, υθα ζοκηαβιέκα απυ ηάπμζμκ mevlana Hasan.
925

 Ο „Osman 

αημθμοεμφζε ηδ βεκζηή πνμοπμκηζηή ηάζδ απμθοβήξ ιεηάααζδξ ζηδκ αοημηναημνζηή 

πνςηεφμοζα. ημ ίδζμ πκεφια μ Μπεκάηδξ πνδζζιμπμίδζε ηονίςξ ηζξ πμθζηζηέξ 

βκςνζιίεξ ημο ζηδκ Σνζπμθζηζά ζηέθκμκηαξ ηα „arzuhal ημο ιέζς ημο na‟ib ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ mevlana Isma‟il. Πνμθακχξ μ Μπεκάηδξ πνμζπάεδζε κα πεηφπεζ ηδκ 

επίθοζδ ηδξ οπυεεζδξ απυ ηδ βεςβναθζηή έδνα ημο, ηνίκμκηαξ υηζ δ επζηζκδοκυηδηά 

ηδξ δεκ ήηακ ηυζμ ορδθή, χζηε κα ηαεζζηά ακαβηαία ηδ ιεηάααζή ημο ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ επζεέζεςκ ημο Halil. 

Αηυιδ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα βκςνίγμοιε ακ υθεξ μζ ηαηαββεθίεξ 

ακηαπμηνίκμκηακ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ή ακ ελοπδνεημφζακ άθθεξ ζημπζιυηδηεξ. 

Δίιαζηε ιάνηονεξ ιζαξ ζδζυιμνθδξ ακηαθθαβήξ δζημκμιζηχκ επζπεζνδιάηςκ ιέζς 

„arzuhal πνμξ ηδκ Πφθδ απυ δζαθμνεηζηέξ αθεηδνίεξ, ηαηά ηδκ μπμία μζ ακηίδζημζ 

είπακ βκχζδ ηςκ ζζπονζζιχκ ηαζ εκενβεζχκ ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ. Σα επζπεζνήιαηα 

απμζημπμφζακ ζηδ δδιζμονβία εκηοπχζεςκ ηαζ εκίμηε ένπμκηακ ζε ακηίεεζδ ιε ηα 

ηεηιήνζα ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Οζ ηνεζξ βοκαίηεξ απέθεοβακ ηδκ ακαθμνά ζηα 6 

δζηαζμπναηηζηά έββναθα ηδξ πχθδζδξ, εκχ δ πθδνμθμνία βζα ζοκενβαζία ημο 

Μπεκάηδ ιε ημκ Εαΐιδ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ απυ άθθδ πδβή. 

                                                 
922

 MAD 9.183.3 ιε π.έ. 28 Ημοθίμο-7 Αοβμφζημο 1767 (eva‟il-i Rebi‟-ul-evvel 1181) ηαζ απμδέηηεξ 

ημοξ vezir Hamza paşa ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Σμ πμζυ ήηακ ιένμξ εονφηενμο πνέμοξ 4.500 

guruş πνμξ ημκ Musa, ημ μπμίμ μ Σμιανάξ ζζπονίγεηαζ υηζ απμπθήνςζε. 
923

 MAD 9.80.3 ιε π.έ. 7-16 Αοβμφζημο 1766 (eva‟il-i Rebi‟-ul-evvel 1180) ηαζ απμδέηηδ ημκ ηαδή ηδξ 

Ακδνμφζαξ. Οζ ηαηαββέθμκηαξ οπμζηδνίγμοκ υηζ πθήνςζακ ημ resm-i tapu ηαζ πήνακ temessük βζα ηδκ 

ηονζυηδηα ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ βαζχκ (“zabt ve zira‟at etmek murad eyledikten eclden”). 
924

 MAD 9.93.2 ιε π.έ. 15-24 Οηηςανίμο 1766 (evasid-i Cemaziye-ul-evvel 1180) ηαζ απμδέηηδ ημκ 

ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. ημ ahkâm εηηίεεηαζ ςξ κμιζιμπμζδηζηυ επζπείνδια δ δζαδμπή ηονζυηδηαξ (ημ 

çiftlik πέναζε μθυηθδνμ ζηδκ ηαημπή ημο „Osman, υηακ πέεακε μ ζοβηφνζμξ ημο Duros zade Süleyman 

beğ), ηα ρεφδδ ηςκ ζθεηενζζηχκ (“ta‟zir eyeldikleri”), δ ηαημπή εοκμσημφ fetva, „ilam ηαζ hüccet. 
925

 Δίκαζ μ ίδζμξ πμο έηακε ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ηζκδηχκ πενμοζζαηχκ ζημζπείςκ (cümle-i eşyası olan 

al-ecma‟ ve kanun-i ma‟rifet-i şer‟ile tahrir) πμο ηθδνμκυιδζε μ „Osman ιεηά ημ εάκαημ ημο Mehmed 

ηαζ δζααεααίςζε υηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ κυιζιμξ δζεηδζηδηήξ ημοξ. MAD 8.229.2 ιε π.έ. 21-30 

Ημοκίμο 1764 (evahir-i Zil-hicce 1177) ηαζ απεοεοκυιεκμ ζημκ na‟ib ηδξ Ακδνμφζαξ.  
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Αοηέξ μζ ακηεβηθήζεζξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ απμοζία ζηαεενυηδηαξ ηςκ 

βαζμηηδηζηχκ δμιχκ ζηδκ πενζθένεζα, ηδ δζανηή αιθζζαήηδζή ημοξ εζδζηά ζε 

πενζυδμοξ ηνίζδξ, υπςξ αοηή ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάννεοζδξ ηδξ δοκαζηείαξ ημο Musa 

ağa, ηαζ ηδκ αδφκαιδ ελμοζζαζηζηή επζαμθή ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. Σα δζαδμπζηά 

ahkâm ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ ιε πνςηαβςκζζηέξ ημ ίδζα πνυζςπα ιαξ επζηνέπμοκ 

κα οπμεέζμοιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ οπμεέζεζξ έιεκακ εηηνειείξ, ζοκηεθχκηαξ ζε ιζα 

εζηυκα δζηαζζηήξ ηαζ βαζμηηδηζηήξ ακανπίαξ. Ζ δζαζάθεοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζζμννμπζχκ, πμο επέθενε δ πηχζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ζηδκ Ακδνμφζα, 

εκενβμπμίδζε έκα ηφια δζεηδζηήζεςκ, ηονίςξ βφνς απυ ημ κμιζηά αζαθέξ γήηδια 

ηςκ δζηαζςιάηςκ πμο απμννέμοκ απυ ηδ ζοβηονζυηδηα. Ζ ακηζδζηία ημο Μπεκάηδ ιε 

ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa πήνε δζαζηάζεζξ πμο οπενέααζκακ ηα υνζα απθήξ 

βαζμηηδηζηήξ δζαιάπδξ, ειπθέημκηαξ πθήεμξ παναβυκηςκ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ 

ηαζ νίπκμκηάξ ημοξ ζε ηοηεχκα ακηζθαηζηχκ ακαθμνχκ, ακάθμβςκ ηδξ εέζδξ πμο 

ηαηείπακ ζηα ημπζηά ελμοζζαζηζηά δίηηοα.  

Ζ δζαηάναλδ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ ημο ηαγά αοηή ηδκ επμπή ακηακαηθάηαζ 

ηαζ ζε έκα πθήεμξ πενζπηχζεςκ ιε ακάθμβμ πενζεπυιεκμ. Παναδεζβιαηζηά 

ακαθένμοιε ηδκ ηαηαββεθία ηςκ Ahmed kethuda, „alemdar Mustafa ηαζ ser-i bölük 

Ahmed υηζ ηα ηζιάνζά ημοξ (4 πςνζά πμο δεκ ηαημκμιάγμκηαζ) ηαζ ηα παναπςνδιέκα 

ιε berat αλζχιαηά ημοξ αιθζζαδημφκηακ απυ ηνίημοξ, μζ μπμίμζ αοεαίνεηα ηαζ 

πανάκμια απυ ημ 1758 πνμέααζκακ ζε ιεηααζαάζεζξ ηαζ πςθήζεζξ (ferağ ve tefviz 

etmeleri) ηςκ ηζιανίςκ ημοξ.
926

 Αηυιδ ηαηαβνάθμκηαζ οπμεέζεζξ ζοκήεςξ 

επζηεκηνςιέκεξ ζηα δζηαζχιαηα πνμηίιδζδξ ηαζ αβμνάξ ηαζ ηδκ αδοκαιία εθανιμβήξ 

ηςκ απμθάζεςκ ηυζμ ημο ημπζημφ ζενμδζηείμο υζμ ηαζ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ, 

ζηζξ μπμίεξ εκεπθάηδζακ sipahi πμο είπακ ζοκαθθαβεί ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa. 

Υαναηηδνζζηζηά, μ al-hacc Zeyd δζαιανηονήεδηε, δζυηζ μζ ζοκζδζμηηήηεξ ημο ζημ 

çiftlik Nazir, „Omer ağa, „Osman ağa ηαζ έκαξ Ibrahim sipahi ηδξ Μεεχκδξ 

δζεηδζημφκ ημ ιενίδζυ ημο ιε αάζδ ημ δζηαίςια πνμηίιδζδξ αβμνάξ απυ 

ζοκζδζμηηήηεξ. Ο αζηχκ είπε αβμνάζεζ ημ ιζζυ çiftlik απυ ηδκ „Ayşe βζα 5.000 

guruş.
927

  

                                                 
926

 MAD 8.201.2 ιε π.έ. 14-23 Μανηίμο 1764 (evasid-i Ramazan 1177) ιε απμδέηηεξ ημκ mutesellim 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ μζ πανααάηεξ 

γδημφκ 1.000, 100 ηαζ 10 akçe βζα ηδκ έηδμζδ tezkere. 
927

 MAD 9.91.2 ιε π.έ. 5-14 Οηηςανίμο 1766 (eva‟il-i Cemaziye-ul-evvel 1180) ιε απμδέηηεξ ημκ 

muhassil ηδξ Πεθμπμκκήζμο Mehmed emir ηαζ ημκ ηαδή ηδξ Ακδνμφζαξ. Ο ηαηήβμνμξ ημκίγεζ ηδ 

κμιζιυηδηα ηδξ αβμνάξ ακαθένμκηαξ ηδκ δζακμιή (tefvik) ηςκ ιενζδίςκ ιεηαλφ ηςκ ηθδνμκυιςκ ημο 

„Osman, ηδκ έηδμζδ temessük ηαζ hüccet, ηδκ πθδνςιή ηδξ δεηάηδξ ηαζ ημο resm-i tapu ηαζ ηδκ 
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 Ζ άιεζδ πχθδζδ υπζ απυθοηα ζφκκμια απμηηδεέκηςκ αηζκήηςκ ήηακ 

πνμζθζθήξ ηαηηζηή ζε πενζυδμοξ ηνίζδξ. Με ηδκ άιεζδ πχθδζδ, μ πςθδηήξ 

ηανπχκεηαζ ημ ακηίηζιμ, εκχ ημ αάνμξ απυδεζλδξ ηδξ ηονζυηδηαξ ιεηααζαάγεηαζ ζημκ 

αβμναζηή, μ μπμίμξ ιπμνμφζε κα κμιζιμπμζήζεζ ημ αηίκδημ εηιεηαθθεουιεκμξ ηζξ 

βκςνζιίεξ ημο ηαζ ηδ ζοβηονία.  

Ζ Πφθδ βκχνζγε αοηέξ ηζξ πναβιαηζηυηδηεξ, ακ ηαζ επεκέααζκε ιυκμ ιεηά απυ 

έκημκδ υπθδζδ ή υηακ πνμζθάιαακε ηδκ ηαηαπάηδζδ ηδξ βαζμηηδηζηήξ ηάλδξ ςξ 

ζδζαίηενα απμζηαεενμπμζδηζηή. Έηζζ, ιε αθμνιή ηδκ ακαηαναπή πμο πνμέηορε, 

δζαηάπεδηε δ ελέηαζδ ηςκ ηίηθςκ ζδζμηηδζίαξ, δ δζαβναθή απυ ημοξ επίζδιμοξ 

ηαηαθυβμοξ αοηχκ πμο δεκ έπμοκ κυιζιμοξ ηίηθμοξ, δ απαβυνεοζδ εκυπθδζδξ ηςκ 

πναβιαηζηχκ δζηαζμφπςκ (“mudahale ve te‟arruz men‟”) ηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ αλίαξ 

ηδξ ζμδεζάξ βζα ημ δζάζηδια πμο μζ ηεθεοηαίμζ ζηενήεδηακ ηζξ βαίεξ ημοξ.
928

 Γφμ 

πνυκζα κςνίηενα είπε εηδμεεί πανυιμζα ζμοθηακζηή δζαηαβή ελέηαζδξ δζεηδζηήζεςκ 

ηίηθςκ βαζχκ απυ mütesarrif ηαζ αλζςιαημφπμοξ.
929

 

Η πνιηηηθή δηακεζνιάβεζε σο κέζν εδξαίσζεο ηεο πξνπρνληηθήο εμνπζίαο 

 οβηονίεξ πμο δε ζπεηίγμκηακ ιε ηζξ εεζιζηέξ νοειίζεζξ ηαζ πνμαθέρεζξ 

εκίζποακ πενζζζυηενμ ηδκ πμθζηζηή εέζδ ηςκ πνμοπυκηςκ ηαζ ημοξ έδζκακ εκίμηε 

πνμκμιζαημφξ νυθμοξ αηυιδ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ. 

Πνυηεζηαζ βζα γδηήιαηα ηα μπμία πνμέηοπηακ απυ ηζξ ζπέζεζξ ημο μεςιακζημφ 

ηυζιμο ιε ηδ Γφζδ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ πνμφπμκηεξ ειπθέημκηακ ηαζ 

εηιεηαθθεφμκηακ ηζξ εοηαζνίεξ πμο ημοξ πνμζέθενακ μζ δζαιεζμθααδηζηέξ ημοξ 

δοκαηυηδηεξ. Αοηή δ πναβιαηζηυηδηα ήηακ πμθοεπίπεδδ, δεκ ελακηθείηαζ ιε ηδ 

ιεθέηδ ιζαξ βεςβναθζηήξ, πνμκζηήξ ή πνμζςπμβναθζηήξ ζδζαζηενυηδηαξ ηαζ απαζηεί 

δζελμδζηή ένεοκα ζε δοηζηά ανπεία. Δδχ εα ανηεζημφιε ζε ιενζηέξ εκδείλεζξ πμο ιαξ 

πνμζθένεζ δ πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ ηαζ ηςκ άθθςκ Πεθμπμκκήζζςκ πνμοπυκηςκ. 

Έκα ηεηιδνζαηυ corpus επζζημθχκ ημο Μπεκάηδ ηαζ ιενζηχκ ayan πνμξ ημκ 

Βεκεηυ καφανπμ Danelave ηαηαδεζηκφεζ ημ νυθμ ηςκ ιεθχκ ηδξ πενζθενεζαηήξ εθίη 

ζηδκ επίθοζδ πμθζηζηχκ γδηδιάηςκ, ηα μπμία, δεδμιέκμο υηζ ειπθέημκηακ λέκμζ 

οπήημμζ, έπνεπε κα απαζπμθμφκ απμηθεζζηζηά ημοξ θμνείξ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ. 

                                                                                                                                            
ανπζηή απμοζία πανάκμιςκ αλζχζεςκ δζηαζχιαημξ πνμηίιδζδξ αβμνάξ απυ ζοκζδζμηηήηεξ (“hilaf-i 

kanun muğaır-i hüccet-i şerr‟iye ve temessük dahl ve te‟arruz olunmak iktiza etmeyub […] şűfa carı 

değil iken). 
928

 υ.π.: “kaydları terkin ve bila-izn sahib-i arz mültezimlerinden malikâne ve timar-i 

mutasarrıflarından ahz olunan tapu-i temessükleri „itibardan sakit olmakla”. 
929

 υ.π.: “vech-i şer‟ üzere nizam verilmek üzere […] menasid ta‟ifesinin temellük eyledikleri”. Σμ 

ferman είπε απμδέηηδ ημκ mevlana „Osman efendi ηδξ Πάηναξ. 
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Σμοκακηίμκ πενζζηάζεζξ ζακ αοηή πμο εα πενζβναθεί παναηάης ακαδεζηκφμοκ ηδκ 

αοηυκμιδ ελμοζζαζηζηή εέζδ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ζδιακηζηχκ πνςημαμοθζχκ εη ιένμοξ 

ηςκ πνμοπυκηςκ ζηδκ δζεοεέηδζδ πμθζηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ επανπίαξ ημοξ. 

θεξ μζ επζζημθέξ είκαζ βναιιέκεξ ζηδκ εθθδκζηή ηαζ ηνεζξ ιυκμ ζηδκ ζηαθζηή 

ιε ακηίζημζπδ ιεηάθναζδ ζηα εθθδκζηά. πεδυκ υθεξ είκαζ ηαημβναιιέκεξ, 

αζφκηαηηεξ, θοζζηά ακμνευβναθεξ, δδθχκμοκ ζοββναθέα πμο βκςνίγεζ ζημζπεζςδχξ 

βναθή ηαζ ηαηαβνάθεζ πνμθμνζηυ θυβμ, ιε επακαθήρεζξ, αζάθεζεξ ηαζ εθθεζπηζηά 

κμήιαηα.
930

 Οζ επζζημθέξ ηςκ ιμοζμοθιάκςκ „Abdi, Mehmed ηαζ Musa ήηακ 

απεοεείαξ βναιιέκεξ ζηδκ εθθδκζηή ή ιεηαθνάζηδηακ ηαε‟ οπαβυνεοζδ.
931

 

Καθμβναιιέκεξ είκαζ ιυκμ μζ δφμ επζζημθέξ ημο Ακαβκχζηδ Μπεκάηδ ηαζ δ 

επζζημθή ημο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ πνμξ ημ δναβμοιάκμ ημο moravalesi.
932

 

Δκημφημζξ, μζ ζοββναθείξ ημοξ, αδζάηνζηα πνζζηζακμί ηαζ ιμοζμοθιάκμζ, βκςνίγμοκ 

πμθφ ηαθά ηζξ ηοπζηέξ αανυηδηεξ ημο αεκεηζημφ πνςηυημθθμο ηαζ ηα ηείιεκά ημοξ 

ανίεμοκ δναιαηζηχκ εηδδθχζεςκ πνμζςπζηήξ πίζηδξ ηαζ αθμζίςζδξ.
933

 

Σμ γήηδια, δ επζζθαθήξ επίθοζδ ημο μπμίμο δζήνηεζε δφμ έηδ, ζοκμρίγεηαζ 

ζηδκ απαβςβή 7 ακδνχκ ημο Danelave, καοάνπμο ημο αεκεηζημφ ζηυθμο δίςλδξ ηςκ 

Μαθηέγςκ ημονζάνςκ ηαζ θφθαλδξ ηςκ αηηχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, μ μπμίμξ άναλε 

βζα ημ πεζιχκα ημο 1744-1745 ιε δφμ ηανάαζα ζημ Πεηαθίδζ βζα “πξνβέδηνλ”, υπςξ 

ζοκήεζγε ηάεε πνυκμ, ηαεχξ είπε ημ δζηαίςια εθεφεενμο αβηονμαμθίμο.
934

 Κάπμζμξ 

Γμοθηζζκζχηδξ Huseyn re‟is ιε θνεβάδα απυ ηδκ Σνίπμθδ απμαίααζε άκδνεξ ημο 

ακάιεζα ζηδκ Κμνχκδ ηαζ ημ Πεηαθίδζ ηδ κφπηα, μζ μπμίμζ ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ημ 

                                                 
930

 Οζ επζζημθέξ θοζζηά απμηεθμφκ έκδεζλδ ημο παιδθμφ επζπέδμο εββναιιαημζφκδξ ηςκ πνμοπυκηςκ. 

Σμ εέια είκαζ εκδζαθένμκ, αθθά απαζηεί ηδ ιεθέηδ ακάθμβμο ηεηιδνζαημφ οθζημφ (αθθδθμβναθία, 

πνμζςπζηέξ ζδιεζχζεζξ η.θ.π.) δζαθμνεηζηήξ βεςβναθζηήξ ηαζ πνμκζηήξ πνμέθεοζδξ, βζα κα ελαπεμφκ 

αζθαθή ζοιπενάζιαηα βζα ηδ θμβζμζφκδ ηςκ πνμοπμκηζηχκ ζηνςιάηςκ. Φοζζηά ημ γήηδια λεπενκά 

ηα υνζα ηαζ ηδ ζημπμεεζία ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 
931

 Σμ ζοιπέναζια είκαζ εθεβπυιεκμ, ηαεχξ ελάβεηαζ απθά απυ ηδκ απμοζία μεςιακζημφ ηεζιέκμο. 

Παν‟ υθα αοηά απμηεθεί έκδεζλδ βζα ημκ ηονίανπμ παναηηήνα ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ςξ 

επζημζκςκζαηυ ιέζμ ζηδ πενζυκδζμ. 
932

 Ζ ηεθεοηαία είκαζ ειθακχξ πνμζεηηζηά βναιιέκδ απυ βναθέα ηαζ υπζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Μπεκάηδ. 
933

 Απυ ηζξ δεηάδεξ αοηχκ ακαθένμοιε εκδεζηηζηά μνζζιέκεξ: “πςειφηαηε θαη κεγαινπξεπέζηαηε εκψλ 

δε απζέληα άξρνλ ζηνξ θαπεηάλ Νηελειάβε”, “ν Θεφο λα πνιπρξνλεί ηελ πςειφηεηά ηνπ απζεληφο κνπ 

φπνπ δελ μεράλεη [sic] απφ ηελ ελζχκεζήλ ηνπ έλαλ παξακηθξφ δνχινλ νζάλ εκέλα”, “επραξηζηψληαο ηνλ 

Θεφλ φπνπ κε εμίσζε θαη απφιαπζα ηελ πξνζηαγήλ θαη θηιίαλ ηεο εμνρφηεηάο ηνπ”, “δηά ηνχηνλ θαη εγψ 

κε φιελ ηελ αλαμηφηεηά δηά λα εκπνξψ λα απνθχγσ παξά λα δερζψ θαη λα αγθαιηάζσ ηελ αγάπελ 

ηνηνχηνπ απζεληφο σο δψξνλ πνιχηηκνλ θαη δηά ηνχην θαη εγψ κεηά δνπιηθφ[ηεηα] λα πξνζθπλψ ηελ 

εμνρφηεηά ηνπ”, “θαη παξαθαινχκε σο αλ ακαξησινί ην άπεηξνλ έιενο ηεο επζπιαρλίαο ζνπ λα ζε έρεη 

δνμαζκέλνλ θαη πγηήλ κε θάζε επηπρίαλ”. 
934

 Τπήνπε ακάθμβδ ζοιθςκία Οεςιακχκ-Βεκεηχκ, βεβμκυξ πμο ενιδκεφεζ ηδ ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα 

πμο απέηηδζε δ οπυεεζδ βζα ημοξ ημπζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα απυηνορδξ ηδξ απαβςβήξ 

απυ ηδκ Πφθδ. φιθςκα ιε ημοξ ahdname έπεζ ημ δζηαίςια “εηο θάζε ηφπνλ ηνπ βαζηιείνπ καο λα είλαη 

θπιαγκέλνη θαη απείξαθηνη”. Βθ. MCC Codice Cicμgna, busta 3.172, απνμκμθυβδηδ ιεηάθναζδ 

επζζημθήξ ημο moravalesi πνμξ ημκ παζά ηδξ Σνίπμθδξ. 
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Πεηαθίδζ, ηνφθηδηακ ηαζ, υηακ ηδκ αοβή μ ηαπεηάκζμξ έζηεζθε ηδκ θεθμφηα ημο ιε 

καφηεξ ημο βζα αβμνά εθμδίςκ, υνιδζακ μζ “ιεβέληεδεο” ηαζ “άξπαμαλ ηνλ κάζηεξ 

Γεθάζηα κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη ηνπο επήξαλ ηεο ζηεξεάο θαη ηνπο επήγαλ δχν 

ψξεο δξφκνλ πεξπαηψληαο έσο εθεί φπνπ ήραλ αξάμεηλ ηελ θπξγάδαλ ηνπο θαη ηνπο 

έβαιαλ κέζα θαη ηνπο έθεξαλ απηνχ εηο Σξίπνιελ”.
935

  

Αοηή δ απαβςβή ηζκδημπμίδζε έκα εονφ δίηηομ επαθχκ ημο καοάνπμο ιε 

ιέθδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ εθίη, ζηδκ πνμζπάεεζα ημο πνχημο κα ένεεζ ζε επαθή ιε ημκ 

moravalesi. ε αοηή ηδκ πνμζπάεεζά ημο πνδζζιμπμίδζε απμηθεζζηζηά ημοξ θζθζηά 

πνμζηείιεκμοξ πνμξ αοηυκ ηαζ πζεακυκ έπμκηεξ ειπμνζηέξ δμζμθδρίεξ ιαγί ημο 

πνμφπμκηεξ. Ακηζεέηςξ, ζε ιζα οπυεεζδ πμο αθμνμφζε ακχηαημ αλζςιαημφπμ ημο 

αεκεηζημφ ζηυθμο ηαιία πανέιααζδ ημο bailo ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ δεκ 

ηεηιδνζχκεηαζ. Ανπζηά, πνδζζιμπμζήεδηακ ηάπμζμξ „Abdi beğ, βαιπνυξ ημο Mehmed 

ağa βζμο ημο Musa, υπςξ ηαζ μ ίδζμξ μ Mehmed, μζ μπμίμζ ζε ζεζνά επζζημθχκ ημοξ 

επζδεζηκφμοκ ιεβάθδ πνμεοιία κα αμδεήζμοκ ημκ Danelave.
936

 Οζ δφμ ayan 

δζααεααίςζακ επαθεζιιέκα ημκ Βεκεηυ καφανπμ υηζ παναημθμοεμφκ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ 

ημονζάνςκ, μζ μπμίμζ ηαηέθοβακ ζηδ Μάκδ, υηζ εζδμπμίδζακ ημοξ ηαγάδεξ 

Καθαιάηαξ, Νδζίμο, Κμνχκδξ ηαζ Μεεχκδξ ηαζ ηδ Μάκδ κα ημοξ ζοθθάαμοκ ηαζ υηζ 

εα ζοκηδνήζμοκ υζμ ηαζνυ πνεζαζηεί ημοξ άκδνεξ ημο ιέπνζ κα επζζηνέρεζ ηαζ κα 

ημοξ παναθάαεζ.
937

 Ο Danelave ζηα ηέθδ Αοβμφζημο 1745 επζζηέθηδηε ηδκ 

Καθαιάηα, πνμθακχξ βζα επαθέξ ιε ημπζημφξ πανάβμκηεξ, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ 

ηαζ ιε ημκ „Abdi, μ μπμίμξ ημκ ηάθεζε ηαζ ζηδκ Ακδνμφζα.
938

 ηδ ζοκέπεζα, βζα ημ 

δζάζηδια 1745-1747 μ „Abdi δζαηήνδζε ζηαεενυ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ ακάιεζα 

ζημκ Danelave, ημκ βναιιαηέα ημο, ημκ Μπεκάηδ ηαζ ημκ Musa, ηναηχκηαξ εκήιενμ 

ημκ έκα βζα ηζξ εκένβεζεξ ημο άθθμο, εκχ ηαοηυπνμκα πνμςεμφζε ηζξ εκημθέξ ημο 

                                                 
935

 υ.π.. Αηυιδ αθ. MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 7.3 ηαζ 7.5, ιεηαθνάζεζξ „ilam ημο 

ηαδή ηδξ Κμνχκδξ „Abdullah efendi ιε αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ απαβςβήξ ηαζ, MCC, Codice 

Cicogna, busta 3.172, fascicolo 7.4, απνμκμθυβδηδ ηαζ ακχκοιδ αθήβδζδ ζε α΄ πνυζςπμ ηςκ 

βεβμκυηςκ ηδξ απαβςβήξ. 
936

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.9, επζζημθή ημο „Abdi πνμξ ημκ Danelave απυ ημ 

Πεηαθίδζ ιε διενμιδκία 16 Ημοκίμο 1745. 
937

 υ.π. ηαζ MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.7, επζζημθή ημο Mehmed ağa πνμξ ημκ 

Danelave ζηζξ 18 Ημοκίμο 1745 απυ ηδκ Ακδνμφζα ηαζ busta 3172, fascicolo 6.6, επζζημθή ημο „Abdi 

πνμξ ημκ Danelave απυ ηδκ Ακδνμφζα ζηζξ 18 Ημοκίμο 1745. 
938

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.8, επζζημθή ημο „Abdi bey πνμξ ημκ Danelave ζηζξ 

30 Αοβμφζημο 1745 απυ ηδκ Ακδνμφζα: “ζε πεξηθαιψ λα θνπηάζεηο εηο ηελ Καιακάηα λα κνπ θάκεηο ην 

ραηήξη θαη λα βγεηο φμν λα γιεληήζνκε έλα δπφ κέξεο λα γλσξηζηνχκε σζάλ εγαπεκέλνη θίινη”. Ο 

Βεκεηυξ υιςξ δεκ πήβε, πνμηαθχκηαξ ηδκ απμβμήηεοζδ ημο „Abdi. Βθ. MCC, Codice Cicogna, busta 

3.172, fascicolo 6, 4, επζζημθή ημο „Abdi bey πνμξ ημκ Danelave ζηζξ 31 Αοβμφζημο 1745 απυ ηδκ 

Ακδνμφζα: “θαη εγψ λα κελ αμησζψ λα λα ζαο αληακψζσ κεγάιε πίθξα”. 
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Βεκεημφ.
939

 ηδκ πναβιαηζηυηδηα μ Danelave είπε δδιζμονβήζεζ έκα εονφ δίηηομ 

πμθζηζηχκ βκςνζιζχκ, ηάεε ιέθμξ ημο μπμίμο ημκ εκδιένςκε, ηονίςξ ιέζς ημο 

βναιιαηέα ημο (θαληδηιηέξε)  βζα ηδ δνάζδ ηςκ οπμθμίπςκ.  

Ζ ηζκδημπμίδζδ ηςκ πνμοπυκηςκ ήηακ δζανηήξ ηαζ απαίηδζε ηδκ ηαηηζηή 

ζοκενβαζία ayan ηαζ ημηγαιπάζδδςκ. ε δφμ δζαδμπζηέξ επζζημθέξ ημο μ Μπεκάηδξ 

ακαθένεζ υηζ μ ίδζμξ ιαγί ιε ημοξ Mehmed beğ ηαζ „Abdi έζηεζθακ επζζημθέξ ζημκ 

moravalesi γδηχκηαξ ημο κα “βγνπλ νη γαιηφηεο θπλεγψληαο θαη γπξεχνληαο [ημοξ 

πεζναηέξ] φπνπ λα κπνξέζνπλ λα ηνλ [sic] πηάζνπλ λα ειεπζεξσζνχλ νη άλζξσπνί ζαο 

θαη λα ιάβνπλ θαη εθείλνη ηελ πξέπνπζαλ παηδεία”, εκχ μ ίδζμξ έηακε ζδζαίηενδ ηαζ 

πνμζςπζηή έηηθδζδ ζημ δναβμοιάκμ.
940

 Ζ ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα ηςκ 3 

πνμοπυκηςκ υιςξ δεκ εοηφπδζε, βεβμκυξ πμο ακάβηαζε ημκ Μπεκάηδ κα ζοκενβαζηεί 

αηυιδ ζηεκυηενα ιε ημκ Musa ζε ιζα απμζημθή αοημπνυζςπδξ πίεζδξ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά. Δκημφημζξ, μφηε αοηή δ εκένβεζα απέθενε απμηέθεζια πανά ηα 500 

θθμονζά πμο λυδερακ.
941

  

Ο Μπεκάηδξ απέδζδε ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ απυδεζλδ ηδξ πανμπήξ ηαθχκ 

οπδνεζζχκ ζημοξ Βεκεημφξ, υπςξ ηαηαδεζηκφεζ επζζημθή ημο πνμξ ημκ βναιιαηέα ημο 

Danelave, πμο ακαημζκχκεζ ηδκ άθζλδ ημο αδενθμφ ημο Ακαβκχζηδ ηαζ επζζημθήξ 

ημο δναβμοιάκμο πμο πανμοζίαγε ηαζ δζηαίςκε ηδ δνάζδ ημο Καθαιαηζακμφ 

πνμφπμκηα.
942

 Πανάθθδθα δζέηαλε κα δμεμφκ 140 guruş ζημκ απεζηαθιέκμ ημο ζηδκ 

Σνίπμθδ, μ μπμίμξ εκενβμφζε βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ 7 αζπιαθχηςκ.
943

. 

                                                 
939

 Βθ. MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 7.1 ηαζ 7.2, επζζημθέξ ημο „Abdi bey πνμξ 

Danelave απυ ηδ Ακδνμφζα ζηζξ 3 ηαζ 8 επηειανίμο 1745 ακηίζημζπα. Αηυιδ, επζζημθή ημο „Abdi 

πνμξ ημκ Danelave ζηζξ 10 Αοβμφζημο 1746 απυ ηδκ Καθαιάηα, ιε δζααεααζχζεζξ πίζηδξ “φ,ηη δνπιεηά 

πνπ ήζειε ζνπ ρξεηαζζεί δηά εηνχηα ηα κέξε λα καο γξάθεηε κε ειεπζεξία θαη εθείλν πνπ είλαη απφ ην 

ρέξη καο θαη ζέιεηε κέλεη δνπιεκέλε” ηαζ υηζ εα θνμκηίζμοκ βζα ηζξ δμοθεζέξ πμο έπμοκ 

“θνπβεληηαζκέλεο.” ημ recto οπάνπεζ ζδιείςζδ πανάδμζδξ ζηα πένζα ημο ηαπεηάκζμο. 
940

 Βθ. MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 7.8 ηαζ 9, επζζημθέξ ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ 

ηαηγζθζένδ ημο Danelave ιε διενμιδκία 2 ηαζ 4 επηειανίμο 1745 ακηίζημζπα. Αηυιδ MCC, Codice 

Cicogna, busta 3.172, fascicolo 7.6, δ επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ δναβμοιάκμ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ζηζξ 8 επηειανίμο 1745, υπμο ημκ παναηζκεί κα αζπμθδεεί ιε ηδκ οπυεεζδ ηδξ 

απαβςβήξ ηαζ κα πείζεζ ημκ moravalesi κα ζηείθεζ ηζξ βαθζυηεξ κα ακαγδηήζμοκ ημοξ ημονζάνμοξ, κα 

ημοξ ζοθθάαμοκε ηαζ κα θάαμοκ “ηελ πξέπνπζαλ παηδείαλ”. Ζ επζζημθή είκαζ δ πζμ ηαθμβναιιέκδ ηαζ 

μνεμβναθδιέκδ απυ ηα βνάιιαηα ημο Μπεκάηδ. 
941

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.10, επζζημθή ημο Ακαβκχζηδ (λάδενθμξ ημο 

Μπεκάηδ) πνμξ ημκ Danelave ζηζξ 30 Νμειανίμο 1745. Ακαθένεζ υηζ μ Μπεκάηδξ “επεηδή έκεηλε 

γειαζκέλνο απφ ηνπο αθεληάδεο καο […] θαη δελ έρεη πξφζσπν λα ζαο γξάςεη”, έθοβε “πηθξακέλνο θαη 

ρνιηαζκέλνο” απυ ηδκ Σνζπμθζηζά. 
942

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ ηαηγζθζένδ ημο Danelave ιε 

διενμιδκία 10 επηειανίμο 1745. Ζ επζζημθή ημο δναβμοιάκμο εα απμδεζηκφεζ υηζ μ Μπεκάηδξ “απφ 

ηα ρξεηαδφκελα φια δελ έιεηςα λα κελ γξάςσ θαλέλα εηο ηα η φια [sic] έγξαςα θαη ηνπ ελδφμνπ ηνχηνπ 

αγά καο θαη ηνπ πηνχ ηνπ Μερκέη κπέε”. 
943

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ άβκςζημ παναθήπηδ ιε 

πνμκμθμβία 1745. 
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Ζ ζοκενβαηζηή δνάζδ ηςκ Μπεκάηδ ηαζ Musa βζα ηδκ οπυεεζδ ημο Βεκεημφ 

καοάνπμο ζοκεπίζηδηε ημκ επυιεκμ πνυκμ, υπςξ ηαζ δ ααέααζδ έηααζδ ηςκ 

πνμζπαεεζχκ ημοξ πανά ηδκ αθθαβή ημο moravalesi.
944

 πςξ αεααζχκεζ μ 

Ακαβκχζηδξ Μπεκάηδξ, ιε έκημκδ πανυηνοκζδ ημο Πακαβζχηδ μ Musa πήβε ζηδκ 

Σνζπμθζηζά ηαζ έπεζζε ημκ moravalesi, πανά ηδκ αζεέκεζά ημο πμο είπε ακαζηείθεζ ηζξ 

αηνμάζεζξ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ ιήκεξ, κα ζηείθεζ επζζημθή ζημκ παζά ηδξ 

Σνίπμθδξ. Σχνα “φκσο ν δπλαηφο Θεφο ηνλ εράξηζελ ηελ πγείαλ ηνπ θαη εμηψζεκελ θαη 

είδακελ ηειεησκέλα ηα δεηήκαηά ηεο παξαθαιψληαο ην άγηνλ φλνκά ηνπ λα καο 

θαηαμηψζεη λα εηδνχκελ θαη ηελ ηειείαλ έθβαζελ σο ακθφηεξνη επηζπκνχκελ.”
945

 Ζ 

ζηεκή ζοκενβαζία ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Musa ağa ηαζ δ ηαηηζηή πανμοζία ηαζ ηςκ 

δφμ ζηδκ Σνζπμθζηζά (βζα έκα δζάζηδια έιεζκακ εηεί 55 ζοκεπυιεκεξ ιένεξ), δ 

πανάδμζδ επζζημθχκ ημο δναβμοιάκμο, ημο Musa ηαζ ημο καοάνπμο ζημκ moravalesi 

ηαζ δ δδιυζζα ακάβκςζή ημοξ απυ ημκ ίδζμ ημκ Μπεκάηδ μδήβδζακ ηεθζηά ζηδ 

ζφκηαλδ επζζημθήξ εη ιένμοξ ημο δζμζηδηή ηδξ Πεθμπμκκήζμο πνμξ ημκ παζά ηδξ 

Σνίπμθδξ.
946

 ιςξ μ εζδζηυξ απεζηαθιέκμξ πμο ακέθααε ηδκ ιεηαθμνά ηδξ επζζημθήξ 

πνμκμηνίαδζε οπεναμθζηά ζηδκ Κμνχκδ ακαγδηχκηαξ πθμίμ ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαξ 

έθθεζρδ πνδιάηςκ, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ηδκ έκημκδ δζαιανηονία ημο Danelave.
947

 

                                                 
944

 Βθ. MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημκ Οηηχανζμ ημο 1746 απυ ηδκ Σνζπμθζηζά, 

ζηδκ μπμία ακαθένεζ ηζξ ζοκημκζζιέκεξ εκένβεζεξ ηςκ ayan κα πείζμοκ ημκ moravalesi κα 

εηζηναηεφζεζ εκακηίμκ ηδξ Σνίπμθδξ. Γίκεζ έιθαζδ ζηζξ εκένβεζέξ ημο (“εγψ κάξηπξα ζαλ βάλσ ηνπ 

αιεζψ Θεψ κε φιεο εθείλεο ηεο δπλάκεηο φπνπ εκπνξψ λα δνπιέςεη έλαο εκπηζηεπκέλνο δνχινο ησλ 

απηζεληψλ ηνπ ηνηνχηεο επηρείξεζεο θαη δνχιεπζεο επάζρηζα θαη παξέρσ κε θάζε ηξφπνλ”) ηαζ ζηζξ 

δζανηείξ ιεηαηζκήζεζξ ημο (“απφ ηνλ θαηξφ νπνχ είκαζηε καδί εηο ηελ Καιακάηα νπνχ εκίζεςα δηά ηελ 

Αλδξνχζα θαη απφ φηαλ ήιζακε εηο Γξνκπνιηηδά ζήκεξνλ 3 κήλεο φπνπ δελ αμηψζεθα παξά ηεο ήμεξεο 

ηνπ Απγνχζηνπ εκηζέςακε κε ηνλ αγά καο δηά ηνλ Αλδξνχζα θαη πεγαηλάκελνο θαη εγξάθηεθαλ ηα 

γξάκκαηα δηά ηνλ απζέληε θαη επήγακε ζηελ Καιακάηα δηά λα ζηείισ ηα γξάκκαηα θαη ηελ ίδηα εκέξα 

δελ ηελ έζηεηια εηο ηελ Καιακάηα πνπ ήιζε άλζξσπνο ηνπ αγά θαη κε πήξε ζηελ Αλδξνχζα φπνπ ήιζε 

είδεζηο ηνπ αιιαγκνχ ηνπ παζηά θαη εκηζέςακε δηά Σξηπνιηηδά θαη ιείπνκε ηφζεο εκέξεο θαη αθφκα ν 

Θεφο ηνλ μεχξεη πφηε είρνκε λα πάκε ζηα ζπίηηα καο”). Αηυιδ, αθ. επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ 

ηαηγζθζένδ ημο Danelave, υπμο ακαθένεηαζ ζηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ απμζημθήξ μδδβζχκ ημο Βεκεημφ 

καοάνπμο πνμξ ημκ Musa ağa ηαζ ημκ Mehmed beğ ηαζ δναιαηζηά ημκίγεζ υηζ “εθφπεθαλ ηα κάηνπλά 

κνπ απφ ηελ κεγάιε κνπ αληξνπή” ηαεχξ “εθείλσλ ηα ιφγηα άιιαμαλ θαη ηα δηθά κνπ γξάκκαηα εβγήθαλ 

ςεχηηθα εηο φζα ζαο εβεβαίσλα”. 
945

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημο Ακαβκχζηδ πνμξ ημκ ηαηγζθζένδ ημο Danelave 

ζηζξ 4 Φεανμοανίμο 1746 απυ ηδκ Σνζπμθζηζά, υπμο εζςηθείεηαζ ηαζ δ ιεηάθναζδ ηδξ επζζημθήξ ημο 

moravalesi βζα κα “ζέιεηε θαηαιάβεη απφ ηνλ ίζνλ ηνπ γξάκκαηνο εθείλνπ θαηά ηελ επηκέιεηαλ θαη 

πξνζπάζεηαλ ηνπ άξρνληνο θπξ Μπελάθε”. 
946

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ Μάνημ ηαηίκδ, υπμο 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ μ moravalesi είκαζ δζμζηδηζηά ακχηενμξ ημο παζά ηδξ Σνίπμθδξ “δηαηί παζηάο 

νλνκάδεηαη γηα ηε [sic] αιήζεηα κπέεο είλαη”. 
947

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.2, επζζημθή ημο Musa ağa πνμξ ημκ Danelave ζηζξ 

26 Αοβμφζημο 1746 απυ ηδκ Ακδνμφζα: “έιεγαλ πσο δελ απνηξέρνπληαο [sic] ηα έμνδα θαη δελ μέξσ ηη 

άιια έιεγαλ”. Ο Musa πνμηείκεζ “εδψ λα ζαο δψζνκε ηνλ άλζξσπν κε ηα γξάκκαηα θαη απφ απηνχ λα 

ηνλ ζηείιεηε εηο Σξίπνιε”, εκχ ακαθμνζηά ιε ηα αίηζα ηδξ ηαεοζηένδζδξ ακαθένεζ  “αλάζεκα ζην 

δηάνιν νπνχ αλάκεζα ζε δχν θίινπο πάληα πνιεκάεη λα θέξλεη εκπφδηα”. Σδκ πνυηαζδ κα ζηαθεί μ 
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Πανά ηζξ ζοκεπείξ δζααεααζχζεζξ ημο Μπεκάηδ “πσο ηειείσζε ε ππφζεζε”, ημ 

αδζέλμδμ ζοκεπίζηδηε ηαζ ημκ επυιεκμ πνυκμ, βεβμκυξ πμο ακηακαηθάηαζ ζηδκ 

ηζκδημπμίδζδ ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο πενζθενεζαημφ ελμοζζαζηζημφ δζηηφμο 

ειπθέημκηαξ ζημ γήηδια ηδξ απεθεοεένςζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ πνμλέκμοξ ημο 

αεκεηζημφ ηνάημοξ υπςξ ημκ Νζημθυ Κμοιάκμ.
948

 

Ο Μπεκάηδξ θεζημονβμφζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ςξ πνάηημναξ ηςκ Βεκεηχκ, 

δίκμκηαξ πθδνμθμνίεξ ζημκ Danelave βζα ηδ δζμζηδηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πενζμκήζμο 

ηαζ ημοξ θμνείξ ηδξ ςξ πνυζςπα. Γζα πανάδεζβια ακαημζκχκεζ ζημοξ Βεκεημφξ ηδκ 

αθθαβή ημο moravalesi, ημκ ενπμιυ ημο silihdar ημο ζμοθηάκμο Mustafa paşa, ηδκ 

ακαπχνδζδ ημο πνμδβμφιεκμο moravalesi Ahmed ηαζ ημ δζμνζζιυ ημο ζημ αλίςια 

ημο παζά ηδξ Δφαμζαξ.
949

 Καηά ζοκέπεζα ήηακ ελμζηεζςιέκμξ ζε ζοκεκκμήζεζξ ιε 

λέκεξ δοκάιεζξ, πνζκ ανπίζεζ ηζξ επαθέξ ιε ημοξ Ρχζμοξ. Αοημπανμοζζαγυιεκμξ ςξ 

βκχζηδξ ηςκ ηνυπςκ ηδξ μεςιακζηήξ δζμίηδζδξ, πνμηνέπεζ ημκ Βεκεηυ καφανπμ κα 

ζηείθεζ επζζημθή ηαζ ζημ κέμ παζά “θαη λα ηνπ θαλεξψζεηε ηνπ ζθαιβσκνχ ηνπ 

αλζξψπνπ ζαο θαη ην κεγάιν άδηθν φπνπ ζαο εγίλε”, ηαζ πνμζπαεεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ 

εαοηυ ημο εοπάνζζημ αθθά ηαζ ακαβηαίμ δίκμκηαξ ζοιαμοθέξ ζπεδυκ αοημκυδηεξ 

ζπεηζηά ιε ηδ ιεηάθναζδ ηςκ επζζημθχκ.
950

 Πνμζπαεχκηαξ κα ηδνήζεζ ζζμννμπίεξ 

δδθχκεζ πνμζεηηζηά βζα ηδκ αδζέλμδδ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έπεζ πενζέθεεζ ημ 

γήηδια ηδξ απεθεοεένςζδξ ηςκ αζπιαθχηςκ υηζ ημ “θηαίμηκν δελ ήηαλ απφ ην κέξνο 

ηνπ πςειφηαηνπ παζηά θαη κήηε παληειψο ην ήζειε λα ζηαζεί ηέηνηα δνπιεηά ηνπ ζηνπ 

ηφπνπ ηνπ θαη απφ ην άιιν δελ έιεηςε λα θάκεη δηά ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ καο 

θαη γξάκκαηα έγξαςε θαη επξφζηαμε λα πάεη θαη άλζξσπνο απφ ηελ Κνξψλε κε ηα 

γξάκκαηα ηα νπνία εκπνδηζηήθαλε επεηδή έηπρε καδί κε απηφ φπνπ λα ζηαιζνχλ δηά ηελ 

Σξίπνιε θαη έκεηλαλ έσο ηελ ζήκεξα αλελέξγεηα”. Πζεακυκ είπε ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημκ 

πνμδβμφιεκμ moravalesi, εκχ ζοιαμφθεοζε ημκ Βεκεηυ καφανπμ κα γδηήζεζ απυ ημ 

κέμ παζά κα βνάρεζ ηαζ αοηυξ επζζημθή ηαζ “λα ζηαιζνχλ θαη ησλ δχν παζηάδσλ ηα 

                                                                                                                                            
αλζςιαημφπμξ ζημκ Danelave ηαζ κα ακαθάαεζ αοηυξ ηδ ιεηάααζή ημο ζηδκ Σνίπμθδ επεκέθααε ηαζ μ 

Mehmed. Βθ. MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, fascicolo 6.3 επζζημθή ημο Mehmed πνμξ ημκ 

Danelave ζηζξ 26 Αοβμφζημο 1746 απυ ηδκ Ακδνμφζα: ν άλζξσπνο είλαη ζην ρέξη ηεο αθεληηάο ζαο θαη 

έλαη έηνηκνο φπνηε ηνλ ερξεηαζηείηε πνπ λα καο γξαθηεί”. 
948

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθέξ ημο Μπεκάηδ πνμξ ημκ Νζημθυ Κμοιάκμ ιε 

διενμιδκία 15 ηαζ 19 Μαΐμο 1747 απυ ηδκ Καθαιάηα. 
949

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, επζζημθή ημο Μπεκάηδ πνμξ Danelave ημκ Οηηχανζμ ημο 1746 

απυ ηδκ Σνζπμθζηζά, υπμο παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ “ζαο δίδνκη θάζε είδεζε”. 
950

 υ.π.: “αο είλαη θξάγγηθα γξακκέλε φπνπ λα ιάβσ ηφπν θαη εγψ εηο ηελ μήγεζελ ηνπ γξάκκαηνο λα ήπσ 

ηα φζα ρξεηάδνληαη φιν ην γξάκκα έρεη λα κεηαγισηηηζηεί απφ ην θξάγθηθν εηο Σνπξθηθφ θαη έηδη λα δνζεί 

ηνπ παζηά θαη δηα ηνπ δξαγνκάλνπ φπνπ θέξλεη καδί ηνπ αλ νξίζηε λα ηνπ γξάςεηαη απφ απηνχ θαιψο, 

εδέ εγψ ην θπβεξλάσ απφ δσ θαζψο ρξεηάδεηαη εδέ θαη ζέιεηε λα ηνπ γξάςεηαη απφ απηά ην φλνκά ηνπ 

δελ ην μεχξσ”. 
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γξάκκαηα εηο ηνπ κπέε ηεο Σξίπνιεο”. Ακαθένεζ υηζ ζηέθεδηε κα παναηάιρεζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ επανπζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ κα απμηακεεί ζηδκ Πφθδ,
951

 υιςξ ημκ 

απέηνερε δ πίεζδ ημο moravalesi Ahmed paşa, μ μπμίμξ δεκ επζεοιμφζε ειπθμηή ηδξ 

ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ, πνμαάθθμκηαξ ημ επζπείνδια ηδξ ζοθθμβζηήξ εοεφκδξ.
952

 Αοηή δ 

πνμζπάεεζα απμθοβήξ ηςκ εθεβηηζηχκ πανειαάζεςκ ηδξ ηεκηνζηήξ δζμίηδζδξ εα 

ιπμνμφζε κα απμδμεεί ηαζ ζε πζεακή ζοκενβία ημο moravalesi ζε αοηή ηδκ πανάλεκδ 

οπυεεζδ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Μπεκάηδξ θεζημονβμφζε ςξ εθεβηηζηυξ ιδπακζζιυξ ιε 

άιεζδ πνυζααζδ ζηδκ ηεκηνζηή ελμοζία, ημοθάπζζημκ ζε επίπεδμ πνμεέζεςκ, ηάηζ ημ 

μπμίμ βκςνίγεζ ηαζ θμαάηαζ μ moravalesi. Αηυιδ ηαζ ακ αοηή δ ιεηάεεζδ εοεοκχκ εη 

ιένμοξ ημο Μπεκάηδ ήηακ απθή νδημνεία ημο ηαζ δεκ ακηαπμηνζκυηακ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δ πανμοζίαζδ ημο εαοημφ ημο ςξ ελίζμο ζζπονμφ ιε ημκ moravalesi 

ζε γδηήιαηα ακαθμνάξ ζηδκ Πφθδ ηαηαδεζηκφεζ ημκ νυθμ πμο μζ ημηγαιπάζδδεξ 

απέδζδακ ζημκ εαοηυ ημοξ ζηδκ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα. Ο Μπεκάηδξ οζμεεηεί 

ημκ νυθμ ημο οπεναζπζζηή ηδξ μεςιακζηήξ δεζηήξ ηάλδξ απέκακηζ ζε έκακ Γοηζηυ 

ορδθυ αλζςιαημφπμ, ακαθένμκηαξ υηζ “ ηέηνηα αδηθία ε βαζηιεία πνηέ δελ ηα ζέιεη λα 

γίλνληαη εηο ηνπο ηφπνπο ηεο”, εκχ ζε ιζα επίδεζλδ ιεβαθμθνμζφκδξ εεςνεί ηδκ 

οπυεεζδ ημο Danelave πνμζςπζηή οπυεεζή ημο.
953

 

Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ εέζδξ ημο Μπεκάηδ ήδδ απυ εηείκδ ηδκ επμπή θαίκεηαζ 

ηαζ απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ “επζηνμπή” ηςκ πνμοπυκηςκ πμο οπμδέπεδηε ημκ κέμ 

moravalesi. Ακαθενυιεκμξ ζηδκ άθζλδ ημο κέμο δζμζηδηή ζηζξ 5 Οηηςανίμο 1747 

ημκίγεζ υηζ “πάκη θαη κηο καδί ηνπ λα ηνλ μεβγάινκη λα ηνλ θέξνκε ζηνλ ηφπν ηνπ ηε 

Γξνκπνιηηδά”, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ πνμφπμκηα ιε δνάζδ ηαζ ηφνμξ ζημ ζφκμθμ 

ηδξ πενζμκήζμο ηαζ υπζ ιε πενζμνζζιέκεξ ελμοζζαζηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ζημκ ηαγά ημο. 

Σμ ίδζμ ηαηαδεζηκφεζ ηαζ δ ηζκδημπμίδζή ημο βζα ιζα οπυεεζδ, υπςξ αοηή ηςκ 

αζπιαθχηςκ, πμο δεκ αθμνμφζε ηδκ άιεζδ εδαθζηή ελμοζζαζηζηή αάζδ ημο ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα δεκ ηίεεημ ηαζ εέια εοεφκδξ ημο. Σέθμξ, δε πάκεζ ηδκ εοηαζνία κα ακαθενεεί 

ηαζ ζε ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ πμο είπε ιε ημκ Βεκεηυ καφανπμ: “θαηά ηελ πξνζηαγήλ 

                                                 
951

 υ.π.: “φηαλ κνπ εζηάζε απηφ ην άδηθν πνπ κνπ ζθιαβψζεθαλ ηνπ αλζξψπνπ κνπ… είρα ηφπν λα ην 

γξάςσ ηνπ ειηδηέκνπ θαη ν ειηδηέκνπ λα ην θαλεξψζεη ηνπ θξαηαηφηαηνπ βαζηιέσο θαη δελ ήζειε καο 

αθήζεη αδηθαίσηνπο θαη εθείλν ην άδηθν φπνπ καο εγίλε εηο ηνπο ηφπνπο ηνπ θαη ήζειε ζηείιεη φπνπ λα 

ειεπζεξψζεη ηνπο αλζξψπνπο κνπ θαη λα παηδεχζεη θαη εθείλνπο ηνπο θαθνπνηνχο αλζξψπνπο φπνπ 

επάηεζαλ ηνπο βαζηιηθνχο ηφπνπο κε ηφζελ απζάδεηαλ”. 
952

 υ.π.: “έκεηλα ζηηο νιπίδεο ηνπ πνιπρξνλεκέλνπ πςεινηάηνπ Αρκέη παζηά φπνπ καο παξάγγεηιε φινη λα 

κελ έρνπκε θακία έγλνηα θαη ζέιεη γξάςεη κε θάζε ηξφπνλ φπνπ λα ιεπζεξψζεη ηνπο αλζξψπνπο κνπ θαη 

λα κελ ην θαλεξψζσ ηεο βαζηιείαο φηη ζέιεη αθνινπζήζεη δεκία ηεο Μνξηάο θαη ηνπ πησρνχ δηα ηνχην 

δελ εμέβεθα απφ ηελ πξνζηαγήλ ηνπ”. 
953

 υ.π.: “λα ηειεηψζεη ην δήηεκά κνπ”. 
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ζαο ηεο γνχλεο 3 ηεο παξάδνζα εηο Γξνκπνιηηδά φπνπ έηπρε λα ζκείμσ κε ηνλ ζηνξ 

θνλζνιφ ηεο Αλάπνιεο πνπ θάζεηαη εηο ηελ Πάηξα θαη λα ηηο ζηείιεη εηο ηνπ ζηνξ 

θνινλέι θφκε ηνπ θαη γξάθσ θαη ηε ζηήιακε θαηά ηελ πξνζηαγή ζαο ην θφζην ηνλ 

απηφλ πνπ είλαη θισξία 23”, επζαεααζχκμκηαξ ημκ πμθοεπίπεδμ νυθμ ημο ειπμνίμο 

ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμοπμκηζηήξ ακάδεζλδξ.  

Σέθμξ, είκαζ εκδζαθένμκ υηζ μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ δζμζηδηέξ δζαθμνεηζηχκ 

επανπζχκ είπακ πνμζςπζηυ παναηηήνα ηαζ υπζ μνεμθμβζηυ, βναθεζμηναηζηυ ηαζ 

ζενανπζηυ. Αοηυ ζήιαζκε υηζ ιυκμ δ αανφηδηα ηδξ άπμρδξ ηαζ ημο μκυιαημξ 

ιπμνμφζε κα ηζκδημπμζήζεζ ηδ θφζδ ηάπμζμο γδηήιαημξ. Ο moravalesi δήθςκε ζημκ 

παζά ηδξ Σνίπμθδξ υηζ ήηακ αέααζμξ υηζ υθα αοηά έβζκακ “ελαληίνλ ηεο πξνζηαγήο ζνπ 

θαη νχηε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ήζειεο θξαηήζεη κίαλ ψξα εηο ην νπζηδάηε ζνπ” ηαζ 

ικδιυκεοζε υηζ μ ηαδήξ ηδξ Κμνχκδξ “κε φινπο ηνπο αγάδεο νπνχ εβξίζθνληαη εηο ην 

θάζηξν εθείλνλ έθακαλ αλαθνξά πξνο ηνπ ιφγνπ κνπ δηα ην θαθφλ θαη παξάλνκνλ απηφ 

θαη αδηθίαλ φπνπ έθακελ απηφο ν ξείδεο”. Σδκ ακαθμνά ηδκ έζηεζθε ιε έκακ αβά ηδξ 

Κμνχκδξ “θαη απφ ηελ νπνία αλαθνξάλ ζέιεη θαηαιάβεη ην θαθφλ θαη παξάλνκνλ θαη 

ελαληίνλ ηεο αγάπεο καο νπνχ έρνκελ κε ηελ ξεπνχκπιηθαλ ηεο Βελεηίαο”. Δίκαζ 

πνμθακέξ υηζ δ οπυεεζδ εεςνήεδηε δζπθςιαηζηή ή ημοθάπζζημκ έηζζ ηδκ πανμοζίαγε 

μ moravalesi, βζα κα ηζκδημπμζήζεζ ημκ μιυθμβυ ημο ζηδκ Σνίπμθδ. Οζ αζπιάθςημζ, 

ηαηάζηζπμ ιε ηα μκυιαηα ηςκ μπμίςκ έθενε ιαγί ημο μ ημιζζηήξ ηδξ επζζημθήξ, 

έπνεπε κα παναδμεμφκ “εηο ρείξαο απηνχ αγά λα καο ηνπο θέξεη άβιαβνπο”. Ακ μ 

παζάξ δε ζοιιμνθςεεί “θαη γπξίζεη άπξαθηνο ν απηφο αγάο ηεο Κνξψλεο βέβαηα ζέιεη 

ην γξάςεη εηο ην ληνβιέηη κε φιελ ηελ αιήζεηα”, ηάηζ πμο δεκ επζεοιεί: “δελ ζέισ εγψ 

εηο θαιφλ ζνπ δηά ηη απηά είλαη πξάγκαηα πνπ εγγχδνπλ ηελ θξαηαηάλ βαζηιείαλ”. Σμ 

φθμξ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ επζζημθήξ βίκεηαζ πενζζζυηενμ απεζθδηζηυ ηαζ επζηαηηζηυ: 

“Γηά ηνχην εμαπνθάζηζα θαη δίρσο ιφγνπ πξφθαζή ζνπ θαηά ην θαηάζηηρνλ λα θάκεηο 

[…] ρσξίο άιιν νπνχ λα κελ ην κεηαλνήζεηο”.
954

 Γοζηοπχξ δε βκςνίγμοιε ακ δ 

οπυεεζδ είπε αίζζα έηααζδ βζα ηα εφιαηα ηδξ πεζναηζηήξ επζδνμιήξ. 

Θεςνμφιε υηζ δ οπυεεζδ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ πθήνδ έκηαλδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ 

δβεζίαξ ζηδκ μεςιακζηή ηάλδ. Ο Μπεκάηδξ ήδδ απυ ημ 1745 είπε εδναζχζεζ ηδκ 

ελμοζζαζηζηή εέζδ ημο ζε ααειυ πμο ημο έδζκε νυθμ δζαπναβιαηεοηή ιε 

εηπνμζχπμοξ άθθςκ πςνχκ, ημοθάπζζημκ βζα γδηήιαηα ηδξ επανπίαξ ημο. Δίκαζ 

θακενυ υηζ δ πνμοπμκηζηή εθίη εηιεηαθθεφηδηε ηδκ απμηεκηνςιέκδ δζμζηδηζηή δμιή 

                                                 
954

 MCC, Codice Cicogna, busta 3.172, ιεηάθναζδ ηδξ πνμακαθενεείζαξ επζζημθήξ ζηδκ εθθδκζηή. 
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ημο ηνάημοξ (ηαζ θοζζηά ημοξ ακαζηαθηζημφξ ηεπκμθμβζημφξ, ζοβημζκςκζαημφξ ηαζ 

βεςβναθζημφξ πανάβμκηεξ πμο δοζπέναζκακ ηδκ επζημζκςκία ημο ηέκηνμο ιε ηδκ 

πενζθένεζα) βζα κα ηαηαζηήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ απμθφηςξ ακαβηαία βζα ηδκ μιαθή 

θεζημονβία ημο επανπζαημφ ημζκςκζημφ, πμθζηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ αίμο. 
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Κεθάιαην δέθαην 

Σν ηεξνδηθείν ηεο Καιακάηαο θαη ν Μπελάθεο 

 

φιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή ζζημνζμβναθία δ μεςιακζηή πναβιαηζηυηδηα 

παναηηδνζγυηακ απυ δζηαζζηυ δοζζιυ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ εηδίηαζδ 

μζημβεκεζαηχκ, ηθδνμκμιζηχκ ηαζ εηηθδζζαζηζηχκ γδηδιάηςκ ιεηααζαάζηδηε αάζεζ 

ζμοθηακζηχκ μνζζιχκ ζηδκ εοπένεζα ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηςκ ημζκμηήηςκ, εκχ δ 

πμζκζηή ηαηαζημθή ήηακ ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ μεςιακζηχκ δζηαζηδνίςκ. Πανάθθδθα, 

δ δζαζηδζία ήηακ εθεφεενδ ιε αάζδ ημ εεζιζηυ δίηαζμ. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ 

μεςιακζηέξ ανπέξ ηαζ ζηα πνζζηζακζηά υνβακα εηδίηαζδξ δζαθμνχκ ήηακ 

ακηαβςκζζηζηή, ηαεχξ ημζκυξ ζηυπμξ ημοξ ήηακ δ δζεφνοκζδ ηδξ δζηαζμδμζίαξ ημοξ 

ζηδ ζθαίνα ημο άθθμο. Ζ ζημπμεεζία ηςκ πνζζηζακχκ πφηκςκε ζηδκ πνμζηαζία ηδξ 

δζηαζζηήξ αοημκμιίαξ ημοξ απυ ηδκ επεηηαηζηυηδηα ημο Ηενμφ Νυιμο, εεςνία δ μπμία 

αέααζα απεηδφεζ ηδκ απυδμζδ δζηαίμο απυ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζυ ηδξ ηαζ αβκμεί 

μπμζαδήπμηε ελμοζζαζηζηή πνήζδ ηδξ. Δζδζηά δ πνμοπμκηζηή δζηαζηζηή επζαμθή ηαζ 

επέηηαζή ηδξ αηυιδ ηαζ ζε πμζκζηέξ οπμεέζεζξ εεςνήεδηε ςξ πεηοπδιέκδ δζάανςζδ 

ηδξ μεςιακζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ υπζ εκηαηζημπμίδζδ ημο ημζκςκζημφ εθέβπμο ηαζ 

ελοπδνέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ ζηυπςκ. Οζ ακηίδζημζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

εημφζζα απμδέπμκηακ ςξ εεζιζηή ιζα δζαδζηαζία πμο ηαη‟ μοζία είπε άηοπμ 

δζαζηδηζηυ παναηηήνα. Σμ ζδιακηζηυηενμ ιεζμκέηηδια ηςκ πνζζηζακζηχκ δζηαζηζηχκ 

μνβάκςκ, δδθαδή μ ιδ ελακαβηαζηζηυξ παναηηήναξ ηςκ απμθάζεχκ ημοξ, 

λεπενάζηδηε ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ μεςιακζηχκ ανπχκ ηαζ ηδκ επζαμθή δεζηχκ 

δεζιεφζεςκ, πκεοιαηζηχκ πμζκχκ, υπςξ μ αθμνζζιυξ, ηαζ απεζθχκ ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ ζηα ιέθδ ηςκ πνζζηζακζηχκ ημζκμηήηςκ. Ζ απυδμζδ δζηαζμζφκδξ 

βζκυηακ ζφιθςκα ιε ηδκ Δλάαζαθμ ημο Ανιεκυπμοθμο, ηα ημπζηά έεζια ηαζ ιε 

ηακυκεξ πμο έεεηε ημ ζεναηείμ ηαζ μζ πνμφπμκηεξ.
955

  

Παν‟ υθα αοηά, δ ζπέζδ ηςκ δφμ πδβχκ δζεοεέηδζδξ δζαθμνχκ ζημκ 18
μ
 

αζχκα πήνε ακηαβςκζζηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ δ κμιμθμβζηή ηονζανπία ηδξ 

Δηηθδζίαξ αιθζζαδηήεδηε απυ ηζξ ηςδζημπμζήζεζξ ημο θασημφ δζηαίμο ηαζ ηδκ 

επέηηαζδ ημο πνμοπμκηζημφ ελμοζζαζηζημφ πεδίμο ζηδ ζθαίνα ημο μζημβεκεζαημφ 

                                                 
955

 Βθ. Σμονηυβθμο, Σν Γίθαην, 110-115 ηαζ Geib, Παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο, 55-106. Ο Πζηζάηδξ 

ειιέκεζ πενζζζυηενμ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ θυβζαξ κμιζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ημο εεζιζημφ δζηαίμο, 

ημκίγμκηαξ υηζ ημ δεφηενμ ήηακ ζοιπθδνςιαηζηυ ή δζμνεςηζηυ ημο νςιασημφ, υπςξ εκζανηςκυηακ 

απυ ηδκ εηηθδζία. Αηυιδ, ημκίγεζ υηζ ζηα ιέζα ημο 18
μο

 αζχκα αολήεδηε δ γχκδ επζννμήξ ηδξ 

Δηηθδζίαξ (ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοιιεημπή θασηχκ) ζε υθδ ηδ ζθαίνα ημο αζηζημφ δζηαίμο. Βθ. 

Πζηζάηδξ, Σν Γίθαην, 267-279. 
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δζηαίμο ηαζ ηδξ δδιυζζαξ δεζηήξ.
956

 Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ δζηαζηζηέξ δζηαζμδμζίεξ 

απμηέθεζακ ζοιπθδνςιαηζηή πδβή κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζζπφμξ βζα ημοξ 

θμνείξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ ελμοζίαξ, εκμπμζχκηαξ ημ πεδίμ ημο ημζκςκζημφ εθέβπμο 

πμο αζημφζακε ιέζς ηδξ βαζμηηδζίαξ, ηςκ θμνμεκμζηζάζεςκ ηαζ ηςκ ημζκμηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ θήρδξ απμθάζεςκ. 

Ζ ζδιακηζηυηενδ έκζηαζδ ζηδκ πνμακαθενεείζα εεχνδζδ είκαζ μ 

πενζμνζζιυξ ηδξ ηεηιδνίςζήξ ηδξ ζηδκ ζδζαίηενδ πενίπηςζδ ηςκ κδζζχκ ημο 

Αζβαίμο.
957

 Ακαιθζζαήηδηα, ημ μεςιακζηυ ηνάημξ επέηνεπε εονεία εοπένεζα 

δζηαζζηήξ νφειζζδξ ηςκ εζςηενζηχκ ζπέζεςκ ζηζξ ενδζηεοηζηέξ μιάδεξ ημο, αθθά 

αοηή δ πναηηζηή πανέιεκε ζε δζαθεηηζηή ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκζημμζμκμιζηή 

πναβιαηζηυηδηα.
958

 Αοηυ ακηακαηθάηαζ ζηδκ αηεθή πνμζπάεεζα δζαιυνθςζδξ 

ηαεήημκημξ πνμζηυθθδζδξ ζηδκ ημζκμηζηή δεζηή, ηδκ εκδμενδζηεοηζηή επίθοζδ ηςκ 

δζαθμνχκ ηαζ ηδκ απμθοβή πνμζθοβήξ ζηδκ ελςηενζηή δζηαζμδμηζηή ελμοζία ηςκ 

μεςιακζηχκ ανπχκ. Ζ ιανηονία ηςκ sicillat ηαηαδεζηκφεζ ιζα αολδιέκδ ηάζδ 

ηαηαθοβήξ ηςκ πνζζηζακχκ ζημ ζενμδζηείμ, υπζ ιυκμ βζα δζαενδζηεοηζηέξ ηαζ 

δζαημζκμηζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ επίθοζδ δζαθμνχκ ιε υνβακα ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ, 

αθθά ηαζ βζα ηδ δζεοεέηδζδ γδηδιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ημζκμηήηςκ, αηυιδ ηαζ 

απυ ημ πεδίμ ημο μζημβεκεζαημφ δζηαίμο.
959

 Δίκαζ αοημκυδημ υηζ δ δζηαζηζηή έβηθδζδ 

                                                 
956

 Βθ. Κμκημβζχνβδξ, Κνηλσληθή πνιηηηθή, 265-274 ηαζ Gradeva, Orthodox Christians, 183. 
957

 Σα κδζζά ηεθμφζακ έλς ηυζμ απυ ημ μεςιακζηυ δζηαζζηυ ζφζηδια υζμ ηαζ ηδ κμιζηή δζηαζμδμζία 

ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ βζ‟ αοηυ απμηέθεζακ πνμκμιζαηυ πεδίμ ιεθέηδξ ηςδζημπμζήζεςκ ημπζημφ εεζιζημφ 

δζηαίμο. ε μνζζιέκα κδζζά, δ δζεφνοκζδ ηδξ πνμοπμκηζηήξ δζηαζμδμηζηήξ δζαζηδηζηήξ πναηηζηήξ 

πνμζέββζζε ηαζ ηδκ πμζκζηή ηαηαζημθή. Βθ. εααζηάηδξ, Πνηληθή εμνπζία, 289-302 
958

 Ζ εεκζηή πνυζθδρδ, δ μπμία επζεοιεί κα απμδείλεζ ηδκ ζζημνζηή ζοκέπεζα ημο αογακηζκμνςιασημφ 

δζηαίμο ηαζ ηδκ αοημκμιία ημο κμιζημφ αίμο ηςκ Δθθήκςκ, ααζίγεηαζ ζε μνζζιέκεξ θακεαζιέκεξ 

πνμηείιεκεξ, δ ηονζυηενδ ηςκ μπμίςκ είκαζ υηζ ηα μεςιακζηά δζηαζηήνζα δίηαγακ απμηθεζζηζηά ιε 

αάζδ ημκ Ηενυ Νυιμ. Άθθεξ αηεηιδνίςηεξ ηαζ ζδεμθμβζηά ηαεμνζζιέκεξ εέζεζξ, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ 

αιθζζαδηήεδηακ απυ ηδκ εθθδκζηή Ηζημνία ημο Γζηαίμο, ήηακ δ ιεβάθδ αιμζαή ημο ηαδή, δ δήιεοζδ 

ηςκ πενζμοζζχκ υζςκ ηαηέθεοβακ ζηα μεςιακζηά δζηαζηήνζα, δ αοημηέθεζα ηςκ ημζκμηήηςκ ςξ 

κμιζηά πνυζςπα ηαζ δ αοηεπάββεθηδ επέιααζδ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ. Σέθμξ, απμηεθεί εζςηενζηή 

ακηίθαζδ δ ακηαβςκζζηζηή ζπέζδ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ ιε ηζξ πνζζηζακζηέξ ζοζζςιαηχζεζξ 

απυδμζδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ δ ζοιαμθή ηςκ μεςιακζηχκ ηαηαζηαθηζηχκ μνβάκςκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

απμθάζεςκ ηςκ δεφηενςκ.  
959

 Ζ ηάζδ είκαζ θακενή ήδδ απυ ημκ 16
μ
 αζχκα ζε ζενμδζηεία πυθεςκ ηδξ Ακαημθίαξ υπςξ ημ Kayseri, 

ηδξ Ρμφιεθδξ υπςξ δ υθζα ηαζ κδζζά υπςξ δ άιμξ, αηυιδ ηαζ ακάιεζα ζε ιμκαπμφξ Βθ. Cicek, 

Interpreters, 2-12, Gradeva, Orthodox Christians, 166-172, Jennings, Zimmis, 369-382 ηαζ Λαΐμο, Ζ 

άκνο, 79. Οζ θυβμζ πνμζθοβήξ πνζζηζακχκ ζημκ ηαδή, πανά ηδκ ακηίεεηδ ημζκςκζηή πίεζδ, ήηακ δ 

άιεζδ, μνζζηζηή ηαζ ζοκήεςξ εοκμσηή επίθοζδ αζηήιαηυξ ημοξ ή δ επζεοιία βζα κμιζιμπμζδηζηυ 

έββναθμ ηάπμζαξ ζοκαθθαβήξ ημοξ. ηδκ πνάλδ, δ μεςιακζηή δζηαζμζφκδ είπε βζα ημοξ πνζζηζακμφξ 

παναηηήνα εθεηείμο βζα εεηζηή δζεοεέηδζδ οπυεεζήξ ημοξ, ακ δεκ πέηοπακ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια 

ζε ημζκμηζηυ δ εηηθδζζαζηζηυ δζηαζηήνζμ. Δκδζαθένμκ είκαζ υηζ πνζζηζακμί ηαηέθεοβακ ζημ ζενμδζηείμ 

αηυιδ ηαζ βζα γδηήιαηα μζημβεκεζαημφ δζηαίμο, υπςξ βάιμζ ηαζ δζαγφβζα. Γζα παναδείβιαηα αθ. 

Gradeva, The Activities of a Kadi Court, 65 ηαζ ηδξ ζδίαξ, Orthodox Christians, 172-173 ηαζ Jennings, 

Zimmis, 393-5. 
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ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ ζηα πθαίζζα ηςκ ημιιαηζηχκ ζοζπεηζζιχκ απμηεθμφζε 

πνάλδ εκηαβιέκδ ζηδκ πμθζηζηή δοκαιζηή ηαζ θοζζηά δεκ επδνεαγυηακ απυ δεζηέξ 

ηαζ ενδζηεοηζηέξ εεςνήζεζξ. 

Καεχξ δε ζχγεηαζ εθθδκζηυ ανπεζαηυ οθζηυ ιε ηεηιήνζα δζεοεέηδζδξ 

δζαθμνχκ απυ πνμφπμκηεξ ηδξ Καθαιάηαξ, δε βκςνίγμοιε ακ μ Μπεκάηδξ είπε 

ακαθάαεζ δζηαζμδμηζηυ νυθμ ζηα πθαίζζα ηδξ δβειμκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ 

εέζδξ ημο. Απυ ηδκ άθθδ, δ απμοζία ακάθμβςκ ηεηιδνίςκ ζημ πνμζςπζηυ ανπείμ ημο 

ζδιαίκεζ ηδκ πζεακή απμδέζιεοζή ημο απυ ηδκ ακάβηδ δζηαζηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ 

εκενβεζχκ ημο απυ ημ ζχια ηςκ πνμοπυκηςκ ή ηςκ ζενςιέκςκ, αηυιδ ηαζ ζε 

πενίπηςζδ ζοβηνμφζεςκ ιε άθθα ζηεθέπδ ηδξ Καθαιαηζακήξ ημζκςκίαξ. 

Σμ μεςιακζηυ ανπείμ ημο Μπεκάηδ πενζθαιαάκεζ 66 έββναθα πμο ελέδςζε ημ 

ζενμδζηείμ ηδξ Καθαιάηαξ, απυ ηα μπμία ηα 34 είκαζ αβμναπςθδζίεξ βαζχκ, 24 

έββναθα, απυ ηα μπμία ηα 14 αθμνμφκ ζε αβμναπςθδζίεξ, απυ ημ ζενμδζηείμ 

Σνζπμθζηζάξ, έκα βαζμηηδηζηυ έββναθμ απυ ημ ζενμδζηείμ Σνζηάθςκ Κμνζκείαξ, 3 

έββναθα αβμναπςθδζίαξ ηαζ 5 ζπεηζηά ιε άθθεξ οπμεέζεζξ απυ ημ ζενμδζηείμ 

Πάηναξ, δφμ έββναθα, απυ ηα μπμία έκα βαζμηηδηζηυ, απυ ημ ζενμδζηείμ Μεεχκδξ, 5 

έββναθα, απυ ηα μπμία ηα 3 βαζμηηδηζηά, απυ ημ ζενμδζηείμ Ακδνμφζαξ, έκα έββναθμ 

απυ ημ ζενμδζηείμ ημο Αββεθμηάζηνμο, δφμ έββναθα απυ ημ ζενμδζηείμ Αβίμο Πέηνμο, 

έκα έββναθμ απυ ημ ζενμδζηείμ ημο Μοζηνά, έκα έββναθμ απυ ημ ζενμδζηείμ ηςκ 

Καθαανφηςκ ηαζ έκα έββναθμ απυ ημ ζενμδζηείμ ηδξ Κμνχκδξ.
960

 Δπζπθέμκ, 3 

ακηίβναθα „arzuhal, πμο ακαθένμκηαζ ζηδ ζφβηνμοζδ ημο Μπεκάηδ ιε ημκ Halil, δεκ 

ακαθένμοκ ημ υκμια ημο ηαδή ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δε βκςνίγμοιε ημ ζενμδζηείμ απυ ημ 

μπμίμ εηδυεδηακ. 

Γεδμιέκμο υηζ ημ ανπείμ είκαζ πνμζςπζηυ ηαζ υπζ ζεζνά sicillat, ακηακαηθά 

άιεζα ηα ζοιθένμκηα ημο Μπεκάηδ υπςξ εκέπθελακ ημ ζενμδζηείμ ηαζ ιυκμ έιιεζα 

ηζξ θεζημονβίεξ ημο ηεθεοηαίμο. Βέααζα, δ ηαηακυδζδ ηδξ πνήζδξ ημο ζενμδζηείμο ςξ 

ιεεμδμθμβία εδναίςζδξ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ ημο Μπεκάηδ απαζηεί ηδ 

ιεθέηδ ημο ζοκυθμο ηςκ παιέκςκ sicillat ηδξ Καθαιάηαξ.
961

 Έηζζ, ακ ηαζ ηαιία 

έκδζηδ ακηζπανάεεζδ ημο Μπεκάηδ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε 

ζίβμονμζ υηζ ηαιία ημζκςκζημπμθζηζηή ηαζ δζαπεζνζζηζηή έκηαζδ ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε 

                                                 
960

 ηα ζενμδζηαζηζηά έββναθα δεκ ζοιπενζθαιαάκμοιε ηα tezkere, tapu, ηαζ tahvil, πμο ήηακ ζδζςηζηά 

ζοιθςκδηζηά, υπςξ ηαζ ηα ferman ηαζ buyuruldu, πμο εηδίδμκηακ απυ ακχηενεξ ανπέξ. 
961

 Σμ γήηδια ηδξ δζηαζμδμηζηήξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ημο ζενμδζηείμο ζηδ 

δζαδζηαζία δζεοεέηδζδξ μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ δζεκέλεςκ απυ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ayan δεκ έπεζ 

απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ αοημηεθμφξ ιεθέηδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ εθζηηή δ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ 

πενζπηχζεςκ (case studies). 
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άθθα ιέθδ πενζθενεζαηχκ εθίη ή απθμφξ ζδζχηεξ δεκ ηαηέθδλακ ζημ ζενμδζηείμ. 

διακηζηυξ ανζειυξ ημοξ εα επζθουηακ ιε ελςδζηαζηζηέξ ιεευδμοξ, μζ μπμίεξ πζεακυκ 

ζοιπενζθάιαακακ ζοιαζααζιμφξ ιε ζδιαίκμκηα άημια ηαζ πζέζεζξ πνμξ αδφκαια 

ιέθδ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ βζα απμδμπή θζβυηενμ εοκμσηχκ υνςκ. Δλάθθμο, ημ ηφνζμ 

corpus ηςκ Μπεκάηεζςκ ζενμδζηαζηζηχκ εββνάθςκ, δδθαδή ηα hüccet αβμνχκ βαζχκ 

ηαζ απυδμζδξ πνμοπμκηζηήξ ειπζζημζφκδξ βζα ηδκ ακάθδρδ iltizam ηαζ ηα „arzuhal 

δζαιανηονίαξ, απμηεθεί κμιζιμπμζδηζηέξ επζηονχζεζξ ζοιθςκζχκ ηαζ ιεηααζαάζεςκ, 

πμο έθααακ πχνα κςνίηενα έλς απυ ημ δζηαζηήνζμ. 

Δκημφημζξ, ζε αοηά ηα έββναθα πενζθαιαάκμκηαζ 19 εηδζηάζεζξ αβςβχκ πμο 

δε ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ Μπεκάηδ, μζ ιυκεξ πμο αθμνμφκ ακηζπαναεέζεζξ πμο 

ακηακαηθμφκ ηδ δζηαζηζηή ηαζ δζαζηδηζηή θεζημονβία ημο ζενμδζηείμο. Πνυηεζηαζ βζα 

ιία δζεηδίηδζδ ζπζηζμφ,
962

 4 βαζμηηδηζηέξ ακηζδζηίεξ,
963

 3 δζακμιέξ ηθδνμκμιζχκ,
964

 

δφμ ακαθήρεζξ επμπηείαξ ακδθίημο,
965

 δφμ οπμεέζεζξ πνεχκ,
966

 ιία απμγδιίςζδ 

βάιμο,
967

 ιία ακάηηδζδ ηδξ πενζμοζίαξ δμθμθμκδιέκμο,
968

 δφμ οπμεέζεζξ θυνμο 

αίιαημξ,
969

 έκα ζοιαζααζιυ,
970

 ιία αίηδζδ επζζηεοήξ εηηθδζίαξ
971

 ηαζ ιία αιμζαή.
972

 

Δίκαζ ελαζνεηζηά δοζενιήκεοηδ δ πανμοζία αοηχκ ηςκ δζηαζμπναλζχκ ζημ 

Μπεκάηεζμ ανπείμ. Τπμεέημοιε υηζ δ ηαημπή hüccet πμο ακαθένμκηαζ ζε ακηζδζηίεξ 

ιε βαζμηηδηζηυ πενζεπυιεκμ ελοπδνεημφζακ κμιζιμπμζδηζηέξ ζημπζιυηδηεξ 

ζδζμηηδζζχκ πμο πέναζακ ζηδ ζοκέπεζα ζημκ Μπεκάηδ.
973

 Σέθμξ, ηνία hüccet 

ηαηαβνάθμοκ οπμεέζεζξ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ ζογφβςκ ημο Μπεκάηδ,
974

 έκα hüccet 

                                                 
962

 IAMM 27/195. 
963

 IAMM 27/178, 27/37, 27/50 ηαζ 27/5. 
964

 IAMM 27/254, 27/229 ηαζ 27/166. 
965

 IAMM 27/168 ηαζ 27/8. 
966

 IAMM 27/44 ηαζ 27/147. 
967

 IAMM 27/152. 
968

 IAMM 27/7. 
969

 IAMM 27/12 ηαζ 27/33. 
970

 ΗΑΜΜ 27/175. 
971

 ΗΑΜΜ 27/256. 
972

 ΗΑΜΜ 27/4. 
973

 Αοηυ δεκ είκαζ πάκημηε αοημκυδημ, ηαεχξ δ ζπεηζηή ενεοκδηζηή οπυεεζδ ζηδνίγεηαζ ζε 

αηεηιδνίςηεξ εζηαζίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ αηίκδημ πζεακυκ άθθαλε ηονζυηδηα. Γζα 

πανάδεζβια ημ ΗΑΜΜ 27/195 ιε π.έ. 25 Μαΐμο 1722 (9 Şaban 1134), ημ μπμίμ πενζβνάθεζ δζηαζηζηή 

δζαιάπδ ακάιεζα ζε ηάπμζα Άκκα ηαζ ημκ Κχζηα Σζάβμ βζα έκα ζπίηζ, ημ μπμίμ ανζζηυηακ δίπθα ζηδκ 

μζηία ημο Άββθμο πνμλέκμο Daniel ζηδκ Πάηνα. Ζ αβμνά ηδξ ηεθεοηαίαξ απυ ημκ Μπεκάηδ πζεακυκ 

ενιδκεφεζ ηδκ πανμοζία ημο hüccet ζημ Μπεκάηεζμ ανπείμ, πςνίξ υιςξ κα βκςνίγμοιε ακ δ ηαημζηία 

ημο Σζάβμο, μ μπμίμξ είπε δζηαςεεί ζηδκ πνμακαθενεείζα δίηδ, αβμνάζεδηε απυ ημκ Daniel ή ημκ 

Μπεκάηδ. 
974

  ΗΑΜΜ 27/168 ιε π.έ. 17 Ημοθίμο 1740 (22 Rebi ul-ahir 1153), ΗΑΜΜ 27/44 ιε π.έ. 25 Ημοθίμο-23 

Αοβμφζημο 1740 (Cemaziye ul-evvel 1153) ηαζ ΗΑΜΜ 27/175 ιε π.έ. 11 Ηακμοανίμο 1764 (7 Receb 

1177), ηα μπμία εββνάθμοκ ακηίζημζπα ηδκ ακάθδρδ επμπηείαξ  ηςκ οπμεέζεςκ ηδξ ακήθζηδξ Άκκαξ 
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αθμνά ζε οπυεεζδ ηδξ ζοββεκμφξ μζημβέκεζαξ ηςκ Νημβακηγήδςκ,
975

 έκα hüccet 

αθμνά ζε οπυεεζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Φάθηδδςκ
976

 εκχ βζα άθθα ηνία hüccet δ 

ιυκδ ζοζπέηζζδ ιε ημκ Μπεκάηδ είκαζ δ βεςβναθζηή ακαθμνά ημοξ ζηδκ πυθδ ηδξ 

Καθαιάηαξ.
977

 

Ο ηαδήξ, ιέθμξ ηδξ βναθεζμηναηζηήξ εθίη, επζηεθμφζε δζπθυ νυθμ, ςξ 

δζηαζηζηυξ θεζημονβυξ ηαζ ηαοηυπνμκα ςξ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ηςκ οπδηυςκ ιε ηδκ 

ηεκηνζηή ελμοζία, εββοδηήξ ηαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ζμοθηακζηχκ 

δζαηαβχκ. Οζ δζηαζηζηέξ δζηαζμδμζίεξ ημο ήηακ αοημκμιδιέκεξ απυ ηδκ ηεκηνζηή ηαζ 

ηδκ επανπζαηή δζμίηδζδ ηαζ κμιζιμπμζμφκηακ απυ ηδκ ζδζυηδηά ημο ςξ εηπνμζχπμο 

ηδξ şer‟ia.
978

 Δηδίηαγε οπμεέζεζξ ζδζςηχκ ζπεηζηά ιε αβμναπςθδζίεξ, πνέδ, 

δζαεήηεξ, δζαγφβζα, ιζζεμδμζίεξ, ηδδειμκίεξ ηαζ πμζκζηά παναπηχιαηα. ιςξ, ηαεχξ 

μζ δζηαζηζηέξ ελμοζίεξ ημο πενζμνίγμκηακ απυ ηδ δοκαηυηδηα πνμζθοβήξ ηςκ 

οπδηυςκ, εζδζηά ηςκ ιδ ιμοζμοθιάκςκ, ηαζ ζε άθθα υνβακα απυδμζδξ δζηαζμζφκδξ, 

μ νυθμξ ημο ςξ εκημθμδυπμξ ηαζ επυπηδξ ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ αοημηναημνζηχκ 

δζαηαβχκ ζηδκ επανπία απέηηδζε ζδζαίηενδ αανφηδηα. Οζ δζμζηδηζηέξ ανιμδζυηδηέξ 

ημο, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ δζμζηδηζημφξ αλζςιαημφπμοξ ηαζ ημοξ ayan, 

πενζθάιαακακ ηδ δζαθφθαλδ ηδξ δδιυζζαξ ηάλδξ, ηδκ επίαθερδ ηςκ δδιμζζμκμιζηχκ 

θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ ζηναηζςηζηχκ πνμεημζιαζζχκ, ημκ εθμδζαζιυ ηαζ ζηεθέπςζδ ζε 

πνμζςπζηυ ηςκ menzil, ηδ ζοκηήνδζδ δνυιςκ ηαζ βεθονχκ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ηδξ 

Πφθδξ ακαθμνζηά ζηζξ πμθζηζηέξ ελεθίλεζξ ζημ επίπεδμ ημο ηαγά. Ο ηαδήξ ήηακ μ 

απμδέηηδξ υθςκ ηςκ ζδιακηζηχκ ηναηζηχκ εββνάθςκ, ηςκ δζαηαβχκ αθμπθζζιμφ 

ηςκ re‟aya, ηςκ berat ιε δζμνζζιμφξ αλζςιαημφπςκ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηζιανζςηχκ. 

Έθεβπε ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ αζηζηήξ γςήξ ηαζ ηςκ vakf ηαζ ελαζθάθζγε ηδκ 

εθεφεενδ ενδζηεοηζηή θεζημονβία ηςκ ιδ ιμοζμοθιάκςκ. Ο πμθθαπθυξ επμπηζηυξ 

νυθμξ ημο ζοιπθδνςκυηακ απυ ηδκ ζδζυηδηά ημο ςξ απμδέηηδξ παναπυκςκ ηςκ 

                                                                                                                                            
Βανζαιά, ηδ δζεηδίηδζδ πνέμοξ 7.500 guruş απυ ηδκ Αζδιίκα Βανζαιά ηαζ ημκ ζοιαζααζιυ ηδξ 

Εαπάνςξ ιε ημοξ bölükbaşı „Omer ibn Ahmed ηαζ ημκ „Ali ibn Ebu Bekr βζα αδζεοηνίκζζημ γήηδια. 
975

 ΗΑΜΜ 27/152. 
976

 ΗΑΜΜ 27/254. 
977

 ΗΑΜΜ 27/147 ιε π.έ. 30 Μαΐμο 1746 (9 Cemaziye ul-evvel 1159), ΗΑΜΜ 27/12 ιε π.έ. 6 

Αοβμφζημο 1760 (23 Zil-hicce 1173) ηαζ ΗΑΜΜ 27/33 ιε π.ε 22-31 Μαΐμο 1765 (eva‟il Zil-hicce 

1178), υπμο ακηίζημζπα πενζβνάθμκηαζ δακεζμθδπηζηή δζαιάπδ ακάιεζα ζημοξ πφνμ Ανβονυπμοθμ 

ηαζ Ακαζηάζδ, επζαμθή πθδνςιήξ 119 guruş θυνμο αίιαημξ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Καθαιάηαξ molla 

Ahmed ηαζ ημκ αδενθυ ημο molla Hasan, molla Huseyn, Isma‟il, Mustafa beşe, abtal molla Mahmud 

ηαζ molla „Ali ibn al-hacc Ebu Bekr πνμξ ημκ molla Huseyn bin Abbas, ηθδνμκυιμ ημο 

δμθμθμκδιέκμο ηαημίημο Ακδνμφζαξ Iskender bin „Ali, ηαζ επζαμθή πθδνςιήξ 100 guruş απυ ημ 

πςνζυ Μζηνμιάκδ πνμξ ηδκ μζημβέκεζα ημο δμθμθμκδιέκμο Γζχνβμο μοθάηδ. 
978

 Ζ Πφθδ δεκ πανεκέααζκε ζηζξ δζηαζηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ημο ηαδή, μ μπμίμξ ήηακ εθεφεενμξ κα 

απμθαζίζεζ ηδκ πμζκή. Βθ. Jennings, Limitations, 247-248. 
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οπδηυςκ ζπεηζηά ιε ηαηαπνήζεζξ δζμζηδηζηχκ οπαθθήθςκ ηαζ απμζημθέαξ ημοξ ζηδκ 

Πφθδ.
979

 Ζ εηδίηαζδ ηςκ ακηίζημζπςκ δζμζηδηζηχκ οπμεέζεςκ είπε ςξ 

κμιζιμπμζδηζηή πδβή ηδ şer‟ia, ημ kanun ηαζ ημ έεμξ („adet, ηονίςξ βζα ημοξ ημπζημφξ 

θυνμοξ).
980

 Ο δοζζιυξ ηςκ θεζημονβζχκ ημο ζενμδζηαζηδνίμο ακηακαηθάηαζ αηυιδ 

ηαζ ζε έκα πνμζςπζηυ ανπείμ υπςξ αοηυ ημο Μπεκάηδ, υπμο δ δζηαζμδμηζηή 

θεζημονβία ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ hüccet, εκχ δ δζμζηδηζηή υρδ ημο 

εββνάθεηαζ ζηα „arzuhal ηαζ ηα „ilam, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηζξ 

ζπέζεζξ ημο Μπεκάηδ ιε άθθμοξ ayan ή πενζέπμοκ αζηήιαηά ημο πνμξ ηδκ Πφθδ. 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο ηαδή αολήεδηακ ζημκ 18
μ
 αζχκα, ςξ ακηίαανμ εη ιένμοξ 

ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ζηδκ ακάδοζδ ηςκ ayan ηαζ ημηγαιπάζδδςκ. Ζ 

παναημθμφεδζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ κέαξ πενζθενεζαηήξ εθίη απμηέθεζε ααζζηυ ηαεήημκ 

ημο ηαδή. Φοζζηά, ζηδκ πνάλδ μζ ζπέζεζξ πμο ακέπηοζζε μ ηαδήξ ιε ημοξ πνμφπμκηεξ 

ηαεμνίγμκηακ απυ ηζξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ, βζκυιεκμξ ζοπκά απθυ υνβακυ ημοξ, ηαεχξ 

δεκ ιπμνμφζε κα ελμοδεηενχζεζ ηδκ μπθζηή ηαζ μζημκμιζηή ζζπφ ημοξ.
981

 Βέααζα, ημ 

ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια παναιμκήξ ημο ζημκ ηαγά ιείςκε ηα πενζεχνζα 

ακάπηολδξ ημπζηχκ ελμοζζαζηζηχκ ενεζζιάηςκ, εκχ δ δοκαηυηδηα δζαιανηονίαξ ημο  

ηαδή πνμξ ηδκ Πφθδ εεςνδηζηά ακαζνμφζε ηζξ επζαμθέξ ημο πνμοπμκηζημφ 

πενζαάθθμκημξ.
982

 ιςξ, υπςξ έπεζ ήδδ ηαηαδεζπεεί, δ φπανλδ ηςκ ahkâm 

απμδεζηκφεζ ηδκ αδοκαιία εθανιμβήξ ηςκ δζηαζηζηχκ απμθάζεςκ ηαζ ακαίνεζδξ ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ ελμοζζαζηζηήξ επζαμθήξ ηαζ ηςκ αοεαζνεζζχκ ηςκ θμνέςκ ηδξ 

εηηεθεζηζηήξ ελμοζίαξ. Σέθμξ, ζδιακηζηυ ηχθοια βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ 

                                                 
979

 Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 78 ηαζ Gradeva, The Activities of a Kadi Court, 55-63. Γζα ηδκ εεηζηή εζηυκα 

ηςκ ηαδήδςκ ςξ οπεναζπζζηχκ ηςκ θασηχκ ηάλεςκ αθ. Gradeva, On Kadis of Sofia, 67 ηαζ ηδξ ζδίαξ 

Orthodox Christians, 165. 
980

 H şer‟ia, ςξ δμβιαηζηυ ζφζηδια δεζημκμιζηχκ ηαεδηυκηςκ, άθδκε ιεβάθα πενζεχνζα 

δζηαζμδμηζηχκ ελμοζζχκ ζηζξ ημζιζηέξ ανπέξ. ιςξ, ηαεχξ μζ δζμζηδηζηέξ ακάβηεξ δε ζοιαζαάγμκηακ 

ιε ημκ ζδεμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ şer‟ia, δ δζηαζηζηή πναηηζηή απμηέθεζε ζοιαζααζιυ ακάιεζα ζηδκ 

ενδζηεοηζηή αηαιρία ηδξ şer‟ia ηαζ ηδκ εεζιζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ εηάζημηε βεςβναθζηήξ αάζδξ 

ημο ζενμδζηείμο. Απυ ηδκ άθθδ, μζ kanunname ήηακ ζοθθμβή δζαηάλεςκ, ηονίςξ πμζκζημφ ηαζ 

δζμζηδηζημφ πενζεπμιέκμο, κμιζηή αάζδ ηδξ μπμίαξ ήηακ δ ζμοθηακζηή αμφθδζδ, υπςξ εηδδθςκυηακ 

ζε ferman. Καηά ζοκέπεζα, δ κμιζηή ζζπφξ ηςκ kanunname πενζμνζγυηακ ζηδ δζάνηεζα γςήξ ημο 

εηάζημηε ζμοθηάκμο, ακ δεκ επακαεπζηονχκμκηακ απυ ημκ δζάδμπυ ημο. Σμ kanun απμηεθμφζε ζζπονυ 

ζδεμθμβζηυ υπθμ ηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ, κμιζιμπμζχκηαξ ημ νυθμ ηδξ ςξ πνμζηάηδ ηςκ re‟aya απυ ηζξ 

ηαηαπνήζεζξ ηςκ αλζςιαημφπςκ. Ακ ηαζ εεςνδηζηά ημ kanun εκίζποε ηδ şer‟ia ζε γδηήιαηα δδιυζζμο 

δζηαίμο, δ απμοζία ζαθχκ δζαπςνζζηζηχκ βναιιχκ έθενκε ζοπκά ζε ακηίεεζδ ηα δφμ δίηαζα. Βθ. Gibb 

& Bowen, Islamic Society, 116-120 ηαζ Heyd, Studies, 167-182 ηαζ 215-218. Γζα ηδκ πμθοζφκεεηδ ηαζ 

εοιεηάαθδηδ ζπέζδ ακάιεζα ζε αοηά ηα κμιζιμπμζδηζηά ζημζπεία ηαζ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλή ημοξ αθ. 

Hassan, Osmanlı, 15 η.ε. 
981

 Βθ. Jennings, Limitations, 250. 
982

 Βθ. Heyd, Studies, 220. 
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δζηαζμζφκδξ απμηεθμφζε δ δζαθεμνά ηςκ ηαδήδςκ, ηονζυηενδ έηθναζδ ηδξ μπμίαξ 

ήηακ δ είζπναλδ αιμζαχκ ιεβαθφηενςκ απυ ηζξ κυιζιεξ.
983

 

Καεχξ ηα ζενμδζηαζηζηά έββναθα ημο ΗΑΜΜ δε παναηηδνίγμκηαζ απυ 

πνμκμθμβζηή ζοκέπεζα ηαζ πενζθαιαάκμοκ έββναθα ηαζ απυ άθθα ζενμδζηεία ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, δεκ ιπμνμφιε κα ζοβηνμηήζμοιε έκα μιμζμβεκέξ corpus 

πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηα πνυζςπα πμο έθενακ ημ αλίςια ημο ηαδή ζηδκ 

Καθαιάηα. ΄Δηζζ, εηηυξ απυ απθέξ ακαθμνέξ μκμιάηςκ, δεκ ιπμνμφιε κα ελάβμοιε 

αζθαθή ζοιπενάζιαηα βζα ηζξ ελςδζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ηαζ δεκ έπμοιε 

ηαιία βκχζδ ηδξ ηαηαβςβήξ ηαζ ηδξ ελέθζλήξ ημοξ, εκχ μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ 

ημηγαιπάζδδεξ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ ιυκμ έιιεζα 

ακηακαηθχκηαζ ζημ ανπεζαηυ οθζηυ.
984

 Καηά ζοκέπεζα, ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ έπμοκ 

πνμζςνζκυ παναηηήνα ηαζ είκαζ ιυκμ εκδεζηηζηά ηάζεςκ. 

 Ο ηαδήξ ηδξ Καθαιάηαξ, υπςξ ηαζ ημ ζφκμθμ αοηχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

δζμνζγυηακ απυ ημκ kadiaşker ηδξ Ρμφιεθδξ φζηενα απυ πθεζζηδνζαζιυ ηδξ εέζδξ, ακ 

ηαζ δε βκςνίγμοιε πυηε δδιζμονβήεδηε μ ηαγάξ ηδξ Καθαιάηαξ ςξ δζμζηδηζηή ηαζ 

δζηαζηζηή ιμκάδα. Ο ηαγάξ, ιζηνυξ ζημ ιέβεεμξ ηαζ απμιαηνοζιέκμξ απυ ημ ηέκηνμ, 

δεκ πνέπεζ κα απμηεθμφζε ζηαειυ βζα άημια πμο ζηυπεοακ ζε βναθεζμηναηζηή 

ηανζένα. Ζ Καθαιάηα δε δζαζνμφκηακ ζε nahiye, εκχ παναηηδνζζηζηυ ηδξ απμοζίαξ 

ζοιιεημπήξ ηδξ ζηζξ ελεθίλεζξ ημο 18
μο

 αζχκα είκαζ υηζ ζε ιία επμπή ηονζανπίαξ ηςκ 

na‟ib ζημοξ ηαγάδεξ ηδξ μεςιακζηήξ επζηνάηεζαξ, ζηδκ Καθαιάηα δ ακηίζημζπδ εέζδ 

ηαηαβνάθεηαζ ιυκμ δφμ θμνέξ.
985

 

Σμ πεδίμ ηςκ ελμοζζαζηζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ εθεοεενζχκ ημο ηαδή 

πενζμνζγυηακ απυ ημ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια παναιμκήξ ημο ζημ kadılık. 

Θεςνδηζηά, δ δζάνηεζα παναιμκήξ ζημκ ίδζμ ηαγά ηαηά ιέζμ υνμ ήηακ πενίπμο 20 

ιήκεξ ηαζ βεκζηά δεκ οπενέααζκε ηα δφμ έηδ.
986

 Θεςνήζαιε ηνζηήνζμ ζφβηνζζδξ ηδξ 

εθάπζζηδξ δζάνηεζαξ ηδξ εδηείαξ εκυξ ηαδή ηζξ δφμ πνμκμθμβζηά αηναίεξ εββναθέξ 

ημο, πςνίξ αοηυ κα απμηεθεί αζθαθέξ ιέηνμ, μφηε ηαζ κα ζδιαίκεζ υηζ δε δζαθεφβμοκ 

πενζζζυηενμ ιαηνμπνυκζεξ εδηείεξ, πμο δεκ άθδζακ ηα ίπκδ ημοξ. Φαίκεηαζ υηζ ζηδκ 

                                                 
983

 Ζ ζοκδεέζηενδ ιέεμδμξ ήηακ δ είζπναλδ αιμζαήξ 8-10% επί ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ δίηδξ, ακηί ημο 

κυιζιμο 2,5%. Βθ. Gibb & Bowen, Islamic Society, 125-127. 
984

 Γζα ιζα εηηεκή ένεοκα ζε πνμζςπζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ηαδήδεξ ιζαξ εονςπασηήξ πυθδξ αθ. 

Gradeva, On Kadis of Sofia, 90-102 ηαζ ηδξ ζδίαξ On Judicial Hierarchy, 271-298. 
985

 MAD 9.34.3 ηαζ ΗΑΜΜ 27/116, υπμο ζημοξ şuhud-ul-hal ακαθένεηαζ ηάπμζμξ „Abdullah na‟ib ηδξ 

Καθαιάηαξ. Γζα ημοξ na‟ib ςξ ιέζμ επζννμήξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ζημ κμιζηυ πεδίμ αθ. Ergene, 

Local Court, 26-27. 
986

 Βθ. Heyd, Studies, 214, Inalcik, The Ruznamçe registers, 261-262. ηδ υθζα δ ιέζδ δζάνηεζα ήηακ 

1 έημξ ηαζ 3 ιήκεξ. Βθ. Gradeva, On Kadis of Sofia, 89. 
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Καθαιάηα δ δζάνηεζα παναιμκήξ εκυξ ηαδή ζημκ ηαγά ήηακ ζπεηζηά ιζηνή, ηαεχξ δ 

ιέβζζηδ πνμκμθμβζηή απυζηαζδ ακάιεζα ζε δφμ έββναθα εηδμεέκηα απυ ημκ ίδζμ 

ηαδή ήηακ έκα έημξ.
987

 Δπίζδξ, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ ακ ημ ίδζμ άημιμ 

ηαηέθααε πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνά ηδ εέζδ ημο ηαδή ζηδκ Καθαιάηα, πανυθμ πμο 

ειθακίγμκηαζ ηάημπμζ ημο αλζχιαημξ ιε ημ ίδζμ υκμια ιέζα ζε εφθμβμ πνμκζηυ 

δζάζηδια.
988

  

ηα ζενμδζηαζηζηά έβναθα ημο ΗΑΜΜ ηαηαβνάθμκηαζ μνζζιέκεξ 

πανεηηθίζεζξ απυ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ εκυξ kadılık. Γζα πανάδεζβια, ηδκ οπμβναθή 

ημο „Osman bin Mehmed ςξ ηαδή ηαοηυπνμκα ηδξ Σνζπμθζηζάξ ηαζ ηδξ Μάκδξ ηδκ 

απμδίδμοιε ζημ βεβμκυξ υηζ δ Μάκδ πζεακυκ απμηεθμφζε εζημκζηυ kadılık, ημκ ηίηθμ 

ημο μπμίμο έθενε μ ηαδήξ ηδξ Σνζπμθζηζάξ.
989

 Ακ δ ηαημπή δφμ kadılık απμηεθμφζε 

ακςιαθία ενιδκεφζζιδ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μάκδξ, δ ηαοηυπνμκδ πανμοζία 

παναπάκς ημο εκυξ ηαδή ζημ ίδζμ kadılık, υπςξ ηαηαβνάθεηαζ ζε έββναθα ημο ΗΑΜΜ 

δεκ ελδβείηαζ εφημθα.
990

 Αηυιδ, ζδιακηζηέξ οπμεέζεζξ εηδζηάγμκηαζ απυ επζηνμπέξ 

ηαδήδςκ δζαθμνεηζηχκ ηαγάδςκ, υπςξ ιανηονμφκ ηα hüccet ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

πχθδζδξ ηςκ çiftlik ημο Ahmed Hotoman,
991

 εκχ βζα άθθεξ, υπςξ δ απμβναθή ηδξ 

Μπεκάηεζαξ πενζμοζίαξ, δζμνίγεηαζ ηαδήξ απυ άθθμ ηαγά, βζα πνμθακείξ θυβμοξ 

αηφνςζδξ ηδξ πνμοπμκηζηήξ επζννμήξ.
992

 

Οζ ανιμδζυηδηεξ ημο ηαδή ηδξ Καθαιάηαξ πενζμνίγμκηακ αηυιδ πενζζζυηενμ 

απυ ηδκ ζοπκή ηαηαθοβή ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζε ηαδήδεξ άθθςκ ηαγάδςκ, ηονίςξ 

                                                 
987

 Ο al-seyyid „Abdullah ήηακ ηαδήξ ζηδκ Καθαιάηα ημοθάπζζημκ απυ ηζξ 16 Νμειανίμο 1722 ςξ ηζξ 

4 Νμειανίμο 1723. Βθ. ΗΑΜΜ 27/178 ηαζ 27/254 ακηίζημζπα. 
988

 Γζα πανάδεζβια, ηαδήξ ιε ημ υκμια Ahmed οπδνέηδζε ζηδκ Καθαιάηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 

1736, 1740, 1744, 1750, 1757, 1760 ηαζ 1763. Βθ. ακηίζημζπα ΗΑΜΜ 27/245, 27/169, 27/8, 27/85, 

27/231, 27/244, 27/47, 27/140, 27/38, 27/161, 27/210, 27/115. Φοζζηά δεκ είκαζ δοκαηυ κα βκςνίγμοιε 

ακ ηάπμζα απυ αοηά ηα άημια ηαοηίγμκηαζ. 
989

 Βθ. ΗΑΜΜ 27/229 ιε διενμιδκία έηδμζδξ ακάιεζα ζηζξ 14 Ημοθίμο ηαζ 11 Αοβμφζημο 1733 (Safer 

1146). ε hüccet πμο ελέδςζε μ ίδζμξ ηαδήξ 5 ιήκεξ κςνίηενα, οπέβναρε απθά ςξ ηαδήξ ηδξ 

Σνζπμθζηζάξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/170 ιε διενμιδκία 29 Μανηίμο 1733 (13 Şevval 1145). 
990

 Βθ. ΗΑΜΜ 27/82 ιε ηαδήδεξ Καθαιάηαξ ημοξ „Osman, Ahmed ηαζ Ahmed, 27/110 ιε ηαδήδεξ 

Καθαιάηαξ ημοξ Mehmed ηαζ Salih, 27/195 ιε ηαδήδεξ Πάηναξ ημοξ „Omer ηαζ Selim, 27/168 ιε 

ηαδήδεξ Καθαιάηαξ ημοξ „Osman, Halil ηαζ Ahmed. Ζ πανμοζία δφμ ηαδήδςκ είκαζ εφθμβδ, υηακ ημ 

έββναθμ ζοκηάπεδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ιεηάααζδξ ημο αλζχιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ημ hüccet ΗΑΜΜ 

27/251 ημ μπμίμ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ απενπυιεκμ al-seyyid „Ali ηαζ ημ κεμαθζπεέκηα Huseyn, υπςξ 

ζοιπεναίκμοιε απυ ηα ζενμδζηαζηζηά έββναθα πμο πνμδβμφκηαζ ηαζ έπμκηαζ πνμκμθμβζηά. ιςξ αοηή 

δ ενιδκεία δεκ ελδβεί ηδκ πανμοζία ηνζχκ ηαδήδςκ, υπςξ ηαζ δεκ επζαεααζχκεηαζ πανά εκ ιένεζ απυ 

ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ. Δκδζαθένμκ είκαζ υηζ δ ζπμοδαζυηδηα ημο πενζεπμιέκμο ημο εββνάθμο δεκ 

απμηέθεζε θυβμ βζα ημκ αολδιέκμ ανζειυ ηαδήδςκ, ηαεχξ, εηηυξ απυ ημ ΗΑΜΜ 27/110, πμο αθμνά 

ζηδκ αβμνά ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζμοζίαξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ημφκςκ απυ ημκ Μπεκάηδ, ηα άθθα ηνία 

hüccet ακαθένμκηαζ ζε εθάζζμκμξ ζδιαζίαξ οπμεέζεζξ. 
991

 Βθ. ΗΑΜΜ 27/38, 27/76, υπμο οπμβνάθμοκ μζ ηαδήδεξ Ahmed, Result, seyyid „Abdullah, Ibrahim, 

ηςκ ηαγάδςκ Καθαιάηαξ, Κμνίκεμο ηαζ Πάηναξ, εκχ μ ηαγάξ ημο ηεθεοηαίμο δεκ ακαθένεηαζ. 
992

 Βθ. ΗΑΜΜ 27/223, υπμο ηαδήξ δζμνίζηδηε μ Ahmed ημο ηαγά ηδξ Κμνίκεμο. 
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ηδξ Σνζπμθζηζάξ.
993

 Έπεζ ήδδ ζπμθζαζεεί αοηή δ ηαηηζηή ςξ ιέεμδμξ ιεβαθφηενδξ 

κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ηαημπφνςζδξ ιεβάθςκ βαζμηηδηζηχκ πνμζηηήζεςκ εη ιένμοξ ημο 

Μπεκάηδ. Ακ ηαζ ηα kadılık ηδξ Πεθμπμκκήζμο έθενακ ηδκ ίδζα ζενανπζηή εέζδ, μ 

Μπεκάηδξ πανέηαιπηε ηαηά αμφθδζδ ημκ ζενμδίηδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηαηέθεοβε ιε 

άκεζδ ζε υπμζμ ζενμδζηείμ επζεοιμφζε. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ, αηυιδ ηαζ ακ ηοπζηά ημ 

ζενμδζηείμ ηδξ Σνζπμθζηζάξ δε δζέθενε απυ ηα οπυθμζπα πεθμπμκκδζζαηά, ημ ηφνμξ 

ηαζ δ επζννμή ημο πνέπεζ κα ήηακ ιεβαθφηενα. 

Καεχξ μζ παιδθυααειμζ πςνίξ εθπίδεξ ακέθζλδξ επανπζαημί ηαδήδεξ βίκμκηακ 

εφημθα οπμπείνζμ ηδξ ημπζηήξ εθίη, εεςνμφιε δεδμιέκδ ηδ πνήζδ ημο ζενμδζηείμο 

απυ ημκ Μπεκάηδ, υπςξ ηαζ ημκ έθεβπμ πμο αζημφζε ζηδ θεζημονβία ημο. ιςξ, δ 

άιεζδ επζννμή ημο ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ημο ζενμδζηαζηδνίμο ή δ 

ζοκενβαζία ημο ιε ημκ ηαδή δεκ εββνάθμκηαζ ζηζξ δζηαζμπναλίεξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

δε βκςνίγμοιε ηδκ ελςδζηαζηζηή επζννμή ημο, ηυζμ ακαθμνζηά ζε ελςδζηαζζηέξ 

ζοκεκκμήζεζξ ηαζ ζοιαζααζιμφξ υζμ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή πίεζδ πμο αζημφζε ζπεηζηά 

ιε ημκ έθεβπμ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ οπμεέζεςκ πμο έθηακακ ζημ ζενμδζηείμ. 

διακηζηυηενδ ηεηιδνίςζδ ηδξ εφκμζαξ ημο ηαδή απμηεθμφκ ηα „arzuhal ηαζ ηα „ilam 

πμο ζοκηάπεδηακ ζημ ζενμδζηείμ οπέν ημο Μπεκάηδ ζηδ ζφβηνμοζή ημο ιε ημοξ 

Halil beğ ηαζ Ahmed Hotoman ηαζ ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa ağa. Αηυιδ, μ 

Μπεκάηδξ ζοκενβάζηδηε ζηεκά ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηαδήδεξ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ 

ηςκ ζδιακηζηυηενςκ οπμεέζεχκ ημο, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδ αανφηδηα ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ηαδή ακαθμνζηά ζηδκ αθθδθεπίδναζή ημο ιε ηα ζζπονά ζημζπεία 

ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ. οκενβάηεξ ημο Μπεκάηδ απμηέθεζακ μζ ηαδήδεξ Mehmed,
994

 

„Ali,
995

 Huseyn,
996

 Selim,
997

 Salih
998

 ηαζ Isma‟il
999

 ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ πενζζζυηενμ 

απυ υθμοξ μ Mustafa ibn Ibrahim Hotoman ηδξ Σνζπμθζηζάξ.
1000

 Απυδεζλδ ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ημο Μπεκάηδ ιε ηδκ ημπζηή δζηαζηζηή ελμοζία απμηεθεί αίηδιά ημο, 

ακάιεζα ζηα οπυθμζπα, πνμξ ηδκ Πφθδ κα εηδζηάζεζ ηδκ αβςβή ημο ηαηά ηςκ 

ημηγαιπάζδδςκ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ημο πνχδκ voyvoda Huseyn ağa μ ηαδήξ ηδξ 

                                                 
993

 Σμ θαζκυιεκμ ήηακ ζοκδεζζιέκμ ηαζ ζε άθθεξ μεςιακζηέξ επανπίεξ. Βθ. Ergene, Local Courts, 44-

49 ηαζ 107-108 ηαζ Jennings, Limitations, 251-252 ηαζ 255-256. 
994

 ΗΑΜΜ 27/95, 27/29 ηαζ 27/31. 
995

 ΗΑΜΜ 27/227, 27/63 ηαζ 27/251. 
996

 ΗΑΜΜ 27/251, 27/91 ηαζ 27/258. 
997

 ΗΑΜΜ 27/171, 27/105 ηαζ 27/188.  
998

 ΗΑΜΜ 27/108, 27/139, 27/110 ηαζ 27/45. 
999

 ΗΑΜΜ 27/35, 27/129, 27/184 ηαζ 27/207. 
1000

 ΗΑΜΜ 27/104, 27/176, 27/106, 27/215, 27/112, 27/113, 27/153 ηαζ 27/102. 
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Καθαιάηαξ.
1001

 Σμ αίηδια ηαηαδεζηκφεζ ιε ημκ πθέμκ εκανβή ηνυπμ ηδκ αλία ηδξ 

ηαηάθθδθδξ επζθμβήξ ζενμδζηείμο βζα ηδκ εοκμσηή ηαηάθδλδ ιζαξ δζηαζηζηήξ 

οπυεεζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ζοκενβαζία ηαδήδςκ ιε ζηεθέπδ ηδξ ημπζηήξ εθίη δεκ 

ακηακαηθάηαζ ζε ηαηαββεθίεξ βζα παναααηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαδήδςκ.
1002

 

θμζ μζ Οεςιακμί οπήημμζ είπακ δζηαίςια ζε δζηαζηζηή αηνυαζδ ηαζ, υπςξ 

έπεζ ήδδ ακαθενεεί, μζ πνζζηζακμί εηιεηαθθεφμκηακ αοηή ηδ δοκαηυηδηα, 

ειπθεηυιεκμζ ζε ηάεε είδμοξ δζηαζηζηέξ οπμεέζεζξ ηυζμ ιε άθθμοξ ιδ 

ιμοζμοθιάκμοξ υζμ ηαζ ιε ιμοζμοθιάκμοξ.
1003

 Δλάθθμο, μζ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ ηςκ 

ιδ ιμοζμοθιάκςκ πνμένπμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ şer‟ia, ηδ ιία απυ ηζξ πδβέξ 

κμιζιμπμίδζδξ ηδξ δζηαζμδμηζηήξ ανπήξ ημο ηαδή, εκχ μζ άθθεξ δφμ, ημ kanun ηαζ ημ 

„adet, δεκ ζηδνίγμοκ ηαιία δζαθμνμπμζδιέκδ ιεηαπείνζζδ ηςκ οπδηυςκ πμο 

ηαηαθεφβμοκ ζηδκ ηναηζηή δζηαζμζφκδ. 

Λυβμζ απυζηαζδξ ή οβείαξ ιπμνεί κα ιδκ επέηνεπακ ζε έκακ απυ ημοξ 

ακηζδίημοξ κα παναανεεεί ζηδκ αηνμαιαηζηή δζαδζηαζία αοημπνμζχπςξ (aslen) αθθά 

δζά ακηζπνμζχπμο (vekaleten). Ο vekil, ζοκήεςξ ζφγοβμξ ή ζοββεκήξ ήηακ απθυξ 

εηθναζηήξ ηςκ απυρεςκ ημο muvekkil (απυκηα ακηζδίημο) ηαζ έπνεπε κα είκαζ 

απμδεηηυξ ηυζμ απυ ημκ ηαδή υζμ ηαζ απυ ημκ άθθμ ακηίδζημ.
1004

 ηα ηεηιήνζα ημο 

ΗΑΜΜ ηαηαδεζηκφεηαζ ιζα ηάζδ απμθοβήξ πνήζδξ vekil, αηυιδ ηαζ βζα θζβυηενμ 

ζδιακηζηέξ οπμεέζεζξ. Απυ ηα 118 ζενμδζηαζηζηά έββναθα ιυκμ ζε 14 ηαηαβνάθεηαζ 

vekil, δδθαδή ζε πμζμζηυ 11,86 % ηςκ οπμεέζεςκ.
1005

 Οζ vekil ήηακ μιυενδζημζ ημο 

muvekkil, ακ ηαζ υπζ ακαβηαία ζοββεκείξ ημο, ηαζ είπακ δζμνζζηεί βζα ημ πεζνζζιυ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ οπυεεζδξ. Ο Μπεκάηδξ ειθακζγυηακ πάκημηε αοημπνμζχπςξ ζημ 

ζενμδζηείμ βζα ηδκ δζεοεέηδζδ ηςκ οπμεέζεχκ ημο, αηυιδ ηαζ ακ πνεζαγυηακ κα 

ηαλζδέρεζ ζηδκ Σνζπμθζηζά ή ηδκ Πάηνα. Καηά ζοκέπεζα, δ παναηήνδζδ υηζ άημια 

ορδθμφ ημζκςκζημφ status ηαηέθεοβακ ζηδ πνήζδ vekil βζα ηδκ εηδίηαζδ οπμεέζεχκ 

                                                 
1001

 MAD 6.217.1 ιε π.έ. 4-13 Γεηειανίμο 1756 (evasid-i Rebi‟ul-evvel 1170), ιε απμδέηηδ ημκ ηαδή 

ηδξ Καθαιάηαξ. 
1002

 Γζα ακάθμβεξ ηαηδβμνίεξ ηαηά ηαδήδςκ αθ. Heyd, Studies, 212-213, Faroqhi, Political Activity, 24-

29. 
1003

 Γζα παναδείβιαηα αβςβχκ ακάιεζα ζηζξ πμζηίθεξ ενδζηεοηζηέξ μιάδεξ ζημ Kayseri αθ. Jennings, 

Zimmis, 369-376. 
1004

 Γεκ πνέπεζ κα ζοβπεέηαζ ημ θεζημφνβδια ημο δζηαζηζημφ vekil ιε αοηυ ημο δδιμζζμκμιζημφ 

εηπνμζχπμο εκυξ πςνζμφ ή πυθδξ, ηαεχξ μ ίδζμξ ηίηθμξ πνδζζιμπμζείηαζ αδζάηνζηα ζηα έββναθα. Γζα 

ημ αλίςια ημο vekil αθ. Jennings, The Office of Vekil, 277 η.ε. 
1005

 ΗΑΜΜ 27/2, 27/3, 27/33, 27/86, 27/104, 27/112, 27/144, 27/152, 27/168, 27/175, 27/185, 27/198,  

27/234 ηαζ 27/242. 
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ημοξ ςξ ζοιαμθζηή απυδεζλδ ημζκςκζηήξ ζζπφμξ,
1006

 δεκ επζαεααζχκεηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ. Δκημφημζξ, εκηοπςζζαηή ελαίνεζδ απμηεθεί δ 

εηπνμζχπδζή ημο ζημ ζενμδζηαζηήνζμ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ζηζξ 15 Φεανμοανίμο 1764 

απυ ημκ bölükbaşı Huseyn, ιμκαδζηή πενίπηςζδ εηπνμζχπδζδξ πνζζηζακμφ απυ 

ιμοζμοθιάκμ ηαζ ιάθζζηα ζηναηζςηζηυ.
1007

  

Γοκαίηεξ ειθακίγμκηαζ ζε 21 ζενμδζηαζηζηά έββναθα, δδθαδή ζε πμζμζηυ 

17,8%, απυ ηα μπμία μζ 14 πενζπηχζεζξ αθμνμφκ ζε πςθήζεζξ αηζκήηςκ. Με ελαίνεζδ 

ηδκ αβμνά ηςκ 7 çiftlik απυ ηζξ ηυνεξ ημο Musa ağa Fatme ηαζ Ayşe, μ Μπεκάηδξ δεκ 

εκεπθάηδ ζε ηαιία ζοκαθθαβή ή δζηαζηζηή δζαθμνά ιε βοκαίηα. Οζ ιμοζμοθιάκεξ (9 

πενζπηχζεζξ) εηπνμζςπμφκηακ πάκημηε απυ vekil,
1008

 εκχ μζ πνζζηζακέξ 

πνμζένπμκηακ μζ ίδζεξ ζημ ζενμδζηείμ.
1009

 Ο νυθμξ ηδξ βοκαίηαξ ήηακ ζδιακηζηυξ, 

ζοπκά εηπνμζςπχκηαξ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ζε πςθήζεζξ αηζκήηςκ
1010

 ή εηπμζχκηαξ 

δζηά ημοξ πενζμοζζαηά ζημζπεία,
1011

 ακ ηαζ βοκαίηεξ αβμναζηέξ ή ιάνηονεξ δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ ζημ ανπείμ. Σέθμξ, ζημ ανπείμ εββνάθμκηαζ απυ έκα ζφκμθμ 15 

έκδζηςκ ακηζπαναεέζεςκ, 6 δζαενδζηεοηζηέξ, απυ ηζξ μπμίεξ 3 δζεοεεηήεδηακ οπέν 

ηςκ πνζζηζακχκ,
1012

 2 οπέν ηςκ ιμοζμοθιάκςκ
1013

 ηαζ ιία έθδλε ιε ζοιαζααζιυ.
1014

 

 ηυπμξ ηδξ δζηαζμδμηζηήξ δζαδζηαζίαξ ήηακ δ ειπενζζηαηςιέκδ ζοβηέκηνςζδ 

ζημζπείςκ, μ ζοιαζααζιυξ ακάιεζα ζηα ακηίδζηα ιένδ ηαζ δ ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ 

ηαζ υπζ δ επζηφνςζδ δζηαζςιάηςκ.
1015

 Οζ ζοκεδνίεξ (meclis-i şer) ήηακ δδιυζζεξ ιε 

ααζζηυ ζημζπείμ ημοξ ηδκ ακηζπανάεεζδ ηςκ ακηζδίηςκ, βεβμκυξ πμο ηαεζζημφζε 

ακαβηαία ηδκ πανμοζία ημο εκαβυιεκμο ζημ πχνμ ημο ζενμδζηείμο ηαηά ηδκ 

                                                 
1006

 Βθ. Jennings, The Office of Vekil, 279-280, εκχ δ Pierce δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ ayan απέθεοβακ ημ 

δζηαζηήνζμ βζα γδηήιαηα πμο δεκ εκίζποακ ημ ηφνμξ ημοξ. Βθ. Pierce, Entrepreneurial Success, 127. 
1007

 ΗΑΜΜ 27/112. Σμ hüccet ηαηαβνάθεζ εθάζζμκα αβμνά ζπζηζμφ, αιπεθζμφ ηαζ πενζαμθζμφ. Βθ. ηεθ. 

5. 
1008

 Γζα πανάδεζβια, vekil ηςκ Fatme ηαζ Ayşe ήηακ μζ ζφγοβμί ημοξ, ιε ημ υκμια Ahmed ηαζ μζ δφμ, 

υπςξ ηαζ ηδξ Saliha bint Mustafa μ ζφγοβυξ ηδξ „Ali ibn Isma‟il, απυδεζλδ υηζ ζημ ζζθαιζηυ δίηαζμ μ 

ζφγοβμξ δεκ είπε δζηαζχιαηα ζηδκ πενζμοζία ηδξ βοκαίηαξ ημο. Βθ. ΗΑΜΜ 27/2 ηαζ 27/198 

ακηίζημζπα.  
1009

 Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ αδενθέξ Μάνεα ηαζ μθία, μζ μπμίεξ εηπνμζςπήεδηακ απυ ημκ 

Πακαβζχηδ Νημβακηγή. Βθ. ΗΑΜΜ 27/44. 
1010

 Οζ Fatme ηαζ Ayşe εηπνμζςπμφκ ηδκ μζημβέκεζα ημο Musa ağa ζηζξ πςθήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ηα 

hüccet IAMM 27/129, 27/184, 27/118 ηαζ 27/145, εκχ ζηδκ εηπμίδζδ ηδξ παηνζηήξ πενζμοζίαξ ηςκ 

ημφκςκ πνςηαβςκίζηδζακ ςξ άιεζμζ εηπνυζςπμζ ηδξ μζημβέκεζαξ δ Μανία ηαζ δ Αζδιίκα ημφκμο. 

Βθ. ΗΑΜΜ 27/110. 
1011

 Σα hüccet IAMM 27/242, 27/84, 27/234, 27/2 ηαζ 27/104 αθμνμφκ ιεηααζαάζεζξ αηζκήηςκ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Musa ağa. Βθ. ηεθ. 9.  Γζα ηδκ αοηυκμιδ πανμοζία βοκαζηχκ ζημ 

ζενμδζηείμ ηαζ ηδκ απμοζία δζημκμιζηχκ δζαηνίζεςκ ζε αάνμξ ημοξ αθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 64, Jennings, 

The Legal Position of Women, 119-137 ηαζ ημο ζδίμο, Women in Early 17
th

 c., 148-195. 
1012

 ΗΑΜΜ 27/142, 27/50 ηαζ 27/86. 
1013

 ΗΑΜΜ 27/141 ηαζ 27/178. 
1014

 ΗΑΜΜ 27/175. 
1015

 Βθ. Ergene, Local Court, 6. 
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αηνμαιαηζηή δζαδζηαζία.
1016

 ηδκ μοζία επνυηεζημ βζα ιζα ιαηνά δζαδζηαζία 

δζαπναβιαηεφζεςκ ακάιεζα ζημκ ηαδή ηαζ ημοξ δζάδζημοξ, υπμο ζδιακηζηυξ ήηακ μ 

νυθμξ ημο παναζηδκίμο ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ.
1017

 Ο ηναηζηυξ ιδπακζζιυξ δεκ 

ακαθάιαακε ηδκ αοηεπάββεθηδ δίςλδ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμζκζηχκ 

εβηθδιάηςκ, δδθαδή δ πνςημαμοθία εκενβμπμίδζδξ ηδξ δζηαζμδμηζηήξ δζαδζηαζίαξ 

αάνοκε ημ εζβυιεκμ άημιμ ή υπμζμκ είπε έκκμιμ ζοιθένμκ. Σα hüccet δεκ 

πενζθαιαάκμοκ ηδ κμιμθμβζηή ζοθθμβζζηζηή ζηδκ μπμία ζηδνίγμκηακ μζ απμθάζεζξ 

ημο ηαδή, πενζμνίγμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ πθήνδ ηαηακυδζή ημοξ απμηθεζζηζηά 

ζημοξ βκχζηεξ ηδξ δζημκμιζηήξ ηαζ ελςδζηαζηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ.
1018

 Χξ ηεηιδνζαηά 

ζημζπεία ημο αζηήιαημξ ιε ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ βζκυηακ δεηηά δ μιμθμβία ημο 

ηαηδβμνμοιέκμο (ikrar, itiraf ή inkâr, ακ ανκμφκηακ ηδκ ηαηδβμνία), δ αεααίςζδ δφμ 

ιανηφνςκ βζα ημ μνευ ημο ζζπονζζιμφ ημο εκάβμκηα, βναπηά ηεηιήνζα ιε ηδ ιμνθή 

πζζημπμζδηζηχκ, πνμδβμφιεκςκ ζενμδζηαζηζηχκ απμθάζεςκ ή ηοαενκδηζηχκ 

εββνάθςκ ηαζ ηέθμξ μ υνημξ ημο εκαβυιεκμο. πάκζα μ ηαδήξ ιπμνμφζε κα δζαηάλεζ 

ηαζ επζηυπζα ένεοκα (keşf). Ζ ηάεε ιμνθή ηεηιδνίςζδξ ηαεζζημφζε πενζηηή ηδκ 

επυιεκδ ζηδκ ζενανπζηή ζεζνά ηδξ,
1019

 δζαδζηαζία δ μπμία ηδνείηαζ απανέβηθζηα ηαζ 

ζηα Μπεκάηεζα έββναθα.  

Καηά ηδ şer‟ia δ πνμθμνζηή ηαηάεεζδ ηςκ δφμ ιανηφνςκ είπε απυθοηδ 

απμδεζηηζηή πνμηεναζυηδηα.
1020

 ημ Μπεκάηεζμ ανπείμ απυ ηζξ 8 εηδζηάζεζξ υπμο 

έβζκε πνήζδ ιανηφνςκ, μζ 4 ήηακ δζαενδζηεοηζηέξ ιε ιμοζμοθιάκμοξ ιάνηονεξ πμο 

                                                 
1016

 Ο εκαβυιεκμξ εβηαθμφκηακ απυ ημκ εκάβμκηα ή çukadar ημο δζηαζηδνίμο ιε murasele. Γζα ηδ 

δζαδζηαζία ηθήζδξ ημο ηαηδβμνμφιεκμο αθ. Jennings, Kadi, Court, 323-325 ηαζ Ziadeh, Compelling, 

309-311. 
1017

 Γζα παναδείβιαηα αθ. Ergene, Local Court, 120-123. 
1018

 Βθ. Jennings, Kadi, Court, 295-6. Οζ απμθάζεζξ θαιαάκμκηακ ιε αάζδ ηζξ 3 πδβέξ δζηαίμο, δδθαδή 

ηδξ şer‟ia βζα ηθδνμκμιζηέξ, μζημβεκεζαηέξ ηαζ μνζζιέκεξ πμζκζηέξ οπμεέζεζξ, ημ kanun βζα 

ειπνάβιαηα, δζμζηδηζηά, δδιμζζμκμιζηά ηαζ μζημκμιζηά γδηήιαηα, ζπέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ οπδηυςκ ηαζ 

μνζζιέκα πμζκζηά εβηθήιαηα, ηαζ ημ „adet βζα γδηήιαηα ηαθθζενβεζχκ, ημπζηχκ θυνςκ, επζδζυνεςζδξ 

εηηθδζζχκ η.θ.π. Γζα παναδείβιαηα εηδζηάζεςκ ακηίζημζπςκ οπμεέζεςκ, αθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 72-76, 

Jennings, Limitations, 291-292. Γζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ θακεαζιέκςκ δζηαζηζηχκ ηνίζεςκ ηαζ 

ημοξ ιδπακζζιμφξ απμθοβήξ ημοξ αθ. Rebstock, A Qadi‟s Errors, 8-32. 
1019

 Γζα ιζα ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηδξ δζηαζηζηήξ δζαδζηαζίαξ αθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 64, Heyd, Studies, 

244-247, Jennings, Limitations, 267-271, Peters, Crime and Punishment, 79-92 ηαζ Schacht, An 

Introduction, 189-192. 
1020

 Οζ ιάνηονεξ, δφμ άκδνεξ ή έκαξ άκδναξ ηαζ δφμ βοκαίηεξ, έπνεπε κα είπακ άιεζδ ηαζ πνμζςπζηή 

βκχζδ ηδξ οπυεεζδξ, κα είκαζ πκεοιαηζηά οβζείξ, δεζηά αηέναζμζ ηαζ κα ιδκ έπμοκ ζοββεκζηή ή άθθδ 

ζπέζδ ιε ημκ εκάβμκηα. Μμοζμοθιάκμξ ιπμνμφζε κα ηαηαεέζεζ οπέν πνζζηζακμφ, αθθά υπζ ημ 

ακηίζηνμθμ. Ο εκαβυιεκμξ είπε ημ δζηαίςια, ακ πανμοζίαγε δφμ ιάνηονεξ, κα ακηζζηνέρεζ ηδκ 

ηαηδβμνία ηαζ κα πεηφπεζ αηφνςζδ (men‟) ηδξ αβςβήξ. Οζ ιανηονίεξ βίκμκηακ δεηηέξ bona fidae, ακ 

ηαζ εκίμηε βζκυηακ ένεοκα βζα ηδκ εβηονυηδηα ηςκ ζζπονζζιχκ ημοξ (ta‟dil, tezkiye). Βθ. Jennings, 

Limitations, 267 ηαζ Schacht, An Introduction, 192-195. Γζα παναδείβιαηα ιανηονζχκ αθ. Λαΐμο, Ζ 

άκνο, 64-65 ηαζ Jennings, Zimmis, 376-379. 
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δζηαίςζακ δφμ θμνέξ ημκ πνζζηζακυ ακηίδζημ.
1021

 Πανυθμ πμο δ πνήζδ βναπηχκ 

ηεηιδνίςκ (tapu, tezkere, hüccet, berat) οπμζηέθζγε ηδκ ακοπμθδρία πμο έθενακ ςξ 

δζημκμιζηέξ ιανηονίεξ ηαηά ηδ şer‟ia,
1022

 ζημ ζενμδζηαζηήνζμ ηδξ Καθαιάηαξ δεκ 

ηεηιδνζχκεηαζ ηαιία πενίπηςζδ πνήζδξ ηέημζςκ εββνάθςκ. 

Ο υνημξ ςξ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ δεκ έθενε ηαιία ενδζηεοηζηή δζάηνζζδ ηαζ 

είπε απυθοηδ δεζιεοηζηή ζζπφ βζα ηα ακηίδζηα ιένδ. Ζ δζαδζηαζία έθηακε ζε αοηυ ημ 

ζηάδζμ, υηακ δεκ οπήνπακ ηαηαεέζεζξ ιανηφνςκ, βναπηά ηεηιήνζα ή μ ζοιαζααζιυξ 

ήηακ ακέθζηημξ ηαζ ημ αάνμξ ηδξ έθενε μ εκαβυιεκμξ, μ μπμίμξ έπνεπε κα μνηζζεεί 

βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ.
1023

 ηα ζςγυιεκα hüccet, ηνεζξ οπμεέζεζξ ηνίεδηακ ιε 

ημ ηεηιήνζμ ημο υνημο, μζ δφμ ακάιεζα ζε πνζζηζακμφξ ηαζ δ ηνίηδ ακάιεζα ζε 

ιμοζμοθιάκμοξ.
1024

 

 Σα δφμ ακηίδζηα ιένδ ιπμνμφζακ κα πνμζημιίζμοκ ζημ ζενμδζηείμ πνμξ 

επίννςζδ ηδξ κμιζηήξ εέζδξ ημοξ, fetva, έββναθδ ηαζ έβηνζηδ ηνίζδ ζοκηαπεείζα απυ 

mufti, δ μπμία πενζέβναθε ηδ ζοβηεηνζιέκδ οπυεεζδ πςνίξ ακαθμνά ζε πνυζςπα ή 

πνυκμ. Οζ fetva, ηαεχξ απμηεθμφζακ εεςνδηζηή άπμρδ ακελάνηδημο απυ ημ 

ζενμδζηαζηήνζμ κμιμιαεή, μ μπμίμξ δεκ εκδζαθενυηακ βζα ζοβηεηνζιέκα βεβμκυηα, 

δεκ είπακ δεζιεοηζηυ παναηηήνα ηαζ απμηημφζακ ηεηιδνζαηή αλία ιυκμ ακ ηαηά ηδκ 

ηνίζδ ημο ηαδή είπακ εθανιμβή ζηδκ οπυ εηδίηαζδ οπυεεζδ.
1025

 ηα ζςγυιεκα 

Μπεκάηεζα έββναθα, ακαθμνά πνήζδξ fetva βίκεηαζ ιυκμ ζε έκα,
1026

 ζε ακηίεεζδ ιε 

ηα ahkâm υπμο δ ηαημπή fetva επακαθαιαάκεηαζ ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ημοξ ςξ ααζζηυ 

κμιζιμπμζδηζηυ επζπείνδια ημο υπμζμο αζηήιαημξ. Δκημφημζξ, ζημ ανπείμ ημο 

                                                 
1021

 ΗΑΜΜ 27/86 ηαζ 27/142. Οζ οπυθμζπεξ πνάλεζξ είκαζ μζ ΗΑΜΜ 27/33, 27/44, 27/141, 27/178, 

27/195 ηαζ 27/229. Οζ ιμοζμοθιάκμζ ιάνηονεξ παναηηδνίγμκηαζ “εθεφεενμζ ηαζ εοβεκείξ” (“rical-i 

ahrar nesaradan”) ή “ζηακμί ηαζ αλζυπζζημζ εοβεκείξ ιμοζμοθιάκμζ” („udul rical muslimindan‟), εκχ 

ζημοξ πνζζηζακμφξ δεκ απμδίδεηαζ ηαιία δζαηνζηζηή ζδζυηδηα. 
1022

 Βέααζα ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ιανηονείηαζ δ πνήζδ ημοξ, έπνεπε κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηαηαεέζεζξ 

ιανηφνςκ. Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 66-67. Με ελαίνεζδ ηα δζμζηδηζηά έββναθα, δ αοεεκηζηυηδηα ηςκ 

οπμθμίπςκ βναπηχκ ηεηιδνίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ hüccet, έπνεπε κα  επζηονςεεί απυ 

εζδζημφξ. Βθ. Jennings, Limitations, 267-268. 
1023

 Ο ηάεε ακηίδζημξ μνηζγυηακ ζηδ ενδζηεία ημο. Άνκδζδ υνημο (nukul) ζήιαζκε μιμθμβία εκμπήξ εη 

ιένμοξ ημο εκαβυιεκμο, μ μπμίμξ υιςξ είπε ηδ δοκαηυηδηα κα δζαηοπχζεζ ηαηδβμνία εκακηίμκ ημο 

εκάβμκηα, ηδκ μπμία ιε ηδ ζεζνά ημο έπνεπε κα απμηνμφζεζ έκμνηα μ εκάβςκ. Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 65-

66, Heyd, Studies, 205-251 ηαζ Jennings, Zimmis, 379-80. Γζα παναδείβιαηα ηεηιδνίςζδξ απυθαζδξ 

ζε υνημ ημο εκαβυιεκμο ζηα ζενμδζηεία ηδξ Κφπνμο αθ. Jennings, The Use of Oath, 539-549. 
1024

 ΗΑΜΜ 27/166, 27/147 ηαζ 27/12. ηδκ πενζβναθή ηδξ δζαδζηαζίαξ ημκίγεηαζ δ αδοκαιία ηςκ 

δζαδίηςκ κα πνμζημιίζμοκ άθθα απμδεζηηζηά ζημζπεία: “fi-tahlil olundukta yemin edeceğin”. 
1025

 Σμ αλίςια ημο mufti ήηακ ζζυαζμ, άιζζεμ ηαζ ζενανπζηά ακάιεζα ζε αοηά ημο ηαδή ηαζ ημο na‟ib. 

Ο mufti βκςιμδμημφζε ηυζμ ζε εέιαηα πμο αθμνμφζακ ηδ şer‟ia υζμ ηαζ ημ kanun ηαζ αιεζαυηακ απυ 

ημοξ αζημφκηεξ fetva ακάθμβα ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Οζ fetva 

πνδζζιμπμζήεδηακ εηηεκχξ, ηονίςξ απυ ημοξ seyhulislam, βζα κα ακαζνέζμοκ ηδ δζάζηαζδ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ ηαζ ημζιζηχκ δζηαζζηχκ ανπχκ. Βθ. Heyd, Studies, 183-198 ηαζ Masud, Messick & 

Powers, Muftis, Fatwas, 3-32. 
1026

 ΗΑΜΜ 27/256. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ αίηδζδ επζζηεοήξ εηηθδζίαξ ζηα Καθάανοηα. 
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Μπεκάηδ ζχγμκηαζ 7 fetva, μ δζηαζμφπμξ ηςκ μπμίςκ δεκ ιπμνεί κα ηαοηζζηεί.
1027

 

Απυ αοημφξ μζ 6 αθμνμφκ ζε πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ιαηνυπνμκδ κμιή 

ηδξ βδξ ηαζ έκαξ ζε πνυαθδια ζοκζδζμηηδζίαξ ηαηαζηήιαημξ. Ζ ζφκηαλδ ηνζχκ απυ 

αοημφξ απυ ημκ mufti  ημο Ναοπθίμο απμηεθεί έκδεζλδ υηζ δ Καθαιάηα δεκ 

απμηεθμφζε έδνα mufti, ακ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ υηζ αοηή ήηακ δ 

ιζηνυηενδ απυζηαζδ πμο έπνεπε κα δζακφζμοκ μζ εκδζαθενυιεκμζ βζα κα απμηηήζμοκ 

fetva. 

Σέθμξ, μ ζοιαζααζιυξ (sulh), μ μπμίμξ απμηεθμφζε πμθφ ζοκήεδ ηαηάθδλδ 

ιζαξ αβςβήξ ηαζ θάιαακε πχνα ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εζδζημφ muslihun, ήηακ 

απμηέθεζια είηε απμοζίαξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηεηιδνίςκ είηε πνμδβμφιεκςκ 

εκδμδζηαζηζηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ ή ελςδζηαζηζηήξ δζεοεέηδζδξ πμο απθά 

επζηφνςκε μ ηαδήξ.
1028

 ηα Μπεκάηεζα έββναθα οπάνπμοκ 5 πενζπηχζεζξ 

ζοιαζααζιμφ, μ μπμίμξ ιεεενιδκεφεηαζ ζε έκα πμζυ (bedel-i sulh) ιζηνυηενμ απυ ημ 

δζεηδζημφιεκμ, ημ μπμίμ πθδνχκεζ μ ηαηδβμνμφιεκμξ.
1029

 

 Ζ επζηφνςζδ ηαζ δ κμιζιμπμίδζδ ηςκ δζηαζμπναλζχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηζξ 

οπμβναθέξ ηςκ şuhud-ul-hal ζημ ηέθμξ ημο εββνάθμο. Ακ ηαζ δεκ είκαζ ζαθήξ δ 

δζημκμιζηή θεζημονβία πμο επζηεθμφζακ μζ şuhud-ul-hal, πζεακυκ είπακ 

ζοιαμοθεοηζηέξ πνμξ ημκ ηαδή ανιμδζυηδηεξ, αεααίςκακ ηδκ αηεναζυηδηα ηςκ 

ιανηφνςκ ηαζ επζηφνςκακ ηδκ εβηονυηδηα ηδξ απυθαζδξ.
1030

 ιςξ, μ 

ζδιακηζηυηενμξ νυθμξ ημοξ ήηακ δ εηπνμζχπδζδ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ ηαζ μ έθεβπμξ 

ηαζ πενζμνζζιυξ ημο δζηαζμδμηζημφ πεδίμο ημο ηαδή.
1031

 

                                                 
1027

 ΗΑΜΜ 27/221, 27/36, 27/48, 27/52 ηαζ 27/6, υπμο εββνάθμκηαζ ηνείξ fetva. Γεκ βίκεηαζ ηαιία 

ακαθμνά ζε μκυιαηα, διενμιδκίεξ ηαζ ημπςκφιζα, εκχ υθμζ είκαζ ζοκηαβιέκμζ ιε ημκ βκςζηυ ηνυπμ, 

δδθαδή ςξ ενχηδζδ ημο εκδζαθενυιεκμο ηαζ ιμκμθεηηζηή απάκηδζδ ημο mufti. 
1028

 Καηά ημκ ζοιαζααζιυ μ γδιζςεείξ απμηήνοζζε (feragat) ηζξ αλζχζεζξ ημο, μ ηαηδβμνμφιεκμξ 

δεπυηακ ηζξ αλζχζεζξ ημο ηαηήβμνμο (tasdik) ηαζ ςξ ακηάθθαβια πθήνςκε έκα πμζυ (bedel-i sulh). Βθ. 

Heyd, Studies, 248-250. Γζα παναδείβιαηα ζοιαζααζιχκ απυ ηδ άιμ αθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 69-70 ηαζ 

Jennings, Limitations, 272-273. Ίδζα κμιζηή αλία ιε ημ fetva είπακ ηα emr-i humayun ηαζ emr-i şerif. 
1029

 IAMM 27/4, 27/5, 27/12, 27/33 ηαζ 27/175. Απυ αοηά ιυκμ ημ ηεθεοηαίμ είπε δζαενδζηεοηζηυ 

παναηηήνα. Τπμεέημοιε υηζ ημ bedel ήηακ απμηέθεζια δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ ζοιθςκίαξ ακάιεζα 

ζηα δφμ ιένδ. 
1030

 Γεκ οπάνπεζ ζοιθςκία ζπεηζηά ιε ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ şuhud-ul-hal. Γε βκςνίγμοιε εάκ ήηακ ιζα 

ηθεζζηή μιάδα πνμοπυκηςκ, πμο ιμκμπςθμφζε ηδ κμιζηή δζαδζηαζία, ιυκζια πανυκηεξ ζημ 

δζηαζηήνζμ, κμιζηά ιμνθςιέκμζ ηαζ ιε αυναηδ επζννμή ζηζξ απμθάζεζξ ημο ηαδή, ή εάκ απμηεθμφζακ 

ιζα απνμζδζυνζζηα ακμζπηή ημζκςκζηή μιάδα, δ μπμία πενζθάιαακε ηοπαία πανυκηεξ ζημ δζηαζηήνζμ, 

ακηζδίημοξ άθθςκ οπμεέζεςκ, εκδζαθενυιεκμοξ βζα ηάπμζα οπυεεζδ ηαζ εζδζημφξ ζε δζημκμιζηά 

γδηήιαηα. Γζα ηζξ δφμ αοηέξ ακηίεεηεξ απυρεζξ αθ. Ergene, Local Court, 28-30 ηαζ Jennings, 

Limitations, 257 ηαζ ημο ζδίμο Kadi, Court, 303-305 ακηίζημζπα. 
1031

 Αοηυ είκαζ θακενυ ηονίςξ ζηδκ εηδίηαζδ πμζκζηχκ οπμεέζεςκ, υηακ, ςξ ημζκή βκχιδ, 

οπμδεζηκφμοκ έιιεζα ηδκ πμζκή. Βθ. Λαΐμο, Ζ άκνο, 65. 
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 ηα hüccet ημο Μπεκάηεζμο ανπείμο ηαηαβνάθμκηαζ εηαημκηάδεξ μκυιαηα 

şuhud-ul-hal. Οζ πνζζηζακμί εββνάθμκηαζ ιε πνμζδζμνζζηζηυ ημ ααθηζζηζηυ ημοξ ηαζ 

εκίμηε ημ παηνχκοιυ ημοξ, ιε ελαίνεζδ ημοξ πνμφπμκηεξ, μζ μπμίμζ θένμοκ ζηαεενυ 

επχκοιμ. Έηζζ, μ ηαηάθμβμξ ηςκ şuhud-ul-hal εκυξ ηαγά ακηακαηθά ηδκ πνμοπμκηζηή 

πνμζςπμβναθία ημο, ιπμνεί κα ακαδείλεζ ηα ιέθδ ημζκςκζημπμθζηζηχκ πεθαηεζαηχκ 

δζηηφςκ ηαζ κα ακαδείλεζ ζημζπεία ημο ημζκςκζημφ ζζημφ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ηα 

μκυιαηα ιεθχκ ηςκ πνμοπμκηζηχκ μζημβεκεζχκ ηδξ Καθαιάηαξ πμο ειθακίγμκηαζ 

παναπάκς απυ ιία θμνά ςξ şuhud-ul-hal ζημ δζάζηδια 1730-1769: 

Δπώλπκν Όλνκα 

Γανζχηδξ Νζηυθαξ 

Νημβακηγήξ Θμδςνάηδξ, Πακάβμξ ηαζ Νζημθυξ 

ημφκμξ Γζάκκδξ, Αθελακδνήξ ηαζ Θμδςνάηδξ  

Φάθηδξ Γδιδηνάηδξ, Πακαβζχηδξ, Θμδςνάηδξ, ςηδνάηδξ ηαζ Γζακκάηδξ  

Σγάκεξ Μζπάθδξ, Γζάκκδξ, Γδιδηνάηδξ ηαζ Γζςνβάηδξ 

Κονζαηυξ Κςκζηακηίκμξ, Γδιδηνάηδξ, Γζάκκδξ ηαζ Θακάζδξ  

Δθέζζμξ ηάεδξ, ηαιάηδξ ηαζ Νζημθέημξ  

ηνααμζηζάδδξ Νζηυθαξ 

Μαιμοκάξ Γδιήηνδξ 

Μπαημβζάκκδξ Νζηυθαξ 

Γζαηνάηδξ Πακάβμξ 

Παημφζδξ Πακάβμξ 

 Οζ ιμοζμοθιάκμζ şuhud-ul-hal είκαζ ζοκήεςξ ζηναηζςηζημί ή αλζςιαημφπμζ, 

μζ μπμίμζ εββνάθμκηαζ ιε ημ αλίςιά ημοξ, απυ ηα μπμία ηα πθέμκ ζοκήεδ είκαζ αοηά 

ημο kethuda, bölükbaşı, çavuş, alemdar, voyvoda, cizyedar, sipahi, yazıcı, muezzin, 

imam, kâtib, derviş, serdar, çukadar, mukabeleci, bayraktar, ή ημ επάββεθιά ημοξ, 

υπςξ kaykçı, bazirgan, bakkal, kahveci, mütevelli, berber, menzilci.
1032

 Σέθμξ, 

ζδιακηζηυξ ανζειυξ αοηχκ θένεζ ηζιδηζηυ ηίηθμ, υπςξ αοηυκ ημο seyyid, hacc, çelebi, 

beşe, baba, efendi, fahr al-ağran, fahr al-umur fazletlu, fahr al-ekârim, fahr al-asal, 

fahr al-ayan. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ πνζκ ημ 1730 ζημκ ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ πνζζηζακμί şuhud-ul-hal, εκχ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ημοθάπζζημκ 

                                                 
1032

 Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ ζηζξ εηαημκηάδεξ εββναθέξ μκμιάηςκ, εκημπίζηδηακ ιυκμ δφμ ακαθμνέξ 

πνζζηζακχκ ιε ημ επάββεθιά ημοξ. Βθ. ΗΑΜΜ 27/90 ηαζ 27/230, υπμο εββνάθμκηαζ έκαξ ιπαηάθδξ 

Ζθίαξ ηαζ έκαξ Γζακκάηδξ Μάκεμξ Μπμβζαηγήξ ακηίζημζπα. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ ζενείξ , μζ μπμίμζ 

υιςξ είκαζ εθάπζζημζ. 
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214 αννέκςκ ιμοζμοθιάκςκ πμο παναανίζημκηαζ ζε δίηεξ δε δζηαζμθμβεί ηδκ εζηυκα 

εκυξ απμηθεζζηζηά πνζζηζακζημφ ηαγά.
1033

 

 Δίκαζ ακαιεκυιεκμ υηζ ζε δζηαζμπναλίεξ ακάιεζα ζε ιμοζμοθιάκμοξ υθμζ μζ 

şuhud-ul-hal εα ήηακ μιυενδζημί ημοξ, εκχ ζε δζαενδζηεοηζηέξ ή ζοκδζαθθαβέξ 

ιεηαλφ πνζζηζακχκ, ζοκήεςξ ιεηείπακ ιμοζμοθιάκμζ şuhud-ul-hal ή εηπνυζςπμζ ηαζ 

ηςκ δφμ ενδζηεοηζηχκ ημζκμηήηςκ.
1034

 Σέθμξ, δ πανμοζία απμηθεζζηζηά πνζζηζακχκ 

şuhud-ul-hal ήηακ ζπάκζα ηαζ πενζμνζγυηακ ζε ζοκδζαθθαβέξ ιεηαλφ πνζζηζακχκ.
1035

 

Ο Μπεκάηδξ εεςνμφζε ακαβηαία ηδκ πανμοζία ιμοζμοθιάκςκ şuhud-ul-hal, 

πνμθακχξ βζα θυβμοξ ιεβαθφηενδξ εβηονυηδηαξ ή επεζδή ήηακ εοημθυηενμ κα ανεζ 

ιμοζμοθιάκμοξ ζοκενβάηεξ. Έηζζ, ιυκμ ζε δφμ δζηαζμπναλίεξ πανίζηακημ 

απμηθεζζηζηά πνζζηζακμί şuhud-ul-hal,
1036

 εκχ εκδζαθένμοζα είκαζ δ ζοπκυηδηα 

επακάθδρδξ ηςκ ίδζςκ μκμιάηςκ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ έκα ηφηθμ ζοκενβαηχκ 

ημο Μπεκάηδ, πμο παναανίζημκηαζ ημοθάπζζημκ ζηζξ δζηαζηζηέξ οπμεέζεζξ ημο, υπςξ 

μ Hasan bölükbaşı,
1037

 μ Huseyn bölükbaşı
1038

 ηαζ μ Γζακκάηδξ Φάθηδξ.
1039

 

 Σέθμξ, δ δζηαζζηή δζεοεέηδζδ οπμεέζεςκ ημο Μπεκάηδ απυ άθθμοξ θμνείξ, 

υπςξ μζ ημζκμηζηέξ ή μζ εηηθδζζαζηζηέξ ανπέξ, δεκ ηεηιδνζχκεηαζ, ακ ηαζ ημ βεβμκυξ 

ιπμνεί κα έπεζ ζοβηονζαηυ παναηηήνα, υπςξ ιαξ επζηνέπεζ κα οπμεέζμοιε δ φπανλδ 

βαζμηηδηζηχκ δζηαζμπναλζχκ ημο επζηονςιέκςκ απυ ημ πνμοπμκηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ 

Καθαιάηαξ. Θεςνμφιε αοημκυδηδ ηυζμ ηδκ οπαβςβή ηςκ πνζζηζακζηχκ 

δζηαζμδμηζηχκ ανπχκ ζηδ δοκαιζηή ηδξ ημπζηήξ πμθζηζηήξ ζηδκήξ, υζμ ηαζ ηδκ 

επζθεηηζηή πνήζδ ημοξ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ πνμφπμκηεξ. Σέθμξ, εεςνμφιε 

ζοβηονζαηή ηδκ απμοζία buyuruldu ζημ ανπεζαηυ οθζηυ πμο ιεθεηήεδηε, ηαεχξ ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ μ Μπεκάηδξ δζαηδνμφζε ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο 

moravalesi, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ημο ηεθεοηαίμο ςξ ιάνηονα ζε 

βαζμηηδηζηέξ οπμεέζεζξ ημο Καθαιαηζακμφ πνμφπμκηα,
1040

ηαζ υπζ εκδεζηηζηή ιζαξ 

                                                 
1033

 Ο ανζειυξ πενζθαιαάκεζ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ζημ ιέβζζημ δοκαηυ ααειυ αηνίαεζαξ ιπμνμφκ κα 

ηαοηζζημφκ ςξ ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα δζαηνζηά απυ άθθα, ζοπκά ζοκςκυιαηα ημοξ. Φοζζηά μ ανζειυξ 

ηςκ ιμοζμοθιάκςκ ηδξ πυθδξ εα ήηακ ιεβαθφηενμξ, ακ ζοκοπμθμβζζημφκ ηα βοκαζηυπαζδα ηαζ ηα 

ηαηχηενα ζηνχιαηα, πμο δεκ ιεηείπακ ζε δίηεξ ςξ şuhud-ul-hal.    
1034

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/43, 27/173, 27/175 ηαζ 27/82.  
1035

 Γζα πανάδεζβια αθ. ΗΑΜΜ 27/44, 27/236, 27/241, 27/245, 27/288 ηαζ 27/231. ηζξ 3 ηεθεοηαίεξ μ 

έκαξ ακηίδζημξ είκαζ μ Αθελακδνήξ ημφκμξ. Ζ πανμοζία απμηθεζζηζηά ιμοζμοθιάκςκ şuhud-ul-hal, 

αηυιδ ηαζ υηακ ηαζ ηα δφμ ακηίδζηα ιένδ ήηακ πνζζηζακμί, ήηακ ζφκδεεξ θαζκυιεκμ. Βθ. Gradeva, 

Orthodox Christians, 192 ηαζ Jennings, Zimmis, 383. 
1036

 ΗΑΜΜ 27/236 ηαζ 27/241. 
1037

 IAMM 27/31, 27/227, 27/251, 27/91, 27/115 ηαζ 27/188. 
1038

 ΗΑΜΜ 27/185, 27/210, 27/45, 27/188, 27/139 ηαζ 27/188. 
1039

 ΗΑΜΜ 27/236, 27/241, 27/210, 27/110, 27/45 ηαζ 27/33. 
1040

 Γζα πανάδεζβια, αθ. ΗΑΜΜ 27/2, 27/47, 27/83 ηαζ 27/63. 
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ηάζδξ απμθοβήξ εη ιένμοξ ημο ηςκ μεςιακζηχκ πενζθενεζαηχκ ημζιζηχκ ηυπςκ 

απυδμζδξ δζηαζμζφκδξ.
1041

 Δκδεζηηζηυ ηδξ ηεθεοηαίαξ παναηήνδζδξ είκαζ, υπςξ έπεζ 

ακαθενεεί, δ ζφκηαλδ ηςκ πενζζζυηενςκ „arzuhal ημο πμο απεοεφκμκηακ ζηδκ Πφθδ 

απυ ηάπμζμ αλζςιαημφπμ ζηδκ Σνζπμθζηζά ιε ημ υκμια Isma‟il. 

 οιπεναζιαηζηά, είκαζ θακενυ υηζ μ Μπεκάηδξ πνδζζιμπμίδζε ζοζηδιαηζηά 

ηδ δζηαζηζηή ελμοζία βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ ηςκ πμζηίθςκ βαζμηηδηζηχκ, 

δδιμζζμκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ πνςημαμοθζχκ ημο. Γκχζηδξ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο 

ημο πνυζθενε ημ μεςιακζηυ δζηαζζηυ ζφζηδια εηιεηαθθεφηδηε ηάεε εοηαζνία 

επζηφνςζδξ ηςκ πνάλεχκ ημο είηε ζηδκ Καθαιάηα είηε ζηδκ Σνζπμθζηζά. Απυ ηδκ 

άθθδ, μ πνμζςπζηυξ ηαζ εθθεζπηζηυξ παναηηήναξ ημο ηεηιδνζαημφ οθζημφ ιαξ δε ιαξ 

επζηνέπεζ κα ακαζοζηήζμοιε ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ θεζημονβζχκ ημο 

ζενμδζηείμο ζηδκ Καθαιάηα, πανά ιυκμ κα δζαηοπχζμοιε ιενζηέξ ενεοκδηζηέξ 

οπμεέζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ιζηνυ επανπζαηυ ζενμδζηείμ ιε υθα ηα ηοπζηά 

παναηηδνζζηζηά ακάθμβςκ εεζιζηχκ πναβιαηχζεςκ ηδξ μεςιακζηήξ δζηαζζηήξ 

ηάλδξ. οβηεηνζιέκα, ηδνμφζε ζημ ιέβζζημ ααειυ ημοξ κμιμθμβζημφξ ηακυκεξ ηδξ 

şer‟ia, ήηακ ιέζμ εδναίςζδξ ηδξ βαζμηηδηζηήξ επεηηαηζηυηδηαξ ημο Μπεκάηδ, εκχ δ 

ηάζδ ζοιπανάηαλδξ ηςκ ηαδήδςκ ιε ηδκ ημπζηή πνμοπμκηζηή δβεζία ακηακαηθάηαζ, 

έζης ιε έιιεζμ ηνυπμ.  

                                                 
1041

 Οζ δζηαζμδμηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ ημζιζηχκ ανπχκ, υπςξ μζ beylerbeğ ηαζ μζ sancakbeğ, 

πενζμνίγμκηακ ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφζακ ηονίςξ ζηδ δδιυζζα ηάλδ ή είπακ απμηθεζζηζηά πμθζηζηυ 

παναηηήνα. Βθ. Heyd, Studies, 209-211.  
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πκπεξάζκαηα 

 

Αοηυ πμο ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ηεηιδνζαημφ 

οθζημφ είκαζ δ εζηυκα εκυξ ημηγαιπάζδ δ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή δνάζδ ημο μπμίμο 

ακαπηφζζεηαζ ηαηά ιήημξ ηνζχκ αλυκςκ: εοεθζλία ζηδκ πμζηζθία ηςκ 

πνδζζιμπμζμφιεκςκ ιέζςκ μζημκμιζηήξ πνμζαφλδζδξ ηαζ πμθζηζηήξ ηζκδημπμίδζδξ, 

βκχζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο ημο πνυζθενε δ μεςιακζηή δζηαζζηή ηαζ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ειιμκή ζηδ κμιζιμπμίδζδ ηςκ επζθμβχκ ημο. Πνυηεζηαζ βζα 

ζοιπενζθμνζηά βκςνίζιαηα υθςκ ηςκ Πεθμπμκκήζζςκ πνμοπυκηςκ πμο εββνάθμκηαζ 

ζημ ηεηιδνζαηυ οθζηυ ιαξ, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα εεςνήζμοιε ηα ηνία αοηά 

παναηηδνζζηζηά ςξ δμιζηά ζημζπεία ηςκ επεκδοηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζηναηδβζηχκ ηδξ 

πνμοπμκηζηήξ εθίη. Αοημί μζ άλμκεξ αθθδθμδζαπθέημκηαζ ηαζ μνίγμοκ απυ ημζκμφ ηζξ 

μζημκμιζηέξ επζθμβέξ ηαζ πμθζηζηέξ πνςημαμοθίεξ ημοξ ζημ αζηαεέξ μεςιακζηυ 

πενζαάθθμκ ημο 18
μο

 αζχκα.  

 Βέααζα απμηεθεί θμβζηυ ηαζ ιεεμδμθμβζηυ ζθάθια δ ελέηαζδ ιζαξ αημιζηήξ 

εηδήθςζδξ κα εεςνείηαζ απυδμζδ ημο ζοκυθμο ηςκ βκςνζζιάηςκ εκυξ ηαεμθζημφ 

ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο. Δλάθθμο ιεβάθμξ ανζειυξ γδηδιάηςκ παναιέκεζ 

ακαπάκηδημξ. Αοηυ πμο πνμζπαεήζαιε κα πεηφπμοιε ήηακ κα ηαηαδείλμοιε ιενζηέξ 

βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ κα πνμηείκμοιε μνζζιέκεξ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ 

κα ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ςξ ζοβηνζηζηά ενβαθεία ζε ακάθμβεξ εζδζηέξ ιεθέηεξ. 

 Ο Μπεκάηδξ ήηακ βυκμξ μζημβέκεζαξ πμο είπε εδναζχζεζ ιζα ζζπονή 

ημζκςκζηή πανμοζία ήδδ απυ ηδκ επμπή ηδξ αεκεηζηήξ πμθζηζηήξ ηονζανπίαξ, ακ υπζ 

αηυιδ κςνίηενα. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εηιεηαθθεφηδηε ιζα πανάδμζδ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ δβειμκίαξ, πςνίξ κα πνεζαζηεί κα μζημδμιήζεζ ηα πεθαηεζαηά δίηηοά ημο 

ex nihilo. ε αοηυ ζοκεζζέθενακ μζ βεςβναθζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ εδαθζηήξ 

ελμοζζαζηζηήξ αάζδξ ημο, δ μπμία, ζηενμφιεκδ ηδξ πανμοζίαξ άθθςκ ζζπονχκ 

ελμοζζαζηζηχκ πυθςκ, ηονίςξ ayan, ημο επέηνερε κα επζαάθθεζ ζπεηζηά εφημθα ηζξ 

επζθμβέξ ημο. 

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηέξ μζ ζηναηδβζηέξ βαζμηηδηζηήξ επεηηαηζηυηδηαξ. 

Δπζδζχημκηαξ ηδκ εδαθζηή εκυηδηα ηςκ βαζχκ ημο επέδεζλε ααεζά βκχζδ ηςκ 

δοκαημηήηςκ πμο ημο πνυζθενακ δ δζηαζμπναηηζηή βναθεζμηναηία ηαζ ηα ημπζηά 

ζενμδζηεία. Ζ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ηαδή, μζ επακαθαιαακυιεκεξ δζηαζμπναλίεξ ιε 

ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ, μζ εζημκζηέξ πςθήζεζξ, δ εηιεηάθθεοζδ ζοβηνμοζζαηχκ ζπέζεςκ 

ιε άθθμοξ πνμφπμκηεξ βα ηδκ απυζπαζδ ηαθθζενβδηζηχκ ιμκάδςκ ημοξ απμηεθμφκ 
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ηζξ εκανβέζηενα ηαηαβεβναιιέκεξ ηαηηζηέξ. Οζ επζθμβέξ ημο κμδιαημδμφκηακ απυ 

ηδκ πνμζπάεεζα κμιζιμπμίδζδξ ηδξ επεηηαηζηυηδηάξ ημο ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ 

ζδιακηζηυηενδξ ακαζημθήξ ηδξ, δδθαδή ηδξ πνυηθδζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ. Ζ 

νεοζηυηδηα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ επέααθε ηδ δζανηή ακαγήηδζδ ηδξ ιέβζζηδξ 

κμιζιμπμίδζδξ. Οζ ηαθθζενβδηζηέξ ιμκάδεξ ημο δζαηνίκμκηακ ζε αοηέξ ζηζξ μπμίεξ 

ιπμνμφζε ζπεηζηά εφημθα κα εβηαεζδνφζεζ ηδκ απυθοηδ ζδζμηηδζζαηή ηονζυηδηά ημο, 

δδθαδή πενζαυθζα, εθαζχκεξ ηαζ αιπεθχκεξ, ηαζ ζε αοηέξ πμο απμηεθμφζακ 

εονφηενεξ εζζμδδιαηζηέξ ηαζ βεςβναθζηέξ εκυηδηεξ, ηα çiftlik. Ζ έηηαζδ αοημφ ημο 

βαζμηηδηζημφ πθμφημο, υζμ ιπμνεί κα απμηαηαζηαεεί, πενζθάιαακε ζπεδυκ ημ 

ζφκμθμ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηαγά ηδξ Ακδνμφζαξ, 

ιμκάδεξ ζημκ ηαγά ηδξ Πάηναξ ηαζ πζεακυκ ηαζ ηδξ Σνζπμθζηζάξ. 

 Ζ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηδξ βαζμηηδζίαξ ημο Μπεκάηδ δεκ είκαζ ηοπαία, 

ηαεχξ ζοκάδεζ ιε ηδκ πανμοζία άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ πχνςκ ζοιθενυκηςκ 

ημο. Έηζζ, δ ειπμνζηή δναζηδνζμπμίδζή ημο ζηδκ Πάηνα επέααθε ηυζμ ηδκ αζηζηή 

υζμ ηαζ ηδ βαζμηηδηζηή ζζπονμπμίδζή ημο ζε αοηυ ημκ ηαγά, ακελάνηδηα απυ ημ 

βεβμκυξ ηδξ ηεθζηήξ απμηοπίαξ ημο ζπεδζαζιμφ.  

 Ζ πανμοζία ημο ήηακ πακίζπονδ ζηδκ Καθαιάηα, υπςξ βίκεηαζ θακενυ απυ 

ηδκ απμοζία άθθςκ ζζπονχκ βαζμηηδιυκςκ ζηδκ πενζμπή αθθά ηαζ ηδκ ιεβάθδ 

έηηαζδ ηδξ αζηζηήξ πενζμοζίαξ ημο. Ζ ηεθεοηαία πενζθάιαακε, εηηυξ απυ ηζξ μζηίεξ 

ηαζ ηζξ επαφθεζξ, ζδιακηζηυ ανζειυ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ενβαζηδνίςκ, ηα μπμία πνέπεζ 

κα εκκμδεμφκ ςξ επέηηαζδ ηςκ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο. Αοηέξ ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ ζοκδέμκηακ ιε ηδκ ειπμνζηή ηζκδημπμίδζή ημο, δ μπμία, ακ ηαζ δεκ πνέπεζ κα 

οπενηζιδεεί ή κα ηνζεεί ιε υνμοξ ημο 19
μο

 αζχκα, ζοβηνμηεί ιε ηζξ οπυθμζπεξ δφμ 

πνμακαθενεείζεξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ έκακ μθμηθδνςιέκμ ηφηθμ ενβαζζχκ. 

Αοηυξ μ ηφηθμξ πανήβε ηένδδ ηα μπμία ηανπςκυηακ απμηθεζζηζηά μ Μπεκάηδξ, 

ηαεχξ έθεβπε ημ ζφκμθμ ηςκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ παναβςβή ςξ ηδκ επελενβαζία ηαζ 

ηδκ ειπμνία αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ ιεηάλζ. 

 Ζ άθθδ υρδ ηδξ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ ημο Μπεκάηδ, ηονίςξ ιε υνμοξ 

νεοζηυηδηαξ, μνζγυηακ απυ ηζξ θμνμεκμζηζάζεζξ. Δηιεηαθθεουιεκμξ ημ maktu‟ βζα 

ζοκεπυιεκα έηδ ακέθααε ηδκ πνμπθδνςιή ηαζ θοζζηά ζηδ ζοκέπεζα ηδκ είζπναλδ βζα 

θμβανζαζιυ ημο ηςκ θυνςκ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ. Δηηυξ απυ ηα πνδιαηζηά ηένδδ 

πμο ημο απέθενε αοηή δ δζαδζηαζία, ζδιακηζηυηενμ ήηακ υηζ δέζιεοε πμθζηζηά ημοξ 

ηαημίημοξ ημο ηαγά. ηδκ μοζία, δ θμνμεκμζηίαζδ ήηακ ημ ιέζμ πμθζηζηήξ επζαμθήξ 

ημο ζημοξ ηαηχηενμοξ πνμφπμκηεξ ηαζ ημοξ απθμφξ re‟aya ηδξ βεςβναθζηήξ αάζδξ 
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ημο. Γζα αοηυ ημ θυβμ έδςζε ιεβάθδ πνμζμπή ζηδκ απμδμπή ηαζ κμιζιμπμίδζδ ημο 

δδιμζζμκμιζημφ νυθμο ημο. Οζ πνάλεζξ απυδμζδξ ειπζζημζφκδξ ζημ πνυζςπυ ημο 

απυ ημοξ πνμεζημφξ ημο ηαγά επζηφνςκακ ηδ εέζδ ημο ζηα ιάηζα ηυζμ ηδξ 

μεςιακζηήξ ελμοζίαξ υζμ ηαζ ηςκ re‟aya. Πανάθθδθα, δ θμνμεκμζηίαζδ απμηεθμφζε 

ζοπκά πνμηαηανηηζηυ ζηάδζμ ιεηααμθήξ ημο ηαεεζηχημξ ηαζ εδναίςζδξ πνμζςπζηήξ 

ηονζυηδηαξ ζε πςνζά, ζηα μπμία ηδκ είζπναλδ ηςκ θυνςκ ακαθάιαακε μ Μπεκάηδξ.  

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ πνδιαηζηχκ δζαεεζζιμηήηςκ ηζκήεδηε 

ηαζ δ δακεζμδμηζηή δναζηδνζυηδηα, δ μπμία ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μπεκάηδ 

ηεηιδνζχκεηαζ ηονίςξ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ ημζκμηζηή ειπθμηή ημο. Ο Μπεκάηδξ 

απμηεθμφζε ημκ ιυκζιμ εκημθμδυπμ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ζηζξ ζοκδζαθθαβέξ ημο 

ιε ημοξ θμνείξ ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ ηαζ εκέηαλε ζηζξ πμθζηζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο 

ηδκ ανπή ηδξ πνμζςπζηήξ εββομδμζίαξ ηαζ εηπνμζχπδζδξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ 

Καθαιάηαξ. Βέααζα είκαζ δοζδζάηνζηδ δ εηπνμζχπδζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ αζηδιάηςκ 

απυ ηζξ ζδζςηζηέξ εεςνήζεζξ ημο. Σέθμξ, ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ πμθζηζηήξ 

ηζκδημπμίδζήξ ημο απμηεθμφζε δ ηζιδηζηή ηζηθμθμνία ημο ζηζξ δζηαζμπναλίεξ πμο 

ηεθμφζε ζηα ημπζηά ζενμδζηεία. 

Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ πμθζηζηχκ ιέζςκ ιε ηδ βκχζδ ηςκ 

δζηαζζηχκ δοκαημηήηςκ ημο μεςιακζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδ κμιζιμπμζδηζηή 

ζημπμεεζία ακηακαηθάηαζ ιε ημκ πθέμκ εκανβή ηνυπμ ζηζξ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ 

ημο Μπεκάηδ ιε ζζπονμφξ ayan ηδξ πενζμκήζμο. Ακαβηαγυιεκμξ κα αιοκεεί ζηδκ 

έκμπθδ πνμηθδηζηυηδηα ηςκ ακηίπαθςκ πμθζηζηχκ δζηηφςκ επζζηνάηεοζε ηάεε 

δοκαηυ ιέζμ: ηδκ ηαηαθοβή ζηδ αεκεηζηή πνμζηαζία, ηδκ έβηθδζδ ηδξ ζμοθηακζηήξ 

ελμοζίαξ, ηδκ επζζηνάηεοζδ ηαηχηενςκ πνμοπυκηςκ ηςκ re‟aya ζε δδθχζεζξ 

κμιζιμπμίδζήξ ημο, ηδ πνήζδ θίθα πνμζηείιεκςκ ηαδήδςκ ηαζ ηαηαθοβή ημο ζδίμο 

ζηδκ αοημηναημνζηή πνςηεφμοζα, υηακ ήηακ ακαβηαίμ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ 

εηιεηαθθεφηδηε, ηάεε εοηαζνία πθήνςζδξ δδιζμονβμφιεκμο βαζμηηδηζημφ ηεκμφ, 

ηονίςξ ιεηά ηδ δήιεοζδ πενζμοζίαξ ή ημ εάκαημ ζδιακηζημφ ayan. θα αοηά ιε 

ελαζνεηζηή επζδελζυηδηα, εημζιυηδηα ακάθδρδξ δνάζδξ ηαζ ακηίθδρδ ημο 

ιεηαααθθυιεκμο παναηηήνα ηςκ ζοιιαπζχκ ηαζ ηςκ ημπζηχκ ζζμννμπζχκ. ε αοηυ ημ 

πθαίζζμ ηαζ παν‟ υθδ ηδκ αδοκαηυηδηα ακάθδρδξ εεζιζηχκ νυθςκ, δ έκηαλδ ημο 

Μπεκάηδ ζηδκ μεςιακζηή ηάλδ ήηακ ζπεδυκ πθήνδξ, ζε ααειυ πμο ημο επέηνεπε κα 

ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ έκκμιδ ηαζ δεζηή ηάλδ ζηζξ επαθέξ ηδξ επανπίαξ ημο ιε 

εηπνμζχπμοξ δοηζηχκ πςνχκ.  
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Σμ γήηδια θοζζηά δεκ ελακηθείηαζ ιε αοηέξ ηζξ παναηδνήζεζξ μφηε ιε ηα 

παναδείβιαηα πμο πανμοζζάζαιε. Δηηεηαιέκδ ένεοκα ζε πμζηίθμοξ ηφπμοξ 

ηεηιδνίςκ απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εζςηενζηεφζεχκ ημοξ απυ ηα δνχκηα 

ζζημνζηά πνυζςπα. Αοηυ πμο υιςξ εα δχζεζ ηδκ πθήνδ εζηυκα ηςκ ηζκήηνςκ ηαζ ηδξ 

ζημπμεεζίαξ ηδξ πνμζςπζηυηδηα ημο Μπεκάηδ, έηζζ υπςξ ακεθζζζυηακ ιέζα απυ 

επζηοπίεξ, δζανηείξ πνμηθήζεζξ ηαζ ηζκδφκμοξ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα, είκαζ 

μζ θυβμζ ζηαδζαηήξ ηζκδημπμίδζήξ ημο ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ 

έκκμιδξ ηάλδξ ζηα Ονθςθζηά. 

 



 297 

 

Παξάξηεκα 



 

Πίλ. 1: Φνξνελνηθηάζεηο ηνπ Π. Μπελάθε 

 

Αξηζκόο 

Καηαιόγνπ 

Δίδνο mukata’a Υξνλνινγία Πνζό Mültezim Voyvoda 

27/169 12.000 kile αθάηζ  1747/1748 

 (1160) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ Huseyn ağa 

27/20 Σα έζμδα ημο Musa hoca απυ ηα çiftlik 

Kurdoğlu, Veyş ağa, Delimammi, 

Γαζδμονμπχνζ 

6 Ημοκίμο 1752 

 (23 Receb 1165) 

2.500 άζπνα Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/213 Σμ αθάηζ ηςκ ηαγάδςκ Κμνχκδξ, 

Πεηαθζδίμο, Καθαιάηαξ, Νδζίμο ηαζ 

Ακδνμφζαξ 

1757/1759 

2 πςνζζημί mukata‟a 

(1171 ηαζ 1172) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ  

„Osman 

27/213 Σμ ιεηάλζ ηςκ ηαγάδςκ Ακδνμφζαξ ηαζ 

Καθαιάηαξ
1042  

1758/1759  

(1172) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ „Osman 

27/87 2000 kile αθάηζ ηαζ ημ ιεηάλζ ημο ηαγά 

ηδξ Καθαιάηαξ 

1759/1760  

(1173) 

1.200 guruş ζε δφμ δυζεζξ 

ηςκ  600 guruş 

Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/219 Σμ αθάηζ, ημ ιεηάλζ ηαζ ηα πζεζηήνζα ημο 

ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ  

1760/1761  

(Μάνηζμξ-Şaban 1174) 

1.250 guruş Π. Μπεκάηδξ ηαζ Mustafa 

zade Ibrahim 

Hasan sipahi vekil 

ημο Mora-i 

alaybekçi. 

27/187 Σμ iltizam ηδξ Γζάκκζηζαξ 4 Mayis 1174
1043

 500 guruş Π. Μπεκάηδξ „Osman zabit ηδξ 

Καθαιάηαξ 

27/149 Οζ θυνμζ ηαζ δ δεηάηδ ηδξ Γζάκκζηζαξ 1760/1761  

(1174) 

1.100 guruş Π. Μπεκάηδξ „Osman zabit ηδξ 

Καθαιάηαξ 

                                                 
1042

 Σμ ίδζμ έββναθμ πενζθαιαάκεζ δφμ iltizam. 
1043

 Πζεακυκ κα είκαζ απθή δυζδ ημο πνμδβμφιεκμο iltizam. 
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27/107 Ζ πχθδζδ ημο αθαηζμφ ηαζ ηςκ ηναηζηχκ 

θυνςκ ημο γοβίζιαημξ ημο ιεηαλζμφ 

(mizan-i harir) ηαζ ηςκ πζεζηδνίςκ 

(mengene) ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ 

μζ ηναηζημί θυνμζ ημο γοβίζιαημξ ημο 

ιεηαλζμφ ηαζ ηςκ πζεζηδνίςκ ημο ηαγά 

ηδξ Ακδνμφζαξ, ακαθαιαάκμκηαξ ηδκ 

οπμπνέςζδ κα ηαθφρεζ μ ίδζμξ ηα έλμδα 

ελαβςβήξ 2.000 kile αθαηζμφ απυ ημκ 

mahalle Σανιά ζε ζοβηεηνζιέκα 

ηαΐηζα
1044

 

1761/1762 

(1175) 

1.400 guruş ζε 2 δυζεζξ 

ηςκ 700 guruş 

Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/41 Σα çiftlik Kurt çavuş, Delimami ηαζ Veis 

ağa 

14 Ημοκίμο 1762 

(22 Zil-kade 1175) 

2.400 guruş Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/151 Σα çiftlik Veis ağa, Delimami ηαζ Kurt 

çavuş 

1761/1762 

(1175) 

2.400 guruş Π. Μπεκάηδξ „Osman 

27/89 Ζ δεηάηδ, μζ ηναηζημί θυνμζ, μζ θυνμζ 

ανκζχκ, ιεηαλζμφ, αιπεθζχκ, πεζιαδζχκ 

ηαζ ηαθμηαζνζκχκ αμζημηυπςκ, γχςκ ηαζ 

ηορεθχκ ηςκ πςνζχκ Aziz ağa, Καιάνζ 

ηαζ Καθάιζ
1045

 

2 Ημοκίμο 1762 

 (10 Zil-kade 1175) 

1.150 guruş Π. Μπεκάηδξ ηαζ „Abd al-

Kerim 

Γεκ ακαθένεηαζ 

27/34 Ζ δεηάηδ, μζ ηναηζημί θυνμζ, μζ θυνμζ 

ανκζχκ, ιεηαλζμφ, αιπεθζχκ, πεζιαδζχκ 

Μάνηζμξ 1762 -

Φεανμοάνζμξ 1763 

1.150 guruş Π. Μπεκάηδξ ηαζ „Abd al-

Kerim beşe 

Ibrahim beşe, 

Farhad beşe, 

                                                 
1044

 “ihraç olunan tuzum harç-i mesarif kendusinin levahik şartiyle”. 
1045

 “kura-i mezburun „aşar şeriyesin ve rusum őrfiyesin ve ağnam ve harir ve bağan ve yaylık ve kıslak ve resm-i canavar ve kuvan sene-i sabikeri zabt olunduğu”. Απυ ημκ 

Μάνηζμ 1174 ςξ ημκ Φεανμοάνζμ 1175 ημ iltizam ακήηε ζημοξ Ibrahim beşe, Ferhad beşe ηαζ Γζχνβδ Αββεθή. Σμ έββναθμ αν. 183 οπμβνάθεηαζ απυ αοημφξ. 
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ηαζ ηαθμηαζνζκχκ αμζημηυπςκ, γχςκ ηαζ 

ηορεθχκ ηςκ πςνζχκ Aziz ağa, Καιάνζ 

ηαζ Καθάιζ
1046

  

Γζχνβμξ Αββεθήξ 

27/75 Οζ ιφθμζ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ 1 Μανηίμο 1176 Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ Ο kethuda ηςκ 

ααημοθίςκ ημο 

θνμονίμο ημο 

Ναοπθίμο 

27/28 Σα έζμδα ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημ ζζηάνζ 2 Αοβμφζημο 1762  

(11 Muharrem 1176) 

1.943 guruş (βζα 1.554,5 

kile ηδξ Καθαιάηαξ) 

Π.Μπεκάηδξ ηαζ voyvoda 

Καθαιάηαξ Huseyn beğ 

Γεκ ακαθένεηαζ 

27/169 Ζ δεηάηδ ηςκ εθαζυδεκηνςκ ηαζ ηςκ 

θμνηίςκ ημο ιεηαλζμφ ηδξ Καθαιάηαξ 

1762/1763  

(1176) 

750 guruş Π. Μπεκάηδξ Ibrahim 

27/25 Ζ ζμδεζά ημο çiftlik Γζααμθίηζζ 1762/1763  

(1176) 

400 guruş ζε δφμ δυζεζξ 

ηςκ 200 guruş. 

paraspor kethuda 

Ανβφνδξ 

„Ali Kus 

27/164 Σμ αθάηζ ηαζ ημ γφβζζια ημο ιεηαλζμφ 

ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ 

1763/1764  

(1177) 

1.400 guruş ζε δφμ δυζεζξ 

ηςκ 700 guruş 

Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/148 Σμ cizye ηςκ çiftlik Kurt çavuş ηαζ 

Derviş ağa 

1763/1764  

(1177) 

Γοζακάβκςζημ Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/150 Οζ θυνμζ ηδξ Καθαιάηαξ 1763/1764  

(1177) 

900 guruş Π. Μπεκάηδξ Hasan paşa 

27/60 2.000 kile αθαηζμφ ηαζ ημ γφβζζια ημο 

ιεηαλζμφ ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ημ 

γφβζζια ημο ιεηαλζμφ ημο ηαγά ηδξ 

Ακδνμφζαξ
1047

 

1764/1765  

(1178) 

2.200 guruş Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

                                                 
1046

 “kura-i mezburun „aşar şeriyesin ve rusum őrfiyesin ve ağnam ve harir ve bağan ve yaylık ve kıslak ve resm-i canavar ve kuvan sene-i sabikeri zabt olundu”. 
1047

 Ακαθένεηαζ υηζ δυεδηε ζημκ Μπεκάηδ berat-i iltizam. 
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27/197 Οζ ιζζεμί ηςκ cebeci 1 Φεανμοανίμο 1766  

(20 Şaban  1179) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ Veli çavuş 

27/124 Σμ mukata‟a ημο cizye ηδξ Καθαιάηαξ 10 Μαΐμο 1766  

(30 Zil-kade 1179) 

9.414 guruş Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/162 Σμ mukata‟a ηςκ πςνζχκ ηαονυξ, Εοβυξ 

ηαζ Μπζνμγανθάδζ ηδξ Μάκδξ 

16 επηειανίμο 1766  

(11 Rebi ul-ahir 1180) 

2.000 guruş Π. Μπεκάηδξ  Γεκ ακαθένεηαζ 

27/78 Μενίδζμ (hisse) ημο iltizam ηςκ θυνςκ 

ημο ηαγά ηδξ Καθαιάηαξ
1048

 

1766/1767  

(1180) 

Γεκ ακαθένεηαζ Γεκ ακαθένεηαζ (ιάθθμκ 

μ Μπεκάηδξ) 

Ibrahim ağa
1049

 

27/249 21 ιενίδζα ηςκ θυνςκ ημο εθαζυθαδμο
1050

 

Καθαιάηαξ ηαζ Μάκδξ 

1766/1767  

(1180) 

447 guruş Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/117 Σμ mukata‟a ηςκ ιφθςκ ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ 

1766/1767  

(1180) 

150 guruş Π. Μπεκάηδξ Kethuda ηςκ 

ααημοθζχκ Ibrahim 

28/16 Σμ αθάηζ ηδξ Καθαιάηαξ 1766-1767  

(1180) 

1.900 guruş (ημ εθάπζζημ) Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/119 Οζ θυνμζ ηςκ βεκκδιάηςκ
1051

 πμο 

ιεηαθένμκηαζ ζε Νααανίκμ, Κμνχκδ, 

Μεεχκδ, Πεηαθίδζ, Νδζί ηαζ Καθαιάηα 

1767/1768  

(1181) 

1.200 guruş Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

27/137 Οζ θυνμζ γοβίζιαημξ ημο ιεηαλζμφ ηςκ 

ηαγάδςκ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ Ακδνμφζαξ 

1767/1768  

(1181) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 

                                                 
1048

 “tarafımızdan mumileyh deruhte ve iltizam mumileyh dahi sene-i sabika olan bedel-i iltizam ma‟lume ile deruhte ve iltizami kabul etmekle. Οη θφξνη είλαη νη aşr ve 

rususmat-i örfiye ve cinayet ve bad-i hava ve yurt ve resm-i „arusane ve resm-i harir ve resm-i çift ve bennak ve ispence ve resm-i bağat ve resm-i kovan ve sa‟ir cűzi‟ ve kűlli 

her ne mahsulat ve rusumat vaki‟” 
1049

 Οζ θυνμζ ακήηακ ςξ malikâne ζημκ Ibrahim ağa (“ber vech-i malikâne uhdemizde olan Kalamata ve „aded-i agnam ve tevabi‟ mukataa”), μ μπμίμξ ημοξ οπεκμζηζάγεζ ςξ 

iltizam. 
1050

 “rusum-i revgam-i zeytun”. 
1051

 “rusum-i hububat”. 



 

 

 

302 

302 

βζα ηα έηδ 1179 ηαζ 1180 ηαζ ημο 

γοβίζιαημξ ημο ιεηαλζμφ ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ βζα ηα έηδ 1180-1181 

27/174 Σμ iltizam ημο ηαγά Καθαιάηαξ π.π. 2.900 guruş Π. Μπεκάηδξ Ahmed beğ 

27/250 Σμ mukata‟a απυ ημκ Μάνηζμ 1749 

(1162) ημο çiftlik Αζπνυπςια 

π.π. .Μεηά απυ πανάηθδζδ 

ηςκ ναβζάδςκ ημο 

ζοιθςκήεδηε κα 

παναδίδμοκ ηάεε πνυκμ 2 

αανέθζα εθαζυθαδμ 

Π. Μπεκάηδξ Γεκ ακαθένεηαζ 
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Πίλ. 2:  Υξεσζηηθά έγγξαθα ηνπ Παλαγηώηε Μπελάθε 

 
Αξηζκόο 

Καηαιόγνπ 
Αηηία Υξνλνινγία

1052
 Πνζό Από (νθεηιέηεο) Πξνο (δαλεηζηήο) 

27/100 Πθδνςιή πνέμοξ
1053

 1747/1748   

(1160) 

2.500 guruş (ζε δυζεζξ ηςκ 500 

guruş) 

Π. Μπεκάηδξ  Al-hacc Ebu Bekr 

27/18 Πθδνςιή 1 Ηακμοανίμο 1749  

(9 Μuharrem 1162) 

560,5 guruş Π. Μπεκάηδξ Al-hacc Ebu Bekr 

27/51 Πθδνςιή
1054

 1749  

(18 [-] 1163) 

739,5 guruş Π. Μπεκάηδξ Al-hacc Ebu Bekr 

27/40 Πχθδζδ 300 ηζθχκ 

ζζηάνζ ημο ηηήιαημξ 

Dede 

1749/1750  

(1163) 

2.400 guruş Π. Μπεκάηδξ Mehmed aga 

27/125 Υνέμξ 2/10/1750  

(1 Zilkadde 1163) 

1.350 guruş Mehmed aga Π. Μπεκάηδξ 

27/194 Πχθδζδ 300 kile 

Σνίπμθδξ ζζηάνζ. 

1749/1750 (1163) 300 para βζα ηάεε kile Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ 

27/138 Υνέμξ απυ δάκεζμ 1753/1754  

(1167) 

3.110 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.555 guruş 

Hamdi ςξ εηπνυζςπμξ 

ηδξ Καθαιάηαξ 

Ακαζηάζδξ 

27/127 Υνέμξ απυ δάκεζμ 25 Αοβμφζημο-23 

επηειανίμο 1759 

(Muharrem 1173) 

 

1.138 guruş ηαζ 14 para Mehmed hazinedar ηδξ 

Καθαιάηαξ (ζοθθμβζηυ) 

Hamza paşa 

27/22 Emlak hesabi 1759/1760  

(1173) 

1.800 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.550 ηαζ 250 guruş 

Π. Μπεκάηδξ „Osman beğ 

27/21 Πθδνςιή πνέμοξ
1055

 1759/1760 

 (1173) 

872,5 απυ 5.110 guruş Κμηγαιπάζδδεξ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Αl-hacc Mahmud, μ μπμίμξ ήνεε 

ζηδ εέζδ ημο απμεακυκημξ Ahmed 

paşa. 

27/156 Αβμνά αιπεθζμφ 

 

1761-1762  

(1175) 

3.350 guruş Π. Μπεκάηδξ Suleyman ağa [ibn] Mehmed beğ 

zade „Osman 

                                                 
1052

 διεζχκμοιε ημ ζοκμθζηυ πμζυ πμο απμπθδνχκεηαζ ιε ηδκ ελυθθδζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ δυζδξ. 
1053

 Μάνηονεξ ηδξ πνάλδξ απμπθδνςιήξ ήηακ μζ Ibrahim yazıcı, Ahmed beşe ηαζ Huseyn bölükbaşı. 
1054

 Μάνηονεξ ηδξ πνάλδξ απμπθδνςιήξ ήηακ μζ Salih subaşı ηδξ Ακδνμφζαξ, Ali ağa Ali ηδξ Ακδνμφζαξ, Huseyn bölükbaşı, Sahib, Ahmed bölükbaşı, Suleyman ağa zabit 

ηδξ Καθαιάηαξ. 
1055

 Μάνηονεξ ηδξ πνάλδξ απμπθδνςιήξ ήηακ μζ Hasan ηαζ Huseyn ağa, Mehmed ağa ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ Derviş ağa. 
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27/16 Γεκ ακαθένεηαζ 1762/1763  

(1176) 

15 guruş Π. Μπεκάηδξ „Osman kethuda 

26/οπμθ. 

2/44 

Κμζκμηζηυ πνέμξ απυ 

δάκεζμ 

8 Μαΐμο 1763 2.225 guruş Π. Μπεκάηδξ 

(ζοκμδεοιέκμξ απυ ημοξ 

Ηςάκκδ Σγάκκε, 

Θμδςνάηδ Φάθηδ ηαζ 

Γζακκάηδ Φάθηδ) ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Ibrahim beğ 

27/67 Γεκ ακαθένεηαζ 28 Μαΐμο 1764  

(22 Zil-kade 1177) 

2.000 guruş απυ ζφκμθμ 4.000 

guruş 

Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Ibrahim 

27/179 Πανάδμζδ berat-i 

itimat 

1763/1764  

(1177) 

950 guruş Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ
1056

 

„Osman beğ 

27/122 Γάκεζμ (cehr-i karz) 

βζα ημοξ εηήζζμοξ 

θυνμοξ (saliane) ηςκ 

topcular ηαζ cebecıler. 

20 Ημοκίμο 1764  

(20 Zil-hicce 1177) 

2.650 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.325 guruş ζε 61 διένεξ 

Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμζ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Hasan çavuş ağa ηαζ Hasan ağa 

27/114 Γεκ ακαθένεηαζ 30 Ημοθίμο 1763  

(19 Muharrem 1177) 

Γεκ ακαθένεηαζ Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ
1057

 

al-kazi Mustafa 

27/97 Υνέμξ απυ δάκεζμ 12 Οηηςανίμο 1764 

(15 Rebi al-Ahir 

1178) 

1.500 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

750 guruş ζε 21 διένεξ 

Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

ημζκυηδηαξ Καθαιάηαξ 

voyvoda ηδξ Πάηναξ Yusuf ağa 

27/214 Πθδνςιή οπμθμίπμο 

avariz ηαζ bedel-i 

menzil ημο ηαγά ηδξ 

Καθαιάηαξ
1058

 

1764/1765  

(1178) 

874 guruş
1059

 Π. Μπεκάηδξ ηαζ Mehmed 

ςξ εηπνυζςπμζ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Ahmed paşa 

27/58 Κμζκμηζηυ πνέμξ απυ 

δάκεζμ 

1765/1766  

(1179) 

1.366 guruş ζε 15 διένεξ Π. Μπεκάηδξ ηαζ „Osman 

ςξ εηπνυζςπμζ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Αl-hacc Mehmed emin paşa 

moravalesi 

                                                 
1056

 “Ehl‟den tarafindan vekaleti hasbile”. 
1057

 “Re‟ayalarindan bais”. 
1058

 Ακαθένεηαζ υηζ μζ hane-i avariz ηδξ Καθαιάηαξ είκαζ 92. 
1059

 ημ έββναθμ ειθακίγεηαζ ηαζ ημ πμζυ ηςκ 2.774 guruş, πμο δεκ είκαζ ηαηακμδηυ πμφ ακαθένεηαζ. 
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27/138 Πθδνςιή πνέμοξ 1765/1766  

(1179) 

2.090 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.590 ηαζ 500 guruş 

Π. Μπεκάηδξ Huseyn Mehmed çavuş ağa 

27/154 Busula βζα ηα έλμδα 

ημο cizye 

 

16 Οηηςανίμο-14 

Νμειανίμο 1765 

(Cemaziye-ul-evvel 

1179) 

91 para ακά πανηίμ, ζφκμθμ 

3.312,5 guruş ηαζ 10 para 

Ο ηαγάξ ηδξ Καθαιάηαξ Γεκ ακαθένεηαζ 

 

27/253 Υνέμξ απυ δάκεζμ 4 Νμειανίμο 1765 

(19 Cemaziye ul-

evvel 1179) 

2.000 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.000 guruş ζε 41 διένεξ 

Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Kara Resid ağa 

27/24 Υνέμξ απυ δάκεζμ 18 Απνζθίμο 1766  

(8 Zil-kade 1179) 

3.780 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

1.890 guruş ζε 41 διένεξ 

Π. Μπεκάηδξ ςξ 

εηπνυζςπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Mehmed ağa 

27/19 Υνέμξ απυ δάκεζμ Ημφθζμξ/Αφβμοζημξ 

1765 - Ημφθζμξ 1766 

(Safer 1179 ςξ Safer 

1180) 

30 guruş ζε έκα έημξ  

(Safer 1179-Safer 1180) 

Γεκ ακαθένεηαζ 

 

Γζακκάηδξ ηαζ Λζιπενάηδξ 

(Μπεκάηδδεξ) 

27/33 Υνέμξ απυ δάκεζμ 

(istikraz)
1060

 

26 Οηηςανίμο 1766 

(22 Cemaziye al-

Evvel 1180) 

1.400 guruş ζε δφμ δυζεζξ ηςκ 

700 guruş ζε 31 διένεξ 

Π. Μπεκάηδξ Huseyn çavuş ağa 

27/120 Υνέμξ απυ δάκεζμ 1767/1768  

(1181) 

27 guruş Γεκ ακαθένεηαζ 

 

Γζακκάηδξ ηαζ Λζιπενάηδξ 

(Μπεκάηδδεξ) 

28/16 Γάκεζμ βζα ηδκ 

ακάθδρδ iltizam 

25 Ηακμοανίμο 1767 

 

1.900 guruş Π. Μπεκάηδξ „Ali ağa Kara Ilan zade 

27/155 Κμζκμηζηυ πνέμξ 19 Ημοθίμο 1767  

(21 Safer 1181) 

239 guruş (ηχνα πθδνχκεηαζ δυζδ 

138 guruş) 

Π. Μπεκάηδξ ηαζ Ahmed 

cizyedar ςξ εηπνυζςπμζ 

ηδξ Καθαιάηαξ 

Hamza Hamid paşa 

27/177 Πθδνςιή cizye 19 επηειανίμο 1767 

(24 Rebi ul-ahir 

1181) 

2.122,5 guruş Γεκ ακαθένεηαζ (πζεακυκ 

δ ημζκυηδηα ηδξ 

Καθαιάηαξ) 

cizyedar Ahmed ağa 

27/65 Υνέμξ απυ δάκεζμ 16 Ημοκίμο 1767 

 (21 Muharrem 1181) 

1.366 guruş Π. Μπεκάηδξ ηαζ Ahmed 

cizyedar ηδξ Καθαιάηαξ 

ςξ εηπνυζςπμζ ηδξ 

Καθαιάηαξ 

Hamza Hamid paşa 

27/165 Γεκ ακαθένεηαζ 

 

22 Μαΐμο 1768  

(5 Muharrem 1182) 

100 guruş Π. Μπεκάηδξ ηαζ 

Λάζηανδξ ςξ εηπνυζςπμζ 

„Ali efendi ibn Sinan 

                                                 
1060

 Μάνηονεξ ηδξ πνάλδξ απμπθδνςιήξ ήηακ μζ suvar-i seyyar Ibrahim ağa, Abd-al-halik ağa Tiraboliça, Osman çavuş ağa suvar beğ, Mustafa ağa salianeci. 
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ηδξ Καθαιάηαξ 

27/186 Πθδνςιή ελυδςκ 

οπδνεζίαξ ηςκ 

talsildar, hazinedar 

ηαζ tercüman 

π.π. 17 para ακά πανηίμ (evrak), 

ζφκμθμ 375,5 guruş 

Γεκ ακαθένεηαζ (πζεακυκ 

δ ημζκυηδηα ηδξ 

Καθαιάηαξ) 

Γεκ ακαθένεηαζ 

 

 



 

 

 

307 

307 

Πίλ. 3: Σα çiftlik ηνπ Παλαγηώηε Μπελάθε 

Α/Α çiftlik Σνπνζεζία ύλνξα Έθηαζε θαη πεξηερόκελν 

1 „Aziz ağa ηαγάξ Καθαιάηαξ Καθάιζ, Kul çavuş, Αζπνυπςια, Μζηνμιάκδ, 

υνμξ Πμοθζακή 

30 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

2 Kurt çavuş ηαγάξ Καθαιάηαξ „Aziz ağa, Μζνμιάκδ, Φμονηγάθα, υνμξ Πμοθζακή 9 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

3 Veys ağa ηαγάξ Καθαιάηαξ Φανιίζζ, Παθζυηαζηνμ, Arslan ağa 8 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

4 Delimami ηαγάξ Καθαιάηαξ ημ υνμξ Πμοθζακή, Φανιίζζ, Καιάνζ, Μζηνμιάκδ 15 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

5 Γασδμονμπχνζ ηαγάξ Καθαιάηαξ Veys ağa, Basta, Ferhad ağa, ημ υνμξ Πμοθζακή 20 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

6 Πήδδια ηαγάξ Καθαιάηαξ Παθζυηαζηνμ, Ferhad ağa, Γασδμονμπχνζ, 

ημ υνμξ Πμοθζακή 

9 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

7 Γζααμθίηζζ ηαγάξ Ακδνμφζαξ Ağribuçuk ή Agrilovun, Kurd ağa, Παναπμφκβηζ ιε 

Γμοζίθα, υνμξ 

40 çift βδ (arazi ve yurt) ηαζ μπςνμθυνα δέκηνα 

8 Cafer emin ηαγάξ Ακδνμφζαξ Γαθαηάξ, ζηάθα ημο Βνφγα 80 çift 

9 ημ ½ ημο 

Καηζίημαμο 

ηαγάξ Ακδνμφζαξ - 6 çift 

10 ημ ½ ηςκ 

Καηζανέζηςκ 

ηαγάξ Ακδνμφζαξ - - 

11 ημ ½ ημο 

Παθαζυηαζηνμο 

ηαγάξ Καθαιάηαξ - 2.500 ζηνέιιαηα ιε ζοηζέξ, ιμονζέξ ηαζ αιπέθζα 

12 Γανάκηγα ηαγάξ Ακδνμφζαξ - 30 çift 

13 Λοημφνεζζ ηαγάξ Ακδνμφζαξ Γανάκηγα, Σγμνςηά, Κμθοιπάδζ, Μπάθα αιπέθζα, ιμονζέξ ηαζ άθθα μπςνμθυνα δέκηνα, πςνάθζα, 

πςνάθζα πένζα ηαζ δαζχδδ ηαζ έκα οδνυιοθμ 

14 Κμθοιπάδζ ηαγάξ Ακδνμφζαξ Γμοζίθα, νεφια Υνάκμξ, Σγμνςηά 20 çift 

15 Πθαηάκζ ηαγάξ Πάηναξ ημ πςνζυ Σνοπάκζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ 

ημ πςνζυ Καζηνίηζζ απυ ηζξ άθθεξ δφμ πθεονέξ 

μζημδμιήιαηα, ηαθφαεξ, ηανπμθυνα δέκηνα ηαζ υθα ηα 

πανεθηυιεκα (çiftlik-i mezkür hudunda vakı‟ ebniye ve sükuf 

ve escar-i musmire ve gayri musmire havi mustemil olan 

çiftlik-i cem‟ tevabi‟ ve levahik) 

16 ημ 1/3 ηδξ 

Καιζκίηζαξ 

ηαγάξ Πάηναξ εάθαζζα απυ ηζξ δφμ πθεονέξ, ηα ζφκμνα ημο 

πςνζμφ Πμδενυ, ηα ζφκμνα ημο Σνασακμφ 

ζζυβεζα ηαζ ακχβεζα ηηίζιαηα, ιζηνά ηαζ ιεβάθα ζπίηζα 

(fevkânı ve tahtanı hanelerinden mevcud olan cüzi ve külli), 

εθαζυδεκηνα, πφνβμξ ηαζ απμεήηδ 

17 ημ 1/3 ηδξ 

Μπμοηάναξ 

ηαγάξ Πάηναξ ηα ζφκμνα ημο medine ηδξ Γαζημφκδξ, ημ πςνζυ 

Μπαπνάιζ, ημ ιμκαζηήνζ Καθμηάθζ, 

ημ αμοκυ Μπμοηάνα 

εθαζυδεκηνα ηαζ θμζπά ηανπμθυνα δέκηνα, ηαθφαεξ βζα ημοξ 

ηαθθζενβδηέξ (çiftçi damlar), εθαζμηνζαεία ηαζ αθεονυιοθμζ 

(asyab-η revğam dirahttan ve asyab-η dekik) 

18 ημ 1/3 ηδξ 

Λμηέζηναξ 

ηαγάξ Πάηναξ ηα ζφκμνα ηςκ πςνζχκ Πμονκάνζ ηαζ Κάζηνμ, 

ηα ζφκμνα ημο πςνζμφ Οονιάκμ, ηα ζφκμνα ημο 

αμοκμφ Βμνζά ηαζ ημζθάδα 

εθαζυδεκηνα ηαζ θμζπά ηανπμθυνα δέκηνα ηαζ ηαθφαεξ  βζα 

ημοξ ηαθθζενβδηέξ (çiftçi damlar) 
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19 ημ 1/3 ηδξ 

Εάζημααξ 

ηαγάξ Πάηναξ ηα ζφκμνα ηςκ πςνζχκ Πμονκάνζ ηαζ Κάζηνμ, ηα 

ζφκμνα ημο πςνζμφ Οονιάκμ, ηα ζφκμνα ημο αμοκμφ 

Βμνζά ηαζ ημζθάδα 

εθαζυδεκηνα ηαζ θμζπά ηανπμθυνα δέκηνα ηαζ ηαθφαεξ  βζα 

ημοξ ηαθθζενβδηέξ (çiftçi damlar) 
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Πίλ. 4: Σα νλόκαηα ησλ κειώλ ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Καιακάηαο. 

Με πθάβζμοξ παναηηήνεξ ηαηαβνάθμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ιεθχκ, υπςξ πενζέπμκηαζ ζηδκ αίηδζδ 

βζα ηδ ζφζηαζδ ημζκυηδηαξ (communità). Ζ αίηδζδ εβηνίεδηε απυ ημκ Agostin Sagredo ζηζξ 31 Ηακμοανίμο 

1696.
1061

 Με υνεζμοξ παναηηήνεξ ζδιεζχκμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ιεθχκ ηα μπμία ιαγί ιε ηα πνμδβμφιεκα 

εββνάθμκηαζ ζε ηαηάθμβμ πμο ζοκηάπεδηε ζηζξ 13 Απνζθίμο 1699.
1062

 ε αβηφθεξ ζδιεζχκμκηαζ ηα μκυιαηα ηα 

μπμία οπάνπμοκ ιυκμ ζημκ πνχημ ηαηάθμβμ. 

 

ηππφηεο (kavaliere) Νηθνιφο Γνμαξάο ηαζ μζ βζμζ ημο Πακαβζχηδξ ηαζ Γδιήηνζμξ 

Ζιίαο Γηαηξφο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γζχνβμξ 

Παλάγνο Πφδαξνο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γζχνβμξ 

Γηαλλάθεο ηνχλνο θαη νη αδεξθνί ηνπ Γδιήηνζμξ ηαζ Πακάβμξ 

Γζχνβμξ ημφκμξ 

Θφδσξνο Δθέζηνο 

Γησξγάθεο ακκφλεο, μ βζμξ ημο Γζακκάηδξ ηαζ ηα αδένθζα ημο Γζχνβμξ, Γήιμξ ηαζ Νζημθυξ 

Γησξγάθεο Γήκνο 

Γησξγάθεο Βαξζακάο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γδιήηνζμξ 

Γηαλλάθεο Φάιηεο 

ηακάηεο Γίξεο 

[Ησάλλεο Αγνξαζηφο θαη ν αδεξθφο ηνπ] 

Νηθνιφο Κνληνγηάλλεο 

Γησξγάθεο Νηνγαληδήο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γδιήηνζμξ 

Γηάλλεο Μαθξπγηάλλεο 

Θεφθηινο ακκφλεο [θαη ν αδεξθφο ηνπ] 

ηαιαηέθθμξ αιιυκδξ 

Μπέλνο Φάιηεο θαη ν αδεξθφο ηνπ Καιανζκυξ 

Κσλζηαληήο Κνπκάξεο 

Νηθνιφο Μέλεγθαο 

Νεξνχηδν Μέλεγθνο 

Γεκεηξάθεο Φάιηεο 

Γηάλλεο Κιάςεο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γδιήηνζμξ 

Νηθνιφο ηξαβνζθηάδεο θαη ν αδεξθφο ηνπ 

Γηάλλεο Γεξάζηκνο 

[Αλαζηάζηνο Κνληνγηάλλεο] 

[Γεκήηξηνο ηνχλνο θαη ν αδεξθφο ηνπ Νηθνιφο] 

Γεκεηξάθεο Αξκνγθάβιεο
1063

ηαζ μ αδενθυξ ημο Νζημθυξ 

Γηαλλάθεο Κνπηζνχθνο θαη ν αδεξθφο ηνπ Παφθμξ 

Νηθνιφο Μάξθνο [θαη ν αδεξθφο ηνπ] 

Αθαένημξ Μάνημξ 

Κςκζηακηίκμξ Μάνημξ 

πειηψηεο Λνγνζέηεο 

Πέηξνο ηξαβνζθηάδεο 

Γηαλλάθεο Φηιιαλδξηαλφο θαη ν αδεξθφο ηνπ Γδιήηνζμξ 

Γεκήηξηνο Μπνδαληδήο θαη ν αδεξθφο ηνπ 

Παλαγηψηεο Γηαηξφο 

Νηθνιφο ηξαβνζθηάδεο γηνο ηνπ καθαξίηε Γηψξγνπ [θαη ηα αδέξθηα ηνπ] 

Γησξγάθεο Αγγειίλαο 

Αλαγλψζηεο αιινχθαο 

[Γεκεηξάθεο Ληγνχξεο] 

Νηθνιφο Μάζεο 

Γησξγάθεο Μέλεγθνο 

                                                 
1061

 MCC, Morosini Grimani, busta 547, fascicolo XI. ηδ ιεηαβναθή ηςκ μκμιάηςκ αημθμοεείηαζ πζζηά δ 

μνεμβναθία ημο ζηαθζημφ ηεζιέκμο. 
1062

 MCC, υ.π., 176 verso-177 recto, ιε ημκ ηίηθμ “Nota delli nomi della famiglie da sono descritti nel libro della 

communità di Calamata”. 
1063

 Ζ εββναθή ακαθένεζ “Dimitraki Armogachi”. 
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Γεκήηξεο Φνπληνχθνο 

Λακπξηαλφο Ληγνχξεο 

Γεκήηξηνο αβάιιεο 

Νηθνιφο Κνληνγηάλλεο Μεκίληγθαο 

Θνδσξάθεο Ρεκπνχο ηαζ μζ βζμζ ημο Κςκζηακηίκμξ ηαζ Υνζζηυθμνμξ 

παπα-Κπξηαθφο Κνλφκνο
1064

ηαζ ηα αδένθζα ημο Πακάβμξ, Γζχνβμξ ηαζ Κςκζηακηίκμξ 

Παλαγηψηεο Μάξθνο 

Γηάλλεο Καιιαθάηεο 

Πέηξνο αθθίξεο 

Γηάλλεο Κνθθέιιεο 

Νηθνιφο Μαθαξφλεο [θαη ν αδεξθφο ηνπ] 

Γδιήηνζμξ Μπμγακηγήξ ηαζ μ αδενθυξ ημο Λεμκάνδμξ 

Πακάβμξ Ακηςκυπμοθμξ 

Ακαβκχζηδξ Κεναιφδδξ 

Γζάκκδξ ηνααμζηζάδδξ ηαζ μ αδενθυξ ημο Γδιήηνζμξ 

Ζθίαξ Υνφζακεμξ ηαζ μ αδενθυξ ημο Γζάκκδξ 

Νζημθυξ Πεημφζδξ ηαζ μζ αδενθμί ημο Γζχνβδξ, Θακάζδξ ηαζ Γζάκκδξ 

Μπέκμξ Ηαηνυξ ηαζ μ αδενθυξ ημο Γδιήηνζμξ 

ηαιάηδξ Βςααυξ 

Γδιήηνζμξ Μζπεθίκμξ ηαζ μ αδενθυξ ημο Γζάκκδξ 

Γζςνβάηδξ Κμννέζζδξ 

Πακάβμξ Πεκβημθάνδξ ηαζ μζ αδενθμί ημο Γζάκκδξ ηαζ Αθελακδνζκυξ απυ ημ πςνζυ (dalla villa) Αζπνυπςια 

Γζάκκδξ Καθθάηαξ απυ ημ πςνζυ Καθάιζ 

Ζθίαξ Ράθηδξ 

Γζχνβμξ Ηαηνυξ μ μκμιαγυιεκμξ Κμθθμιάνδξ 

Θμδςνίκμξ Κμηζέθθδξ 

Θμδςνίκμξ Μεθζζζμονβυξ απυ ημ πςνζυ Αζπνυπςια 

Ακαβκχζηδξ Ρέιπμξ 

Ακαζηάζδξ ηαζ Πακάβμξ αδένθζα ημο Κςκζηακηυπμοθμο απυ ημ πςνζυ Μζηνμιάκδ (Cuzzucomani) 

Γδιήηνζμξ Κμνςκζυξ ηαζ μ εββμκυξ ημο Πακάβμξ απυ ημ πςνζυ Μζηνμιάκδ 

Πμθοπνυκδξ Μαονζδυπμοθμξ ηαζ μ αδενθυξ ημο απυ ημ πςνζυ Γασδμονμπχνζ 

Πμθοδμφνδξ Μπαθηάξ απυ ηδκ Μζηνμιάκδ 

Γζχνβμξ Γζαηνυξ μ μκμιαγυιεκμξ Μαηνήξ 

                                                 
1064

 Ζ εββναθή ακαθένεζ “papa Chiriaki Conomo”. 



Πίλ. 5: Η κεηαβηβαζζείζα ζηνλ Mehmed ağa πεξηνπζία ηνπ Musa ağa 

Καδάο Πεξνπζηαθό ζηνηρείν 

Ακδνμφζα Έπαοθδ (kebir menzil) ιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ
1065

 

Ακδνμφζα Σα çiftlik: Cafer Emin,  

θάια,  

Καηζαξφο,  

άκνο,  

παλνρψξη,  

μζ ηάημζημζ ημο çiftlik Solak (nefs-i çiftlik),  

Dostila,  

Γηαβνιίηζη,  

Kurd ağa,  

μζ ηάημζημζ ημο çiftlik Kebir,  

ημ 1/3 ημο ιενζδίμο ηαζ ημο πθδεοζιμφ (çiftliğηn sülüs hissesi ve nefsi) ηςκ çiftlik 

Μαγνχια ηαζ Αιεπνρψξη,  

Nazır,  

Kurd „Ali,  

Παηζά,  

Mustafa beşe,  

Πήδεκα,  

Μπισηή, 

Γηαβνιίηζη 

Καθαιάηα ηα çiftlik Veys ağa, 

Kurd çavuş 

Λεμκηάνζ ηα çiftlik Cafer ağa, 

Ραςνκάηη 

Μοζηνάξ ηα çiftlik Αθφηδ, 

ηανάημο 

Σνζπμθζηζά ηα çiftlik Berbad,  

Vunoz,  

Beşir,  

Γφνα,  

Καπανέθζ  

„Omer çavuş, 

Σνζπμθζηζά Έπαοθδ (hane-i kebir) ιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ
1066

 

Σνζπμθζηζά ζδζυηηδηα ηαηαζηήιαηα
1067

 

Μαγί ιε ηα çiftlik ιεηααζαάζηδηακ μζ βαίεξ ημοξ, ηα ζπίηζα ηςκ πςνζηχκ, δ μζηία ημο επζζηάηδ, ηα 

δέκηνα, ηα πενζαυθζα, μζ πένζεξ βαίεξ ηαζ υ,ηζ οπάνπεζ ζε αοηά.
1068

  

 

                                                 
1065

 “harciye ve dahiliye mülk-i menzilimi ve derunda mal-i itlak olunur eşya ve evan ve kalil ve kesir mevcude her 

ne bulursa bil-cümle tevabi‟ ve levahik”. Σα ζφκμνα ημο ζπζηζμφ δεκ ηαηαβνάθμκηαζ, ηαεχξ είκαζ βκςζηά ζημοξ 

βείημκεξ  (“al-ehali ve al-ciran ma‟lum al-hudud”). 
1066

 “harciye ve dahiliye mülk-i menzilimi cem‟ tevabi‟ ve levahikiyle”. 
1067

 “esvakında malık ve mutesarrif olduğum leda al-ehali ma‟lum al-„aded dekânın-i mülkleri”. 
1068

 “çiftlikatın yurd ve harman yerleri […] çiftçi damaları ve subaşı konakları ve escar-i musmir ve gayr-i 

musmire ve boz-i hal-i „arsa ve bağçeleri bi-cem‟ al-tevabi‟ ve al-levahik […] çiftlikân ve sa‟ir ve menazilat ve 

dekâkin ve menazilat-i mevcude bil-cümle tevabi‟ ile ve derunlerinde eşyalarile ve her ne mikdar avadanlıga 

malık isem”. 
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Πίλ.6: Η πεξηνπζία ηνπ ‘Osman ζηελ Κνξώλε 

Πεξνπζηαθά ζηνηρεία Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

εθαζχκαξ ιε 1.800 εθζέξ ζηδκ Μπαιπάνα 

(Παπαδζά;), αιπεθχκαξ 3 dönüm, έκα εθαζμηνζαείμ 

(asiyab-i ruğan), 7 ζηαφθμζ ηςκ βεςνβχκ 

(damhane-i çiftçiyan), 2 ηαηεζηναιιέκα ακχβεζα 

ζπίηζα (fevkânı harabe menzil), αιπεθχκεξ παθζμί 

ηαζ κέμζ („atik ve cedid) ηαζ δάζδ ηαζ mülk 

ηαηάθθδθα βζα ηαθθζένβεζα εθζχκ 200 dönüm, έκα 

πενζαυθζ, έκα mezra‟. 

Ο „Osman ηα ηθδνμκυιδζε απυ ηδ ιδηένα ημο, 

αθθά ελαζηίαξ πνεχκ πμοθήεδηακ βζα 3.500 guruş 

ζε δφμ Γάθθμοξ ειπυνμοξ, ηαημίημοξ ηςκ 

πνμαζηίςκ ηδξ Κμνχκδξ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

ηα πμφθδζακ ζημκ ηάημζημ ημο θνμονίμο ηδξ 

Κμνχκδξ νάθηδ Talla Suleyman. 

εθαζχκαξ ιε 5.000 εθζέξ ζημ Φακάνζ, αιπεθχκαξ 12 

dönüm, δφμ εθαζμηνζαεία ιε πενζαυθζ, έκα  

ηαηεζηναιιέκμ πάκζ, έκαξ ακχβεζμξ πφνβμξ 

(fevkânı kule). 

Ο „Osman ηα ηθδνμκυιδζε απυ ηδ ιδηένα ημο, 

αθθά πμοθήεδηακ βζα 4.000 guruş ζημοξ ηαημίημοξ 

ημο θνμονίμο ηδξ Μεεχκδξ molla „Osman ηαζ ημκ 

αδενθυ ημο molla ‘Ali. 

εθαζχκαξ ιε 5.000 εθζέξ ζημ mahalle Paşa ağa, 

εθαζχκαξ ιε 4.350 εθζέξ ζημο Σγςνηγή, έκα çift 

tarla, 6 ζπίηζα βεςνβχκ, έκα ζπίηζ, έκα 

εθαζμηνζαείμ, αιπεθχκεξ 2 dönüm, tarla 1 çift, έκα 

μζηυπεδμ εθαζμηνζαείμο. 

Ο „Osman ηα είπε ηθδνμκμιήζεζ απυ ημκ  παηένα 

ημο, αθθά ελαζηίαξ πνeχκ πμοθήεδηακ βζα 7.500 

guruş ζημοξ πνμακαθενεέκηεξ molla „Osman ηαζ 

molla „Ali. 

εθαζχκαξ ιε 3.950 εθζέξ ζημ Havaca çarşı, έκαξ 

ηαηεζηναιιέκμξ πφνβμξ, 4 ηαηεζηναιιέκεξ 

ηαθφαεξ (damları) βζα ημοξ βεςνβμφξ, αιπεθχκαξ 3 

dönüm, ηαηεζηναιιέκμξ αιπεθχκαξ 10 dönüm, 

έκαξ ηαηεζηναιιέκμξ αιπεθχκαξ, έκα 

ηαηεζηναιιέκμ εθαζμηνζαείμ. 

Μεηά ημ εάκαημ ημο „Osman πμοθήεδηακ ελαζηίαξ 

πνεχκ βζα 3.500 guruş ζε Γάθθμ έιπμνμ ηαζ 

ηάημζημ ηδξ Κμνχκδξ μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ηα 

πμφθδζε βζα 2.750 guruş ζημκ ηάημζημ ηδξ 

Κμνχκδξ ζηναηζςηζηυ Mehmed ağa. 

 

εθαζχκαξ ιε 5.000 εθζέξ ζημ Καζηέθζ, δφμ 

ηαηεζηναιιέκμζ πφνβμζ, έκα ακχβεζμ 

ηαηεζηναιιέκμ δςιάηζμ, 7 ζπίηζα βζα ημοξ 

βεςνβμφξ, δφμ ηαηεζηναιιέκα εθαζμηνζαεία, 

αιπεθχκαξ 2 dönüm αιπεθχκαξ, 300 ιμονζέξ ζε 

ημζθάδα (kurbanda-i dere), 6 αιπεθχκεξ ηαζ 25 

ιμονζέξ, δφμ çift πενζέπμκηα tarla ηαζ εθζέξ. 

Μεηά ημ εάκαημ ημο „Osman πμοθήεδηακ ζημκ 

Hamza paşa. 

 

εθαζχκαξ ιε 1.200 εθζέξ, tarla 2 çift, αιπεθχκεξ 50 

dönüm, ιμοναζχκαξ 30 dönüm, έκα πενζαυθζ ιε 

ιμονζέξ, πενζαυθζ 2 dönüm, 3 ηαθφαεξ βζα ημοξ 

βεςνβμφξ. 

Μεηά ημ εάκαημ ημο „Osman beğ πμοθήεδηακ βζα 

2.320 guruş ζηδκ ηχνα κεηνή ηάημζημ Κμνχκδξ 

„Ayşe. 

 

 



Πίλ. 7: Σα νλόκαηα πξνεζηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλνηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

 
Έθθξαζε εκπηζηνζύλεο ζηνπο 

θνξνελνηθηαζηέο ησλ 

Βέξβαηλσλ Musa θαη Μεξίθα 

θαη παύζε ηνπ vekil ησλ 

Βέξβαηλσλ.   

ΙΑΜΜ 27/220 θαη 27/193 

Τπεξάζπηζε ηνπ βεθίιε ηνπ 

ρσξηνύ Μηθξνκάλε Λνπθάθε 

Καλαθάξε από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

ζρεηηθά κε θαηεγνξίεο δηαθζνξάο.  

ΙΑΜΜ 27/161 

Πξνπιεξσκή θόξσλ από ηνλ 

Μπελάθε θαη έθθαξζε 

εκπηζηνζύλεο ζην πξόζσπό ηνπ 

από ηνπο πξνύρνληεο ηνπ θαδά ηεο 

Καιακάηαο.  

ΙΑΜΜ 27/216, 27/106, 27/188, θαη 

27/207 (νη κνπζνπικάλνη 

εγγξάθνληαη κόλν ζηα δύν πξώηα) 

Πξνύρνληεο ηεο Πάηξαο πνπ ζπλεγνξνύλ ππέξ 

ηνπ Μπελάθε θαηά ηνλ πιεηζηεξηαζκό ηεο 

έγγεηαο πεξηνπζίαο ηνπ Ahmed Hotoman. 

ΙΑΜΜ 27/83 θαη 27/38 

 

Ακδνζάκμξ Καθζβζάκκδξ, 

Κςκζηακηίκμξ βζμξ ημο μφηα, 

Γζχνβμξ βζμξ ημο Μπμοθμφημο, 

Κςκζηακηίκμξ βζμξ ημο 

Γζακκάηδ, 

Γζχνβμξ βζμξ ημο 

Θναζφαμοθμο, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο πδθχηδ, 

Μζπάθδξ βζμξ ημο Κμφνμο, 

Ζθίαξ βζμξ ημο Καηζίνδ, 

Γζάκκδξ βζμξ ημο μφηδ, 

Νζημθήξ βζμξ ημο Καθαιπυηδ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Μπζηθίη 

[sic], 

Γζχνβμξ βζμξ ημο Αζδιμβζάκκδ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Βεθδζζάνδ, 

Γζχνβμξ βζμξ ημο Καηζίνδ, 

Θακάζδξ βζμξ ημο Ρμφιπδ, 

Κςκζηακηίκμξ Σζαιμφνδξ, 

Ζθίαξ βζμξ ημο Καηήνδ, 

Κονζάημξ βζμξ ημο Καθιπυηδ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Αγιίνκημ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Ρμφιπδ, 

Νζηυθαξ βζμξ ημο Καηζίνδ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Πακηαγή, 

Ακαζηάζδξ βζμξ ημο Σζμφιδ, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Γνάημο, 

Πακαβζχηδξ βζμξ ημο Κμηζάκδ, 

Ibrahim ağa ibn Selim ağa ηαζ μ 

αδενθυξ ημο „Abd-al-Halik ağa, 

za‟im Mehmed ağa, 

defterkethudası Emin ağa, 

Murtiza zade Ibrahim ağa, 

seyh Hasan efendi, 

Γζάκκδξ Σγακήξ, Θμδςνάηδξ Φάθηδξ 

ηαζ Γζακκάηδξ Φάθηδξ απυ ηδκ 

Καθαιάηα, 

Θεμδςνάηδξ Πενζαμθάνδξ ηαζ 

Ανβφνδξ Μεθζζμονβυξ απυ ημ çiftlik 

Αζπνυπςια, 

ηαιάηδξ Καθάζδξ ηαζ απυ ημ çiftlik 

Καθάιζ, 

Ζθίαξ Γαιπζακυξ ηαζ Γδιδηνάηδξ 

Μακδαθμφνδξ απυ ημ çiftlik „Abd-al-

Aziz, 

Γζαημοιήξ ηαζ πφνμξ απυ ημ çiftlik 

Kurd çavuş, 

παπα-Ακδνέαξ ηαζ Γζχνβμξ Σζζνυηδξ 

απυ ημ çiftlik Φμονηγάθα, 

Κςζηακηήξ Εακιπμφνδξ ηαζ 

Νζημθάηδξ Κμοημνίηα  απυ ημ çiftlik 

Καιάνζ, 

Κςζηακηυπμοθμξ ηαζ παπα-Καζάιδξ 

απυ ημ çiftlik Delimami, 

Γδιήηνδξ Φαημφνμξ ηαζ Γζακκάηδξ 

απυ ημ çiftlik Farmis, 

Ibrahim ağa ibn Selim ağa ηαζ μ 

αδενθυξ ημο „Abd-al-Halik ağa, 

za‟im Mehmed ağa, 

defterkethudası Emin ağa, 

Murtiza zade Ibrahim ağa, 

seyh Hasan efendi, 

Γζάκκδξ Σγακήξ, Θμδςνάηδξ Φάθηδξ 

ηαζ Γζακκάηδξ Φάθηδξ, Νίημξ 

Δθέζζμξ, Γδιδνάηδξ Κονζαηυξ, 

Γζςνβάηδξ Σγακήξ, Γδιδηνάηδξ 

Κμφγαξ, Κςκζηακηίκμξ Κονζαηυξ, 

Θμδςνάηδξ Ραιπμφ ηαζ Γζάκκδξ 

Υνοζάθδξ απυ ηδκ Καθαιάηα, 

Θεμδςνάηδξ Πενζαμθάνδξ ηαζ 

Ανβφνδξ Μεθζζμονβυξ  απυ ημ çiftlik 

Αζπνυπςια, 

ηαιάηδξ Καθάζδξ, Γζχνβμξ 

Καθάζδξ  ηαζ Μακμφζμξ απυ ημ 

çiftlik Καθάιζ, 

Ζθίαξ Γαιπζακυξ, Γδιδηνάηδξ 

Μακδαθμφνδξ  Παπαδυπμοθμξ 

Βαββέθδξ, Παπα-Γαιπζακυξ ηαζ 

Πακάβμξ Θακαζάηδξ απυ ημ çiftlik 

„Abd-al-aziz, 

Γζαημοιήξ, Γζάκκδξ Λειπεζίναξ ηαζ 

πφνμξ  απυ ημ çiftlik Kul çavuş, 

παπα-Ακδνέαξ, Πακαβζχηδξ 

Κονζάημξ,  Γζχνβμξ Κονζάημξ ηαζ 

Απυ ημ mahalle Γθοθάδα ηδξ Πάηναξ μζ 

Γζακκάηδξ βζμξ ημο Πακηυπμοθμο ηαζ Γζακκάηδξ 

ημονμπχνδξ, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Αθέλδξ μζ Γδιήηνδξ βζμξ 

ημο ηαιπμφθμο ηαζ Γζάκκδξ Εαιθακάξ, 

απυ ημ mahalle Αβία Παναζηεοή μζ Ακδνίημξ 

βζμξ ημο ηαζίκμβθμο ηαζ Ακηγμφζημξ βζμξ ημο 

Ακηςκυπμοθμο, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Βαζίθδ μζ Βαζζθάηδξ 

Παναθήξ ηαζ Γδιήηνδξ Ίζπμξ, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Γδιήηνδξ μζ Κεθαθυπμοθμξ 

ηαζ Γδιήηνδξ Κεπνήξ, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Γδιήηνδξ μζ Λμοηήξ 

Κακαηάνδξ ηαζ Λαφνμξ ακάηαξ, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Κςκζηακηήξ μζ Γζακκάηδξ 

βζμξ ημο Πμοθυπμοθμο ηαζ Οζημκυιμξ ημφθμξ, 

απυ ημ mahalle Αβία Σνζάδα μζ Γζακκάηδξ βζμξ 

ημο Γζχνβδ ηαζ Υνδζημφθδξ βζμξ ημο Κςζημφθα, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Θεμδμζάηδξ μζ Αββεθάηδξ 

Μζπάθδξ ηαζ Θακάζδξ Υθςνάηζδξ, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Γζχνβδξ μζ Ακδνέαξ Κυνδμξ 

ηαζ Ακδνέαξ Υνμφημξ, 

απυ ημ mahalle Πακαβζά μζ ίιμξ βζμξ ημο 

ζιυπμοθμο ηαζ Υνζζηυδμοθμξ βζμξ ημο Υνήζημο, 

απυ ημ mahalle Άβζμ Νζηυθα μζ παπα-Αββεθήξ ηαζ 

Ακαζηάζδξ βζμξ ημο Πμθοδμφνδ, 

απυ ηδ ζοκηεπκία ηςκ παπμοηζήδςκ μζ Γζάκανμξ, 

εηιεκάημξ ηαζ Γδιήηνδξ Μάθδξ, 
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Θακάζδξ βζμξ ημο Καίζανδ, 

Γζχνβμξ Κεθάθαξ, 

Πακαβζχηδξ Πμνθφνδξ 

Κονζάημξ βζμξ ημο Καίζανδ, 

Κςκζηακηίκμξ βζμξ ημο 

Βεθζζζάνδ, 

Θμδςνήξ βζμξ ημο Μάηζμοθα, 

Παναζηεοάξ βζμξ ημο Λάιανδ, 

Θμδςνήξ βζμξ ημο 

ηναιπμφθμο, 

Απυζημθμξ βζμξ ημο Κανημφθδ, 

Κςκζηακηίκμξ βζμξ ημο 

Κμοηζμεακάζδ, 

Πέηνμξ βζμξ ημο Μπεκή, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Μαονζβζάδα, 

Γδιήηνδξ βζμξ ημο Σγηγζθάιμο, 

Πάκμξ βζμξ ημο Καπεηάκζμο, 

παπα-Θακάζδξ, 

Νζημθυξ βζμξ ημο 

Κμονμοιπμφηδ, 

Θμδςνήξ βζμξ ημο Σζάιδ, 

Αθέλδξ βζμξ ημο Νηυβνδ, 

Θμδςνήξ βζμξ ημο Μάνα, 

Ζθίαξ βζμξ ημο Μαηζμφθα, 

Ακδνμφηζμξ βζμξ ημο πδθζχηδ, 

Ζθίαξ βζμξ ημο Πακηαγή, 

Εαθείνδξ βζμξ ημο Κμοηζμδήια, 

Γζάκκδξ βζμξ ημο Λαβμδήια, 

Υνζζηυθζθμξ βζμξ ημο 

Βεθζζζάνδ, 

Κςκζηακηίκμξ Κανάιπεθαξ, 

Μακυθδξ Σζαιμφνδξ, 

Γζχνβμξ Σζαιμφνδξ, 

Κχζηαξ Ειφνδμξ, 

Πακαβζχηδξ Πνςηυβενμξ, 

Κςκζηακηίκμξ Καίζανδξ, 

Ζθίαξ Καίζανδξ, 

Νζημθυξ Βθάπμξ, 

Ζθίαξ Φαζβμφνδξ ηαζ παπα-Νζημθυξ 

απυ ημ çiftlik Veis ağa, 

Γνάημξ ηαζ Θμδςνήξ Παπαδυπμοθμξ 

απυ ημ çiftlik Πήδδια, 

Πακαβζςηάηδξ Ηαηνυξ  απυ ημ çiftlik 

Παθζυηαζηνμ, 

Ακαβκχζηδξ Πμθοιεκυπμοθμξ ηαζ 

ηαιάηδξ Σαιπάηδξ  απυ ημ çiftlik 

Γασδμονμπχνζ, 

Παπα-Γζάκκδξ ηαζ Αββεθυπμοθμξ  

απυ ημ çiftlik Μπάζηα, 

Πακάβμξ βζμξ ημο Κονζαγή ηαζ Ζθίαξ 

Γδιανέζδξ απυ ημ çiftlik Γαθαηά, 

Νζημθυξ Ακαζηαζυπμοθμξ ηαζ 

Γδιήηνδξ Μαηνήξ απυ ημ çiftlik 

Kurcaoğlu, 

Θακάζδξ Πακαβυπμοθμξ ηαζ βενμ-

Πμθοπνυκδξ απυ ημ çiftlik Bali ağa, 

παπα-Αββεθυπμοθμξ ηαζ Πακάβμξ 

Πεπμκήξ απυ ημ çiftlik Arslan ağa, 

Κμοηζυξ ηαζ Γδιδηνάηδξ απυ ημ 

çiftlik Μζηνμιάκδ.  

 

Γζχνβμξ Σζζνυηδξ απυ ημ çiftlik 

Φμονηγάθα, 

Κςζηακηήξ Εακιπμφνδξ, Γζάκκδξ 

Γαιπνίαμξ, Νζημθάηδξ Κμοημνίηα,  

Μήηνμξ ηαφνμξ, απυ ημ çiftlik 

Καιάνζ, 

Κςζηακηυπμοθμξ ηαζ παπα-

Καζάιδξ, Γδιήηνδξ Κμοιακηήξ ηαζ 

παπα-Πακαβζχηδξ  απυ ημ çiftlik 

Delimami, 

Γδιήηνδξ Φαημφνμξ, Γδιήηνδξ 

Καθμιμίνδξ, Γζακκάηδξ ηαζ Πακάβμξ 

Λαβυξ απυ ημ πςνζυ Φανιίζζ, 

Ζθίαξ Φαζβμφνδξ ηαζ παπα-Νζημθυξ 

απυ ημ çiftlik Veis ağa, 

Γνάημξ, Θμδςνήξ Κονζάημξ, 

Γζχνβμξ ηαζ Γζάκκδξ Παπαδυπμοθμξ 

απυ ημ πςνζυ Πήδδια, 

 Πακαβζςηάηδξ Ηαηνυξ ηαζ 

Πακαβζςηάηδξ Κμοημοηγήξ απυ ημ 

çiftlik Παθζυηαζηνμ, 

Ακαβκχζηδξ Πμοθαηγάκμξ, 

Ακαβκχζηδξ Πμθοιεκυπμοθμξ, 

Πακάβμξ Ακδνμοζάηδξ, Πακάβμξ μ 

αονζμδέρδξ (debbağ) ηαζ ηαιάηδξ 

Σαιπάηδξ απυ ημ çiftlik 

Γασδμονμπχνζ, 

Παπα-Γζάκκδξ ηαζ Αββεθυπμοθμξ 

απυ ημ çiftlik Μπάζηα, 

Πακάβμξ βζμξ ημο Κονζαγή ηαζ Ζθίαξ 

Γδιανέζδξ απυ ημ çiftlik Γαθαηά, 

Νζημθυξ Ακαζηαζυπμοθμξ ηαζ 

Γδιήηνδξ Μαηνήξ, Πεθαβμφζδξ 

Μπμοκηαθάξ Θυδςνμξ  απυ ημ çiftlik 

Kurcaoğlu, 

Θακάζδξ Πακαβυπμοθμξ, βενμ-

Πμθοπνυκδξ, Πακάβμξ 

Πακαβυπμοθμξ, Γζχνβμξ 

απυ ηα πςνζά ημο ηαγά μζ Πμοθμευδςνμξ ηαζ 

Υνοζακεάηδξ, 

απυ ημ mahalle Μάγζ μ Λμοηάηδξ βζμξ ημο παπα-

Κονζαγή. 
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Γζχνβμξ Κμηζάαναξ, 

Θακάζδξ Κμφιαξ, 

Πάκμξ Μαηζμφθαξ, 

Θακάζδξ ηνζιπθίνδξ, 

Θμδςνήξ Λοημιάηδξ, 

παπα-Κςκζηακηίκμξ, 

Ακαβκχζηδξ, 

Εαθείνδξ, 

Γζάκκδξ βζμξ ημο Σναπάηδ, 

Γζχνβμξ Κίηαξ, 

Απυζημθμξ Καζηαιπάξ, 

Γζάκκδξ Φάηθανδξ, 

Κςκζηακηίκμξ Μαηζμφθαξ, 

Λζιπένδξ Νηυβνδξ, 

Κςκζηακηίκμξ ηνμοιπμοθυξ, 

Θακάζδξ Βεθζζζάνδξ, 

Κςκζηακηίκμξ Εένααξ, 

Γζάκκδξ Καηζίνδξ, 

Θμδςνήξ Φαννυξ, 

Γδιήηνδξ Γζακκμφηζμξ, 

Γζάκκδξ Κμκημδήιαξ 

 

Γζςνβμφθδξ, Γζχνβμξ Βαζηαζάκμξ 

ηαζ Γζχνβμξ απυ ημ çiftlik Bali ağa, 

παπα-Αββεθήξ, Πακάβμξ 

Μπανιπμφκδξ, Σγςνηγήξ ηαζ 

Γζάκκδξ ηάκδξ, Γζάκκδξ 

Παπαββεθυπμοθμξ, Γζακκάηδξ ηαζ 

Πακαβήξ Πονυπμοθμξ ηαζ πμζκάξ 

ηαζ Πακάβμξ Πεπμκήξ απυ ημ çiftlik 

Arslan ağa, 

ηαθυβενμξ Κμοηζυξ (Κυηζμξ), 

Ακαβκχζηδξ Γζάηδξ  ηαζ 

Γδιδηνάηδξ Μπυιπμξ απυ ημ çiftlik 

Μζηνμιάκδ 
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