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Εισαγωγ 1

ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκνησαν ως µια µικρ περιφερειακ ηγεµονα στη Μικρ&
Ασα του (στερου 13ου αι)να, αλλ& εξελχθηκαν στους αι)νες που ακολο(θησαν σε µια απ/ τις µεγαλ(τερες αυτοκρατορες στην παγκ/σµια ιστορα,
0χοντας υπ/ την εξουσα τους εδ&φη σε τρεις ηπερους (νοτιοανατολικ Ευρ)πη, δυτικ Ασα, β/ρεια Αφρικ). Το κρ&τος που συγκρ/τησαν, ταν 0να
µοναρχικ/, απολυταρχικ/, ισλαµικ/ κρ&τος µε επικεφαλς τον σουλτ&νο. Ο
βος της Οθωµανικς Αυτοκρατορας εκτενεται µ0χρι τον 20/ αι)να. Το 1922
καταργθηκε ο θεσµ/ς του σουλτ&νου και το επ/µενο 0τος ιδρ(θηκε επισµως η δι&δοχη Τουρκικ ∆ηµοκρατα του Μουσταφ& Κεµ&λ Ατατο(ρκ.
Το οθωµανικ/ κρ&τος δεν &σκησε κατ& τη δι&ρκεια της µακραωνης
ιστορας του κοινωνικ πολιτικ µε τη σ(γχρονη 0ννοια του /ρου. Η προσωπικ φιλανθρωπα υποκαθιστο(σε εν πολλος το απρ/σωπο συντεταγµ0νο
κρ&τος στη δηµιουργα θεσµ)ν που πρ/σφεραν υπηρεσες, οι οποες σµερα ανκουν στη σφαρα της κοινωνικς πολιτικς. Αυτ/ δεν ταν 0να ιδιατερο χαρακτηριστικ/ του οθωµανικο( κρ&τους. Το διο συν0βαινε σε /λα τα
1. H συγγραφ του παρ/ντος κεφαλαου ολοκληρ)θηκε το 2002. Γι’ αυτ/ το λ/γο στηρζεται σε βιβλιογραφα που εκδ/θηκε µ0χρι τ/τε.
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ισλαµικ& κρατικ& µορφ)µατα, που προηγθηκαν  ταν σ(γχρονα µε την
Οθωµανικ Αυτοκρατορα.
Η πραγµ&τευση του ζητµατος της &σκησης κοινωνικς πολιτικς κατ& την οθωµανικ περοδο θα περιστραφε κυρως γ(ρω απ/ τις 0ννοιες της
ελεηµοσ(νης (σαντακ, ζεκτ) και του αγαθοεργο( κληροδοτµατος (βακο(φι). Η ελεηµοσ(νη αποτελο(σε το ιδεολογικ/ υπ/βαθρο π&νω στο οποο
στηρχθηκε ο θεσµ/ς του βακουφιο(, ο οποος παρ0σχε το νοµικ/ πλασιο
για την προσφορ& υπηρεσι)ν παιδεας και νοσοκοµειακς περθαλψης, για
τη φροντδα των απ/ρων και των εχ/ντων αν&γκη, καθ)ς και για την κ&λυψη &λλων κοινωνικ)ν αναγκ)ν. Αξζει να επισηµανθε πως τον βακουφικ/
θεσµ/ χρησιµοποησαν /χι µ/νο οι µουσουλµ&νοι, αλλ& σε πολλ0ς περιπτ)σεις και οι µη µουσουλµ&νοι, οι οποοι επεδωκαν να εξασφαλσουν µε αυτ/
τον τρ/πο τη νοµιµ/τητα και τη µονιµ/τητα των δικ)ν τους αφιερ)σεων,
που εχαν φιλανθρωπικ/ χαρακτρα. Απ/ την &λλη, δεν πρ0πει να παραβλ0ψουµε τη σηµασα της αλληλεγγ(ης και της αλληλοϋποστριξης µεταξ(
των µελ)ν διαφ/ρων µορφ)ν συσσωµατ)σεων, που λειτουργο(σαν στο εσωτερικ/ του οθωµανικο( κρ&τους (βλ. ενδεικτικ& Bilici, 1994, 52-54). Οι επαγγελµατικ0ς συντεχνες εναι το πιο γνωστ/ παρ&δειγµα συσσωµατ)σεων, οι
οποες αν0πτυξαν κ&ποια συγκροτηµ0νη µορφ πρ/νοιας για µ0λη τους που
εχαν την αν&γκη βοθειας. Αυτ/ το ζτηµα βρσκεται /µως εκτ/ς του πεδου που θα καλ(ψει αυτ/ το κεφ&λαιο.2
Το κεφ&λαιο δοµεται ως εξς: Στο 2ο µ0ρος θα γνει µια σχετικ& σ(ντοµη επισκ/πηση της ιστορας και των θεσµ)ν της Οθωµανικς Αυτοκρατορας. Στο 3ο µ0ρος θα εξετ&σουµε τις µορφ0ς κοινωνικς αρωγς και πρ/νοιας που λειτο(ργησαν στα /ρια του οθωµανικο( κρ&τους, επικεντρ)νοντας την προσοχ µας στην αρχ της ελεηµοσ(νης, τους θεσµο(ς του βακουφιο( και του ιµαρετιο( και την εκπαδευσηB αναφορ& θα γνει επσης
στην αρχ της προστασας των αδυν&των απ/ την αυθαιρεσα των ισχυρ)ν.
Το τελευταο τµµα του 3ου µ0ρους εναι αφιερωµ0νο στην περοδο του
Τανζιµ&τ, που ξεκιν& επισµως το 1839. Εναι η περοδος κατ& την οποα το
οθωµανικ/ κρ&τος εισ&γει ν0ους θεσµο(ς απ/ τη ∆(ση αποβλ0ποντας στον
εκσυγχρονισµ/ τουB σε αυτ/ το πλασιο εµφανζονται ν0ες µορφ0ς κοινωνικς αρωγς και πρ/νοιας. Το κεφ&λαιο κλενει µε το 4ο µ0ρος, το οποο περι0χει 0να σ(ντοµο καταληκτικ/ σχ/λιο β&σει των /σων 0χουν προηγηθε.

2. [Σηµεωση του Επιµελητ]: Τα ζητµατα αυτ& θα αναλυθο(ν στα επ/µενα κεφ&λαια.
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Η Οθωµανικ Αυτοκρατορα3
Η Οθωµανικ Αυτοκρατορα οφελει το /νοµ& της στη βασιλε(ουσα δυναστεα των Οσµανιδ)ν και, πιο συγκεκριµ0να, στον ιδρυτ της Οσµ&ν, ο
οποος εµφανζεται στο προσκνιο της ιστορας, /ταν νικ& το καλοκαρι του
1302 µια βυζαντιν στρατιωτικ δ(ναµη 0ξω απ/ τη Νικοµδεια. Στα χρ/νια
του διαδ/χου του Ορχ&ν καταλφθηκαν οι µεγ&λες π/λεις της Βιθυνας
(στη βορειοδυτικ Μικρ& Ασα), η οποα αποτ0λεσε τον πρ)το πυρνα του
οθωµανικο( κρ&τους. Οι Οθωµανο δεν σταµ&τησαν εκε και µ0χρι τα τ0λη
του 14ου αι)να εχε σχηµατιστε η λεγ/µενη «πρ)τη αυτοκρατορα», αφο(
το κρ&τος τους εχε επεκταθε πια τ/σο στη Μικρ& Ασα /σο και στη Βαλκανικ. Στην εξ&πλωση της κυριαρχας τους συντ0λεσαν τ/σο οι δικ0ς τους
στρατιωτικ0ς και πολιτικ0ς ικαν/τητες /σο και ο πολιτικ/ς κατακερµατισµ/ς των δ(ο χερσονσων. Για παρ&δειγµα, οι βυζαντινο εµφ(λιοι π/λεµοι
του 14ου αι)να διευκ/λυναν την εδραωσ τους στη Βαλκανικ, αφο( τις
πρ)τες σηµαντικ0ς στρατιωτικ0ς επιχειρσεις τους εκε τις αν0λαβαν ως
σ(µµαχοι του Ιω&ννη ΣΤG Καντακουζηνο(.
Η επ0κταση του οθωµανικο( κρ&τους ανακ/πηκε προσωριν& απ/ την
ττα του Βαγιαζτ AG Κεραυνο( (1389-1402) απ/ τον µογγ/λο Τιµο(ρ (Ταµερλ&νο) στη µ&χη της Iγκυρας το 1402. Κατ& τη δεκαετα που ακολο(θησε, οι γιοι του ηττηµ0νου σουλτ&νου συγκρο(στηκαν µεταξ( τους µε στ/χο
την ενιαα κυριαρχα στο κρ&τος του πατ0ρα τους, το οποο εχε ουσιαστικ&
διαλυθε. Τελικ/ς νικητς και µοναδικ/ς οθωµαν/ς σουλτ&νος αναδεχτηκε
ο Μεχµ0τ ΑG το 1413B τα γεγον/τα απ0δειξαν πως η δοκιµασα του 1402 δεν
ταν το τ0λος των Οθωµαν)ν, αλλ& απλ)ς µια αν&σχεση, την οποα ξεπ0ρασαν µε επιτυχα.
Στις δεκαετες µετ& το 1413, οι Οθωµανο επεκτ&θηκαν και π&λι στη
Βαλκανικ και τη Μικρ& Ασα. Η επιτυχα τους µε τη µεγαλ(τερη συµβολικ αξα και απχηση ταν βεβαως η &λωση της Κωνσταντινο(πολης, της
πρωτε(ουσας του αποδυναµωµ0νου βυζαντινο( κρ&τους, το 1453. Ο πορθητς της Μεχµ0τ ΒG (1444-1446, 1451-1481) αποφ&σισε να την καταστσει
0δρα του κρ&τους του και εφ&ρµοσε συστηµατικ πολιτικ εποικισµο( και
αναζωογ/νησης της π/λης, η οποα στους αι)νες που ακολο(θησαν 0γινε
µια απ/ τις λαµπρ/τερες και µεγαλ(τερες στον κ/σµο.
Το 1516-1517 οι Οθωµανο κατ0κτησαν τη Συρα, την Παλαιστνη, την
αραβικ χερσ/νησο και την Αγυπτο. Jγιναν, κατ& συν0πεια, κ(ριοι των ιε3. Υπ&ρχουν πολλ0ς γενικ0ς ιστορες της Οθωµανικς Αυτοκρατορας, τις οποες µπορε
να συµβουλευθε κ&θε ενδιαφερ/µενος. Αναφ0ρουµε εδ) κ&ποιες ενδεικτικ&: Imber, 1990B
Ιναλτζκ, 1995B Cook, 1976B Shaw, 1976B Shaw και Shaw, 1977B Mantran, 1989B Lewis, 2001B
Quataert, 2000B Zürcher, 1993B ∫nalcık µε Quataert, 1994.
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ρ)ν π/λεων του ισλ&µ (Μ0κκα και Μεδνα) και των εδαφ)ν /που εχε διαµορφωθε ο κλασικ/ς ισλαµικ/ς πολιτισµ/ς, εν) για πρ)τη φορ& το οθωµανικ/ κρ&τος απ0κτησε σαφ µουσουλµανικ πληθυσµιακ πλειον/τητα. Kταν
πια µια αυτοκρατορα τρι)ν ηπερων.
Απ/ το 1520 ως το 1566 σουλτ&νος διετ0λεσε ο Σουλεϊµ&ν ΑG ο Μεγαλοπρεπς. Η παραδοσιακ ιστοριογραφικ &ποψη θεωρε πως στα χρ/νια του
οι οθωµανικο θεσµο 0λαβαν την κλασικ µορφ τους, εν), σε /,τι αφορ& τη
διεθν ισορροπα δυν&µεων, η Οθωµανικ Αυτοκρατορα αποτελο(σε πια
παγκ/σµια δ(ναµη. Την δια εποχ 0φτασε ουσιαστικ& στα µ0γιστα /ρια γεωγραφικς επ0κτασς της, καθ)ς κατ0κτησε την Ουγγαρα στην Ευρ)πη και
το Ιρ&κ στην Ασα.
Ο θ&νατος του Σουλεϊµ&ν σηµατοδοτε συµβατικ& την 0ναρξη της µακρ&ς περι/δου, που εναι γνωστ ως η περοδος της οθωµανικς παρακµς
και χαρακτηρζεται απ/ το τ0λος των µεγ&λων στρατιωτικ)ν κατακτσεων,
αλλ& και απ/ αταξα και αποδιοργ&νωση στο εσωτερικ/. Ωστ/σο η αντιµετ)πιση της περι/δου που ξεκιν& στα τ0λη του 16ου αι)να ως «παρακµς»
0χει δεχτε συστηµατικ κριτικ κατ& τις τελευταες δεκαετες. Στις µ0ρες
µας αντ του /ρου «περοδος της παρακµς», που αντιδιαστ0λλει µε γενικ/
τρ/πο τη συγκεκριµ0νη περοδο προς µια εξιδανικευµ0νη «ακµ», εναι πιο
διαδεδοµ0νοι /ροι, /πως «περοδος της αποκ0ντρωσης» και «εποχ των
αγιν [δηλαδ των επαρχιακ)ν µουσουλµ&νων µεγιστ&νων]», οι οποοι δνουν 0µφαση σε συγκεκριµ0να φαιν/µενα που παρατηρο(νται στην εσωτερικ δοµ και λειτουργα του οθωµανικο( κρ&τους και κυρως στην ενδυν&µωση των επαρχιακ)ν ελτ 0ναντι του κ0ντρου (∫nalcık, 1977B McGowan, 1994B
Hathaway, 1996).
Κατ& τον 17ο αι)να παρατηρεται µια αποδυν&µωση της προσωπικς
εξουσας των σουλτ&νων για λ/γους που συνδ0ονται σε 0να βαθµ/ µε αλλαγ0ς στον τρ/πο διαπαιδαγ)γησης και εκπαδευσης των οθωµαν)ν πριγκπων και πιο συγκεκριµ0να µε την κατ&ργηση της πρακτικς να διορζονται
διοικητ0ς επαρχι)ν πριν αναλ&βουν τον θρ/νο. Οι πργκιπες περνο(σαν
πλ0ον τη ζω τους κλεισµ0νοι σε διαµερσµατα του χαρεµιο( µε αποτ0λεσµα
ως σουλτ&νοι να εναι σε αρκετ0ς περιπτ)σεις υποχερια των µητ0ρων τους
και των κ(κλων του χαρεµιο(, εν) το 1622 σηµει)θηκε η πρ)τη δολοφονα
βασιλε(οντος σουλτ&νου. Στα χρ/νια του Μουρ&τ ∆G (1623-1640) και κατ&
την περοδο κατ& την οποα το αξωµα του µεγ&λου βεζρη µονοπωλο(σε η
οικογ0νεια Κιοπρουλο( (1656-1683)4 0γινε η πρ)τη συστηµατικ προσπ&θεια ανασ(νταξης της Αυτοκρατορας, καθ)ς κυριαρχο(σε πια στους κ(κλους των διανοουµ0νων και της διοκησης η ασθηση πως το κρ&τος εχε ει4. Μ0λη της οικογ0νειας Κιοπρουλο( διετ0λεσαν µεγ&λοι βεζρηδες και κατ& τις δεκαετες που ακολο(θησαν (1689-1691, 1699-1702, 1710).
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σ0λθει στη φ&ση της παρακµς και της πληµµελο(ς λειτουργας των «κλασικ)ν» θεσµ)ν. Ωστ/σο οι προσπ&θειες ανασυγκρ/τησης εξαντλο(νταν στην
επιβολ δηµοσιονοµικς πειθαρχας και τον περιορισµ/ της αυθαιρεσας των
κρατικ)ν στελεχ)ν, καθ)ς και στην αυστηρ τιµωρα /σων παρ0βαιναν τις
εντολ0ς του κρ&τους  δεν εκπλρωναν τις υποχρε)σεις τους προς αυτ/.
Πρ/τυπο των /ποιων µεταρρυθµσεων ταν η «χρυσ εποχ» του Μεχµ0τ ΒG
και του Σουλεϊµ&ν ΑG, δηλαδ το παρελθ/ν, µε αποτ0λεσµα να µην υπ&ρχει
αποτελεσµατικ προσαρµογ στις ν0ες αν&γκες που δηµιουργο(σαν τ/σο η
πρ/οδος των χριστιανικ)ν κρατ)ν της Ευρ)πης, /σο και οι µεταβαλλ/µενες συνθκες στο εσωτερικ/ του οθωµανικο( κρ&τους. Γι’ αυτ/ τον λ/γο, οι
µεταρρυθµιστ0ς σουλτ&νοι και µεγ&λοι βεζρηδες του 17ου και 18ου αι)να
0χουν χαρακτηριστε «παραδοσιακο µεταρρυθµιστ0ς» (Shaw, 1976, 169 κ.εξ.).
Με τη συνθκη του Κ&ρλοβιτς το 1699 η Οθωµανικ Αυτοκρατορα
προ0βη στην πρ)τη σηµαντικ παραχ)ρηση εδαφ)ν στην Ευρ)πη. Ωστ/σο
η 0ντονη γεωγραφικ συρρκνωση του οθωµανικο( κρ&τους δεν επλθε παρ& µ/νο κατ& τον 19ο αι)να, και µ&λιστα κατ& το δε(τερο µισ/ του. Οι
Οθωµανο επωφελθηκαν συχν& απ/ την ισορροπα δυν&µεων στο διεθν0ς
διπλωµατικ/ πεδο και 0τσι οι αποτυχες τους στα πεδα των µαχ)ν δεν κατ0ληξαν σε αντστοιχες εδαφικ0ς απ)λειες. Στο «Ανατολικ/ Ζτηµα», το οποο
αν0κυψε στο τελευταο τ0ταρτο του 18ου αι)να µε αντικεµενο την τ(χη της
Οθωµανικς Αυτοκρατορας και των εδαφ)ν της, αναµχθηκαν στη δι&ρκεια του επ/µενου εν&µιση αι)να /λες οι κ(ριες ευρωπαϊκ0ς δυν&µεις. Αφετηρα του θεωρεται παραδοσιακ& η συνθκη του Κιουτσο(κ Καϊναρτζ, η
οποα υπογρ&φτηκε το 1774 µε τη Ρωσα, κ(ριο αντπαλο των Οθωµαν)ν
κατ& τον 18ο και 19ο αι)να.5
Στο εσωτερικ/ της αυτοκρατορας οι µουσουλµανικ0ς επαρχιακ0ς ελτ
(αγιν) αναδεχτηκαν τον 18ο αι)να σε σηµαντικ/ παρ&γοντα, καθ)ς το
κρ&τος εξαρτι/ταν /λο και περισσ/τερο απ/ αυτ0ς για τη διεκπεραωση των
υποθ0σε)ν του. Μεταξ( &λλων οι αγι&ν 0παιζαν σηµαντικ/ ρ/λο στην κατανοµ και συλλογ των φ/ρων και εισφορ)ν, καθ)ς και στη στρατολ/γηση ανδρ)ν σε περι/δους πολ0µου. Σε ορισµ0νες περιπτ)σεις µ&λιστα µουσουλµ&νοι µεγιστ&νες εξελχθηκαν σε ουσιαστικ& αυτ/νοµους τοπ&ρχες κ&τω απ/ την επικυριαρχα του σουλτ&νου. Ο Αλ Τεπελενλς στα Ιω&ννινα,
ο Οσµ&ν Πασβ&νογλου στο Βιδνι, ο Ζαχρ αλ-Ουµ&ρ και ο Αχµ0τ Τζεζ&ρ
5. Με τη συνθκη του Κιουτσο(κ Καϊναρτζ, η Οθωµανικ Αυτοκρατορα απ)λεσε τον
0λεγχο της Κριµαας και του Αζ/φ, χ&νοντας για πρ)τη φορ& 0δαφος µε µουσουλµανικ πληθυσµιακ πλειον/τητα. Υποχρε)θηκε ακ/µα να ανοξει τη Μα(ρη Θ&λασσα, οθωµανικ λµνη
για αι)νες, στη ρωσικ ναυσιπλοMα. Η Ρωσα, απ/ την πλευρ& της, ερµνευσε κ&ποιους /ρους
της συνθκης µε τρ/πο που της επ0τρεπε να επεµβανει στα εσωτερικ& της Οθωµανικς Αυτοκρατορας ως προστ&τιδα των ορθ/δοξων χριστιαν)ν υπηκ/ων της.
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στην Παλαιστνη, ο Αλ Μπ0η αλ-Καµπρ και ο Μεχµ0τ Αλ στην Αγυπτο
αποτελο(ν τις πιο γνωστ0ς περιπτ)σεις.
Ο 18ος αι)νας κλενει µε τη µεγαλ(τερη ως τ/τε µεταρρυθµιστικ προσπ&θεια, που εναι γνωστ ως νιζµ-ι τζεντντ (ν0α τ&ξη), απ/ το /νοµα
εν/ς ν0ου στρατιωτικο( σ)µατος, που συγκροτθηκε στα χρ/νια του σουλτ&νου Σελµ ΓG (1789-1807) παρ& τις αντιδρ&σεις των γενιτσ&ρων, δηλαδ
του παραδοσιακο( πεζικο( του οθωµανικο( στρατο(, και &λλων θιγ/µενων
οµ&δων στο κ0ντρο και τις επαρχες. Αυτ η προσπ&θεια θεωρεται η τελευταα 0κφραση «παραδοσιακς µεταρρ(θµισης» και επικεντρ)θηκε, /πως
και οι περισσ/τερες του 18ου αι)να, στο στρ&τευµα, αφο( εκενο που προβληµ&τιζε πρωτστως την οθωµανικ ηγεσα ταν οι ττες στα πεδα των
µαχ)ν. Η µεταρρυθµιστικ απ/πειρα του Σελµ ΓG 0ληξε το 1807 µε την επικρ&τηση µιας συµµαχας συντηρητικ)ν δυν&µεων και την ανατροπ του
σουλτ&νου.
Η αν&ρρηση στον θρ/νο του Μαχµο(τ ΒG (1808-1839) σηµατοδοτε την
ενδυν&µωση της προσωπικς εξουσας του σουλτ&νου και εγκαινι&ζει µια
περοδο εκτεταµ0νου εκσυγχρονισµο( των οθωµανικ)ν θεσµ)ν µε β&ση δυτικ& πρ/τυπα. Στα χρ/νια του Μαχµο(τ καταργθηκαν τα παραδοσιακ&
στρατιωτικ& σ)µατα, οι γεντσαροι και οι σπαχδες,6 και εισχθησαν µια σειρ& απ/ αλλαγ0ς στη διοκηση του κρ&τους. Λγους µνες µετ& τον θ&νατ/ του
το 1839 και την αν&ρρηση του διαδ/χου του Αµπντουλµετζτ (1839-1861) στο
θρ/νο, ανακοιν)θηκε το δι&ταγµα που εναι γνωστ/ ως «χατ-ι σερφ του
Γκιουλχαν0» και εισγαγε την ισοπολιτεα των µουσουλµ&νων και των µη
µουσουλµ&νων υπηκ/ων της Αυτοκρατορας. Το χατ-ι σερφ, /πως και το
χατ-ι χουµαγιον του 1856, το οποο επιβεβαωσε και διε(ρυνε τις διακηρ(ξεις του 1839, ανακοιν)θηκε κατ/πιν πι0σεων των χριστιανικ)ν ευρωπαϊκ)ν δυν&µεων, αλλ& αποτ0λεσε την αφετηρα µιας σειρ&ς σαρωτικ)ν αλλαγ)ν και µιας ν0ας εποχς γνωστς ως «Τανζιµ&τ» (µεταρρυθµσεις).
Το Τανζιµ&τ συνιστο(σε ριζικ αποµ&κρυνση απ/ τη µακραωνη πρακτικ του οθωµανικο( κρ&τους, το οποο εχε διοικηθε µ0χρι τ/τε ως 0να
παραδοσιακ/ ισλαµικ/ κρ&τος. Το Τανζιµ&τ σµαινε αφεν/ς πως οι µη µουσουλµ&νοι υπκοοι του κρ&τους 0παυαν να εναι θεσµικ& κατ)τεροι απ/
τους µουσουλµ&νους και αφετ0ρου πως εισχθησαν δυτικς προ0λευσης θε6. Οι σπαχδες ταν το επαρχιακ/ ιππικ/ του οθωµανικο( στρατο(. Οι γεντσαροι αµεβονταν µε µισθ/, εν) οι σπαχδες µε τις προσ/δους γαι)ν που τους παραχωρο(νταν απ/ τον
σουλτ&νο. Οι σπαχδες δεν ταν φεουδ&ρχες µε τη δυτικ 0ννοια του /ρου ο(τε οι χωρικο,
που δο(λευαν τη γη, ταν δουλοπ&ροικοι. Εφ/σον 0νας σπαχς δεν εκπλρωνε τις στρατιωτικ0ς υποχρε)σεις του, το κρ&τος εχε το δικαωµα να τον αποµακρ(νει απ/ τη γη του, αφο( δεν
εχε την ιδιοκτησα της, αλλ& µ/νο τη νοµ των προσ/δων της. Απ/ τα τ0λη του 16ου αι)να
και µετ&, η σηµασα του σ)µατος των σπαχδων βανει διαρκ)ς µειο(µενη για στρατιωτικο(ς
και &λλους λ/γους.
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σµο στη διοκηση, τη δικαιοσ(νη και την εκπαδευση. Αποκορ(φωµα του
Τανζιµ&τ θεωρεται η παραχ)ρηση συντ&γµατος το 1876.
Η µακρ& βασιλεα του Αµπντουλχαµτ ΒG (1876-1909) ταν η τελευταα
αναλαµπ του σουλτανικο( απολυταρχισµο(. Ο Αµπντουλχαµτ κατ&ργησε
το 1878 το κοινοβο(λιο, το οποο λειτο(ργησε για λιγ/τερο απ/ 0να 0τος, και
συγκρ/τησε 0να αστυνοµικ/ κρ&τος, αποτυγχ&νοντας /µως τελικ& να αποτρ0ψει τ/σο την απ/σχιση εδαφ)ν απ/ το οθωµανικ/ κρ&τος /σο και την
ανατροπ του απ/ 0να επαναστατικ/ κνηµα.
Με την επαν&σταση των Νεοτο(ρκων (1908) ξεκιν& η τελευταα φ&ση
της ιστορας του οθωµανικο( κρ&τους. H φιλελε(θερη κατε(θυνση, την οποα
επαγγ0λθηκαν η επαναφορ& σε ισχ( του συντ&γµατος και η επαναλειτουργα
του κοινοβουλου, δεν επιβεβαι)θηκε απ/ τα γεγον/τα. Αντιθ0τως, επικρ&τησαν συνθκες σ(γχυσης, αστ&θειας και καταστολς µε αποκορ(φωµα την κατ&ληψη της εξουσας απ/ µια δικτατορικ ουσιαστικ& τριανδρα απ/ το 1913
ως το 1918. Η εµπλοκ της Οθωµανικς Αυτοκρατορας στον ΑG Παγκ/σµιο
Π/λεµο στο πλευρ/ των κεντρικ)ν δυν&µεων τη συµπαρ0συρε στην ττα, µε
αποτ0λεσµα ο 0λεγχος των εδαφ)ν της να περ&σει στις νικτριες δυν&µεις.
Μ0σα /µως απ/ την ταπενωση της ττας ξεπδησε το εθνικ/ τουρκικ/ κνηµα
του οποου ηγθηκε ο οθωµαν/ς αξιωµατικ/ς Μουσταφ& Κεµ&λ (Ατατο(ρκ).
Με τις εν0ργει0ς του ο Κεµ&λ οδγησε στην επσηµη κατ&ργηση του σουλτανικο( θεσµο( και την δρυση της αβασλευτης τουρκικς δηµοκρατας (1923).
Οι βασικο ιδεολογικο π/λοι π&νω στους οποους εδραι)θηκε το οθωµανικ/ κρ&τος ταν δ(ο. Ο 0νας ταν το ισλ&µ και οι διοικητικ0ς παραδ/σεις που εχαν διαµορφωθε απ/ προγεν0στερα ισλαµικ& κρ&τη. Ο δε(τερος
ταν η οικογ0νεια των Οσµανιδ)ν: οι σουλτ&νοι –/λοι τους απευθεας απ/γονοι του Οσµ&ν– ταν η αποκλειστικ πηγ εξουσαςB η αυτοκρατορα δεν
νοο(νταν χωρς τους Οσµανδες. Τον σουλτ&νο επικουρο(σαν στο 0ργο του
ο µ0γας βεζρης και το αυτοκρατορικ/ συµβο(λιο (ντιβν-ι χουµαγιον),
που αποτελο(νταν απ/ αν)τατα στελ0χη της κεντρικς διοκησης µε στρατιωτικ&, διοικητικ&, δικαστικ& και οικονοµικ& καθκοντα. Απ/ τα χρ/νια
του Μεχµ0τ ΒG στην κρατικ διοκηση κυρι&ρχησαν οι ∆ο(λοι της Π(λης
(καπ κουλλαρ), στελ0χη που εχαν εκπαιδευτε απ/ νεαρ ηλικα για να
υπηρετο(ν το κρ&τος και συνδ0ονταν προσωπικ& µε τον σουλτ&νο ως δο(λοι του (0να µ0ρος τους προερχ/ταν απ/ τον θεσµ/ του παιδοµαζ)µατος,
που λειτο(ργησε συστηµατικ& ως τα µ0σα του 17ου αι)να περπου). Η
επαρχιακ διοκηση στηρχθηκε /µως σε µεγ&λο βαθµ/ και στο ιππικ/ των
σπαχδων. Το κρ&τος παραχωρο(σε στον σπαχ τις προσ/δους µιας περιοχς και εκενος /φειλε σε αντ&λλαγµα στρατιωτικ υπηρεσα, αλλ& και διοικητικ/ 0ργο. Αξι/λογη συµµετοχ στη διοκηση των επαρχι)ν εχαν και οι
καδδες (δικαστ0ς), οι οποοι προ0ρχονταν απ/ την οµ&δα των ουλεµ (λ/γιοι µε θεολογικ-νοµικ κατ&ρτιση). Το δικαστριο του καδ δεν απ0νεµε
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απλ)ς δικαιοσ(νηB λειτουργο(σε και ως συνδετικ/ς κρκος µεταξ( κ0ντρου
και περιφ0ρειας µ0σω των αναφορ)ν που 0στελνε στην Κωνσταντινο(πολη
και των διαταγµ&των που λ&µβανε απ/ αυτ, εν) επ0βλεπε και την εφαρµογ διαφ/ρων εντολ)ν και µ0τρων.
Απ/ τον 17ο αι)να, και πολ( πιο 0ντονα κατ& τον 18ο, αυξ&νεται η σηµασα της καταγωγς για την αν&δειξη κ&ποιου σε µια θ0ση ισχ(ος, καθ)ς
τα στελ0χη του κρ&τους και γενικ& οι ελτ επιδι)κουν και εν πολλος κατορθ)νουν να κληροδοτσουν τα προν/µι& τους, καθ)ς και αξι)µατα, στους
απογ/νους τους. Με &λλα λ/για, παρατηρεται µια «αριστοκρατικοποηση»
του οθωµανικο( κατεστηµ0νου, εν) το ιδανικ/ του λεγ/µενου «κλασικο(»
συστµατος ταν να αποτραπε ο σχηµατισµ/ς µιας κληρονοµικς αριστοκρατας, που θα µπορο(σε να περιορσει την εξουσα του σουλτ&νου.
Το οθωµανικ/ κρ&τος δι0κρινε τους υπηκ/ους του σε ασκερ και ραγι&δες. Οι ασκερ ταν τα στελ0χη του στρατο( και της διοκησης, τα οποα δεν
πλρωναν φ/ρους, επειδ θεωρητικ& οι υποχρε)σεις τους προς το κρ&τος
δεν τους επ0τρεπαν να ασχοληθο(ν µε παραγωγικ0ς δραστηρι/τητες. Οι ραγι&δες ταν ο υπ/λοιπος οθωµανικ/ς πληθυσµ/ς ανεξαρττως θρησκεας,
δηλαδ η συντριπτικ πλειον/τητα των υπηκ/ων. Μουσουλµ&νοι και µη
µουσουλµ&νοι ραγι&δες υποχρεο(νταν να καταβ&λλουν φ/ρους στο κρ&τος
και τα στελ0χη του. Κ&ποιος που εχε γεννηθε ραγι&ς ταν εξαιρετικ& δ(σκολο 0ως αδ(νατο να µπορ0σει να γνει ασκερB το παιδοµ&ζωµα ταν σως
η κ(ρια οδ/ς µ0σω της οποας αυτ/ συν0βαινε, αφο( οι νεαρο ραγι&δες εκπαιδε(ονταν για να στελεχ)σουν ως ασκερ την κεντρικ και επαρχιακ διοκηση, καθ)ς και τον στρατ/ (Kunt, 1982).
Οι µη µουσουλµ&νοι υπκοοι του οθωµανικο( κρ&τους ονοµ&ζονταν
ζιµµδες. Τα δικαι)µατα και οι υποχρε)σεις των ζιµµδων καθορζονταν
απ/ τον ιερ/ ν/µο του ισλ&µ και το οθωµανικ/ κρ&τος ακολο(θησε γενικ&
σε αυτ/ το θ0µα την πολιτικ των προγεν0στερων ισλαµικ)ν κρατικ)ν σχηµατισµ)ν: οι ζιµµδες µπορο(σαν να διατηρσουν τη ζω, την περιουσα
και τη θρησκεα τους, ασκ)ντας /µως τις δραστηρι/τητ0ς τους µε τρ/πο
που να µην προσβ&λλει  προκαλε την κυραρχη µουσουλµανικ κοιν/τητα. Σε αντ&λλαγµα της προστασας που τους παρεχ/ταν, οι ενλικοι ζιµµδες /φειλαν να καταβ&λλουν κεφαλικ/ φ/ρο (τζζιε  χαρ&τσι) στο κρ&τος.
Η θεσµικ τους κατωτερ/τητα εχε ως αποτ0λεσµα να υφστανται στην καθηµεριν ζω τους µια σειρ& περιορισµ)ν, απ/ ενδυµατολογικο(ς µ0χρι την
απαγ/ρευση των δηµ/σιων εκδηλ)σεων της λατρεας τους. Περιορισµ0νος
0ως σχεδ/ν αν(παρκτος ταν και ο ρ/λος τους στην κρατικ διοκηση. Στους
πρ)τους οθωµανικο(ς αι)νες υπρχαν κ&ποιοι χριστιανο σπαχδες, οι οποοι
στη συν0χεια εξ0λιπαν, εν) κατ& το δε(τερο µισ/ του 17ου αι)να και τις αρχ0ς του επ/µενου δηµιουργθηκαν τα αξι)µατα του µεγ&λου δραγοµ&νου
και του δραγοµ&νου του στ/λου, δηλαδ θ0σεις διερµην0ων στην υπηρεσα
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του οθωµανικο( κρ&τους. Αυτ0ς οι θ0σεις ταν σηµαντικ0ς για τους χριστιανο(ς Φαναρι)τες που τις στελ0χωσαν, αλλ& δευτερε(ουσας σηµασας απ/
τη σκοπι& της οθωµανικς διοικητικς ιεραρχας.7
Η εσπραξη της φορολογας ταν 0να απ/ τα κ(ρια µελµατα του οθωµανικο( κρ&τους, καθ)ς τα 0σοδα που προ0κυπταν απ/ αυτ χρησιµοποιο(νταν για την οµαλ λειτουργα και τη µισθοδοσα της διοκησης και του
στρατε(µατος. Παρατηρε µ&λιστα κανες πως το οθωµανικ/ κρ&τος ταν
συχν& πρ/θυµο να παραβλ0ψει µη σ(ννοµες καταστ&σεις, εφ/σον οι οφειλ/µενοι φ/ροι συν0χιζαν να καταβ&λλονται κανονικ&. Απ/ τα τ0λη του
16ου αι)να και µετ& γενικε(εται το σ(στηµα εκµσθωσης (ιλτιζµ) των φ/ρων και &λλων κρατικ)ν εσ/δων απ/ το κρ&τος σε ιδι)τες, οι οποοι κατ0βαλλαν το προϋπολογισµ0νο ποσ/ στο κρατικ/ ταµεο και αναλ&µβαναν να
το εισπρ&ξουν οι διοι απ/ τους ραγι&δες προσθ0τοντας 0να ποσοστ/ κ0ρδους.8 Οι αγιν στριξαν σε µεγ&λο βαθµ/ τη δ(ναµ τους στο σ(στηµα ιλτιζµ, το οποο εξασφ&λιζε στους µισθωτ0ς σηµαντικ/ µερδιο της εξουσας
σε µια περιφ0ρεια, ιδως αφ/του εισχθησαν στα τ0λη του 17ου αι)να οι ισ/βιες µισθ)σεις, οι οποες µπορο(σαν επιπλ0ον να παραµενουν κ&τω απ/
τον 0λεγχο µιας οικογ0νειας για γενι0ς. Jνα &λλο αξι/λογο χαρακτηριστικ/
του οθωµανικο( φορολογικο( συστµατος ταν η υποχρ0ωση καταβολς
της πλειον/τητας των φ/ρων σε χρµα και /χι σε εδος, γεγον/ς που )θησε
σε εκτεταµ0νο εκχρηµατισµ/ της οθωµανικς οικονοµας.
Η γη ταν η κυρι/τερη πηγ πλο(του στην Οθωµανικ Αυτοκρατορα,
/πως στις περισσ/τερες προβιοµηχανικ0ς κοινωνες. Ανεπτυγµ0νο /µως ταν
και το εµπ/ριο, τ/σο το εσωτερικ/ /σο και το εξωτερικ/B η Αυτοκρατορα
ταν 0νας αχανς, πολιτικ& ενοποιηµ0νος χ)ρος, απ/ τον οποο δι0ρχονταν
σηµαντικ0ς εµπορικ0ς οδο. Στα /ρια του αστικο( χ)ρου, το εµπ/ριο και η
βιοτεχνα οργαν)θηκαν σε µεγ&λο βαθµ/ γ(ρω απ/ το θεσµ/ των συντεχνι)νB οι συντεχνες ταν ιεραρχικ0ς συσσωµατ)σεις, που ασκο(σαν 0λεγχο
στα µ0λη τους, τις πρ)τες (λες, την παραγωγ και τις τιµ0ς. Η δουλεα εναι
επσης 0νας θεσµ/ς που το ισλ&µ αποδ0χεται, ενθαρρ(νοντας /µως παρ&λληλα την απελευθ0ρωση των δο(λων. Το δουλεµπ/ριο στα οθωµανικ& εδ&φη
ταν ζωηρ/, αλλ& η δουλεα ταν κυρως φαιν/µενο των π/λεων και εχε σε
µεγ&λο βαθµ/ οικιακ/ χαρακτρα.
7. Χριστιανο ταν εξ&λλου οι ηγεµ/νες των Παραδουν&βιων Ηγεµονι)ν.
8. Η γενκευση του συστµατος ιλτιζµ συνδ0εται µε την παρακµ των σπαχδων. Οι µεταβαλλ/µενες συνθκες στη διεξαγωγ του πολ0µου επ0βαλλαν στο οθωµανικ/ κρ&τος τη
χρησιµοποηση /λο και µεγαλ(τερου αριθµο( πεζ)ν τυφεκιοφ/ρων σε β&ρος του ιππικο( των
σπαχδων µε τον παραδοσιακ/ οπλισµ/ τους. Ως εκ το(του, το σ(στηµα εκχ)ρησης των κρατικ)ν προσ/δων στους σπαχδες µε τη µορφ τιµαρων παρκµασεB το κρ&τος προτιµο(σε
πια να εκµισθ)νει τις προσ/δους σε ιδι)τες, προκειµ0νου να εξασφαλζει τα ποσ& που απαιτο(νταν για τη µισθοδοσα του στρατο( του.
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Η περοδος του Τανζιµ&τ αποτελε, /πως δη σηµει)σαµε, µια δραµατικ τοµ σε σχ0ση µε το παρελθ/ν. Το οθωµανικ/ κρ&τος οργαν)θηκε κατ& τα δυτικ& πρ/τυπα, καταργ)ντας τη δι&κριση αν&µεσα σε µουσουλµ&νους και ζιµµδες υπηκ/ους. Επιπλ0ον, καταβλθηκε συστηµατικ προσπ&θεια να δηµιουργηθε µια κοιν οθωµανικ ταυτ/τητα για /λους τους υπηκ/ους µε στ/χο να υπερκεραστε η αυξαν/µενη εθνικ συνειδητοποηση
των λα)ν που συναποτελο(σαν τον πληθυσµ/ του οθωµανικο( κρ&τους. Οι
µεταρρυθµσεις του Τανζιµ&τ εκσυγχρ/νισαν το κρ&τος και τις δοµ0ς του,
αλλ& δεν απ0τρεψαν τη συρρκνωσ του και εντ0λει τη δι&λυσ του. Οι λ/γοι εναι πολλο και περπλοκοι. Εδ) θα επισηµ&νουµε µ/νο την αδυναµα
του κρατικο( µηχανισµο( να απορροφσει και να εφαρµ/σει τις εκτεταµ0νες αλλαγ0ς που ανακονωνε η κεντρικ κυβ0ρνηση, καθ)ς και την απροθυµα των ποικλων λα)ν της Βαλκανικς, της Μικρ&ς Ασας και των αραβικ)ν επαρχι)ν να συµβι)σουν αρµονικ& κ&τω απ/ τη σκ0πη µιας πολυεθνικς αυτοκρατορας στην εποχ των εθνικισµ)ν.

Μορφ"ς κοινωνικς αρωγς και πρ νοιας
στην Οθωµανικ Αυτοκρατορα
Γενικ
Pπως αναφ0ρθηκε παραπ&νω, κατ& την οθωµανικ περοδο γενικ& δεν θεωρο(νταν υποχρ0ωση του κρ&τους να ασκσει κοινωνικ πολιτικ µε τη σ(γχρονη 0ννοια του /ρου ο(τε το διο διανοο(νταν να πρ&ξει κ&τι τ0τοιο. Θα
µπορο(σε να πει κανες /τι ο ρ/λος του κρ&τους εξαντλο(νταν στο να διαχειρζεται τις διεθνες σχ0σεις της Αυτοκρατορας, να εγγυ&ται τη διατρηση της τ&ξης στο εσωτερικ/, να απον0µει δικαιοσ(νη, να οργαν)νει το στρατ/ και να διεξ&γει πολ0µους, καθ)ς και να εισπρ&ττει φ/ρους προκειµ0νου
να συντηρε τους µηχανισµο(ς του.
Αν&γκες που υπ&γονται στον ορισµ/ της κοινωνικς πολιτικς καλ(πτονταν ετε απ/ ιδι)τες µε τη µορφ της ελεηµοσ(νης ετε απ/ συσσωµατ)σεις που εχαν συγκροτσει πλ0γµατα ασφ&λειας για την προστασα των
µελ)ν τους. Με αυτ την 0ννοια, µπορο(µε να µιλ&µε για µορφ0ς κοινωνικς αρωγς και πρ/νοιας (καθ)ς και αλληλεγγ(ης), αλλ& /χι για συγκροτηµ0νη &σκηση κοινωνικς πολιτικς µε φορ0α το κρ&τος. Με &λλα λ/για, το
οθωµανικ/ κρ&τος δεν ασκε σχεδ/ν καµα «διορθωτικ  προληπτικ παρ0µβαση στην κοινωνικ πραγµατικ/τητα µε την λψη µ0τρων που αποσκοπο(ν στην &µβλυνση των κοινωνικ)ν ανισοττων και την προαγωγ της κοινωνικς δικαιοσ(νης» (Τσαο(σης, 1984, 146). Αποβλ0πει µεν στην ευηµερα
των υπηκ/ων του, αλλ& /χι στην εξ&λειψη, ο(τε στη σηµαντικ µεωση, της
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κοινωνικς ανισ/τητας.9 Αντιθ0τως, οι διακρσεις µεταξ( ασκερ και ραγι&δων αφεν/ς και µουσουλµ&νων και ζιµµδων αφετ0ρου αποτελο(ν βασικ0ς
συνιστ)σες της ιδεολογας του. Κατ& συν0πεια, το κρ&τος προνοε για την
ελτ του, εξασφαλζοντας σε υψηλ/βαθµους ασκερ και ουλεµ οικονοµικ0ς
«παροχ0ς» που τους επ0τρεπαν να διατηρο(ν το στ&τους τους στο εσωτερικ/ της οµ&δας τους κατ& τις περι/δους κατ& τις οποες δεν κατεχαν κ&ποιο
προσοδοφ/ρο αξωµα, χωρς /µως να αναπτ(σσει αν&λογο µηχανισµ/ στριξης για τη µεγ&λη µερδα των υπηκ/ων, τους ραγι&δες. Κ&ποιες &λλες παρεµβ&σεις, που συνιστο(ν παραδοσιακ πρακτικ των ισλαµικ)ν κρατ)ν,
αφορο(ν την κοινωνα ευρ(τερα, αλλ& δε συνιστο(ν συνολικ &σκηση κοινωνικς πολιτικς: πρ/κειται κυρως για την κλιµ&κωση των προστµων και
των φ/ρων σε τρεις κατηγορες αν&λογα µε την οικονοµικ κατ&σταση των
υπηκ/ων, την πρ/νοια για τον 0λεγχο των τιµ)ν και την κ&λυψη των επισιτιστικ)ν αναγκ)ν του πληθυσµο( της Κωνσταντινο(πολης, καθ)ς και την
εγγ(ηση για προστασα των αδυν&των απ/ τις αυθαιρεσες και την καταπεση των ισχυρ)ν και των κρατο(ντων.
Πρ0πει να επισηµ&νουµε επσης /τι η θεσµικ και κοινωνικ βαρ(τητα
της θρησκευτικς ταυτ/τητας σε 0να ισλαµικ/ κρ&τος σµαινε πως οι θεσµο
που υποστριζαν /σους εχαν αν&γκη δεν διακρνονταν απ/ καθολικ/τητα.
Με &λλα λ/για, οι δι&φοροι θεσµο πρ/νοιας συνθως δεν κ&λυπταν το σ(νολο του πληθυσµο( αδιακρτως θρησκεας: οι µουσουλµανικο ενσχυαν
µουσουλµ&νους, οι χριστιανικο χριστιανο(ς και οι εβραϊκο εβραους.
Την 0ννοια της κοινωνικς πολιτικς υποκαθιστ& σε µεγ&λο βαθµ/ η
πολ( σηµαντικ για το ισλ&µ αρχ της ελεηµοσ(νης. Σ(µφωνα µε το Κορ&νι, /σοι αποθησαυρζουν αντ να δαπανο(ν κατ& το θ0ληµα του Θεο(, θα
υποστο(ν σκληρ αι)νια τιµωρα (Το Ιερ/ Κορ&νιο, 9.34).
Μπορο(µε να διακρνουµε τρεις διαφορετικ0ς µορφ0ς ελεηµοσ(νης: σαντακ, ζεκτ και βακο(φι. Παρ/τι η ελεηµοσ(νη εναι µια δραστηρι/τητα
που στον δυτικ/ κ/σµο 0χει γενικ& ιδιωτικ/ και συχν& µη οργανωµ0νο χαρακτρα, τα πρ&γµατα εναι κ&πως διαφορετικ& στο ισλ&µ. Αυτ/ συµβανει,
πρ)τον, γιατ η ελεηµοσ(νη εναι µια 0ννοια που απαντ& επανειληµµ0νως στο
Κορ&νι και στις σχετικ0ς µε τον Προφτη παραδ/σεις µε αποτ0λεσµα να µην
εναι απλ)ς µια σ(σταση, αλλ& µια βασικ υποχρ0ωση του πιστο( κατ& το
πρ/τυπο του Μω&µεθ. Αποτελε µ&λιστα 0ναν απ/ τους λεγ/µενους «π0ντε
στ(λους» της πστης (Ζι&κας, 1998, 374-378). ∆ε(τερον, το ισλ&µ εναι µια θρησκεα που οργαν)νει τις υποχρε)σεις των πιστ)ν µε τρ/πο που τις καθιστ&
νοµικ0ς και /χι απλ)ς ηθικ0ς. Οι µουσουλµ&νοι θεολ/γοι εναι στην ουσα
νοµοµαθες που επεξεργ&ζονται µε νοµικ/ πνε(µα τις αρχ0ς της θρησκεας
9. Βλ. τον σχετικ/ ορισµ/ του σ(γχρονου κρ&τους πρ/νοιας που δνει η Στασινοπο(λου,
1990, 26.
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τους, µεταξ( των οποων και την ελεηµοσ(νη. Απ/ την &λλη, 0χει ενδιαφ0ρον να επισηµ&νουµε /τι /λες οι µορφ0ς ελεηµοσ(νης, απ/ την τυχαα αυθ/ρµητη ως τη θεσµοποιηµ0νη, περιβ&λλονται 0ναν «ιερ/» µανδ(α: τυπικ&
τουλ&χιστον, κνητρο για την εµφ&νιση µορφ)ν αρωγς και πρ/νοιας δεν
εναι οι κοινωνικ0ς αν&γκες και η αλληλεγγ(η, αλλ& η προσωπικ επιδωξη
του κ&θε πιστο( να ικανοποισει το θ0ληµα του Θεο( και να εξασφαλσει
στον εαυτ/ του µια θ0ση στον παρ&δεισο. Ο πιστ/ς που εναι ελεµων και
ενδιαφ0ρεται για /σους 0χουν αν&γκη, θα ανταµειφθε απ/ τον Θε/: «Εκενοι που απ/ φιλανθρωπα ξοδε(ουν τις περιουσες τους και τη ν(χτα και τη
µ0ρα, κρυφ& και φανερ&, 0χουν την αµοιβ τους στον Κ(ρι/ τους. Π&νω
τους δεν θα υπ&ρξει ο(τε φ/βος ο(τε θλψη» (Το Ιερ/ Κορ&νιο, 2.274).

Σαντακ – Ζεκτ
Σαντακ εναι η ιδιωτικ ελεηµοσ(νη, που δνεται ανιδιοτελ)ς και αυθ/ρµητα: «Ω! Σεις που πιστε(ετε! Μην διαγρ&φετε την ελεηµοσ(νη σας µε την επδειξη και την υστεροβουλα …» (Το Ιερ/ Κορ&νιο, 2.264). Ο ιερ/ς ν/µος δεν
θ0τει περιορισµο(ς στο ποιοι εναι οι αποδ0κτες της ελεηµοσ(νης. Σ(µφωνα
/µως µε τις παραδ/σεις που αφορο(ν τον Προφτη, εναι προτιµ/τερο να ευεργετε κανες τον συγγεν και τον γετονα (συσφγγοντας 0τσι τους οικογενειακο(ς και κοινωνικο(ς δεσµο(ς) παρ& πιο µακριν& πρ/σωπα  αγν)στους. Αναφ0ρεται στο Κορ&νι: «Θα σε ρωτσουν: Τι πρ0πει να ξοδε(ουν (σε
ελεηµοσ(νη); Απ&ντησε: Οτιδποτε ξοδε(ετε για το καλ/, στους γονες και
τους συγγενες, στα ορφαν& και τους δυστυχισµ0νους και για τους ταξιδι)τες. Κι οτιδποτε κ&νετε που εναι καλ/. Γιατ ο Θε/ς γνωρζει το(το καλ&»
(Το Ιερ/ Κορ&νιο, 2.215). Καθσταται επσης σαφ0ς πως η ωφ0λεια για τον
ελεµονα εναι πολ( µεγαλ(τερη, /ταν δνει την ελεηµοσ(νη κρυφ& παρ& φανερ& (Το Ιερ/ Κορ&νιο, 2.271). Η ελεηµοσ(νη τ(που σαντακ µπορε να δνεται και σε µη µουσουλµ&νους, αντθετα µε το ζεκτ (Weir – [Zysow], 1994).
Ζεκτ (αραβ. ζακτ) ονοµ&ζεται ο υποχρεωτικ/ς φ/ρος ελεηµοσ(νης,
που κατ0βαλλαν οι µουσουλµ&νοι κυρως κατ& τους πρ)τους π0ντε αι)νες του
ισλ&µB επιβαρ(νει τις καλλι0ργειες, τα ζ)α, τον χρυσ/, το ασµι και τα εµπορε(µατα των πιστ)ν. Το ζεκτ εισχθη απ/ τον διο τον προφτη Μω&µεθ, αλλ&
δεν υπ&ρχει συµφωνα για το π/τε συν0βη αυτ/. Ο τρ/πος µε τον οποο ο Μω&µεθ διαχειρστηκε τα ποσ& που συγκεντρ)θηκαν, δηλαδ /χι µ/νο ως ελεηµοσ(νη για τους φτωχο(ς, αλλ& και για στρατιωτικο(ς και πολιτικο(ς σκοπο(ς,
προκ&λεσε αντιδρ&σεις. Ο Προφτης, απ/ την πλευρ& του, επικαλ0στηκε θεα
αποκ&λυψη σ(µφωνα µε την οποα οι κατηγορες ν/µιµων δικαιο(χων του
ζεκτ εναι οκτ): οι φτωχο, οι 0χοντες αν&γκη, οι εισπρ&κτορ0ς του, «αυτο
που οι καρδι0ς τους συµφιλι)θηκαν (πρ/σφατα) µε την Αλθεια»,10 δο(λοι,
10. Οι ερµηνευτ0ς θεωρο(ν πως αυτ η διατ(πωση καλ(πτει τρεις κατηγορες προσλυ-
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χρε)στες, /σοι ακολουθο(ν τον δρ/µο του Αλλ&χ (η ερµηνεα που δ/θηκε
εναι πως εννοο(νται οι πολεµιστ0ς της πστης) και οι ταξιδι)τες (Το Ιερ/
Κορ&νιο, 9.58-60).11 Η δια αποκ&λυψη αναφ0ρει πως το ζεκτ εναι καθκον που επιβ&λλει ο Αλλ&χ. Το ζεκτ θεσµοθετθηκε πλρως ως υποχρεωτικ/ς φ/ρος στα χρ/νια µετ& τον θ&νατο του Μω&µεθB η διανοµ των εσ/δων στους δικαιο(χους γιν/ταν β&σει του προαναφερθ0ντος κορανικο( χωρου (Zysow, 2001).
Αξζει να αναφερθε πως µε το π0ρασµα του χρ/νου ν/µιµοι δικαιο(χοι
του σαντακ και του ζεκτ θεωρθηκαν και οι ουλεµ, δηλαδ οι νοµοµαθες θεολ/γοι του ισλ&µ, γεγον/ς που αναδεικν(ει τον 0ντονα θρησκευτικ/
χαρακτρα της µουσουλµανικς ελεηµοσ(νης (Weir – [Zysow], 1994, 714 και
Schacht, 1987, 1204). Απ/ την &λλη, µε αυτ/ν τον τρ/πο ενισχ(ονταν 0µµεσα
και οι θεσµο (π.χ. εκπαδευση) που οι ουλεµ στελ0χωναν. ∆εδοµ0νου /µως
/τι σε αρκετ0ς περιπτ)σεις οι θρησκευτικο λ/γιοι δεν ταν ο(τε &ποροι ο(τε φτωχο, αυτ η εξ0λιξη συχν& κατ0ληγε να αποτελε ιδιοτελ εκµετ&λλευση της θ0σης τους χωρς να εµπερι0χει καν0να στοιχεο &σκησης κοινωνικς
πολιτικς.

Ο θεσµ ς του βακουφιο
Το βακο(φι αποτελε τη λεγ/µενη «µ/νιµη ελεηµοσ(νη». H ουσα του θεσµο( συνσταται στην αφι0ρωση περιουσιακ)ν στοιχεων, τα οποα συντηρο(ν κ&ποιον ιερ/  φιλανθρωπικ/ σκοπ/ µ0σω του εισοδµατος που παρ&γουν.12 Παρ/τι ο θεσµ/ς δεν αναφ0ρεται πουθεν& στο Κορ&νι και φανεται να διαµορφ)θηκε µετ& τον θ&νατο του προφτη Μω&µεθ, η µουσουλµανικ παρ&δοση αν&γει την αρχ του σε αυτ/ν και στην προτροπ του να
δνεται ελεηµοσ(νη σε /σους την 0χουν αν&γκη.13
Η δωρε& ισχ(ει στο διηνεκ0ς και το βακο(φι εναι αναπαλλοτρωτο.
Απαρατητη προϋπ/θεση για την δρυση εν/ς βακουφιο( εναι ο δωρητς
να 0χει την πλρη κυρι/τητα των περιουσιακ)ν στοιχεων που αφιερ)νει. Ο
των: αυτο(ς που δεν δεχνουν µεγ&λο ενθουσιασµ/ για τη ν0α τους θρησκεα, αυτο(ς που
0χουν κ(ρος και µπορο(ν να προσελκ(σουν και &λλους στο ισλ&µ, καθ)ς και /σους αναλαµβ&νουν εχθρικο(ς µη µουσουλµ&νους  µουσουλµ&νους που αρνο(νται να καταβ&λουν ζεκτ
(Zysow, 2001, 415).
11. Απ/ την ελληνικ απ/δοση του Κορανου του 1978 απουσι&ζουν οι δο(λοι και οι
χρε)στες. Αναφ0ρονται /µως στην παλι/τερη απ/δοση Πεντ&κη (Το Κορ&νιον, 1928).
12. Για την περπτωση της περιοχς των Σερρ)ν τον 15ο-16ο αι)να και την ποικιλοµορφα των βακουφι)ν της, βλ. Balta, 1995.
13. Η νε/τερη επιστµη συνδ0ει τη διαµ/ρφωση του βακουφικο( θεσµο( µε αρχ0ς του
ρωµαϊκο( δικαου και βυζαντιν& πρ/τυπα (Heffening, 1987, 1098B Barnes, 1987, 12-16), αν και
0χουν διατυπωθε αµφιβολες για το αν η εµφ&νιση των βακουφι)ν οφελεται &µεσα σε βυζαντιν επιρρο (Peters, 2000, 60).
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δωρητς εναι ελε(θερος να αφιερ)σει τα περιουσιακ& στοιχεα του για
οποιονδποτε σκοπ/ επιθυµε, αρκε αυτ/ς να συν&δει µε τις αξες του
ισλ&µ. Τα βακο(φια διακρνονται α) σε αγαθοεργ&  δηµ/σια (χαϊρ), τα
οποα παρ&γουν εισ/δηµα για κ&ποιο δρυµα (που µπορε να εναι 0να τζαµ, αλλ& και 0να σχολεο, 0να νοσοκοµεο14  0να πτωχοκοµεο), τους φτωχο(ς  για οποιονδποτε &λλο αγαθοεργ/ σκοπ/ (/πως, για παρ&δειγµα, τη
συντρηση µιας γ0φυρας, εν/ς υδραγωγεου  µιας κρνης), και β) σε οικογενειακ& (εχλ), τα οποα συγκροτο(νται επσης για την ενσχυση κ&ποιου
αγαθοεργο(  ιερο( σκοπο(, που /µως πρ/κειται να εξυπηρετηθε µ/νο
αφο( εκλεψουν ο ιδρυτς του βακουφιο( και οι απ/γονο του  κ&ποια τρτα πρ/σωπα που αυτ/ς 0χει ορσει. Στην πρ)τη περπτωση ο ιδρυτς και οι
οικεοι του δεν 0χουν καµα υλικ απολαβ απ/ το βακο(φι, εν) στη δε(τερη εναι οι πραγµατικο δικαιο(χοι των εισοδηµ&των του βακουφιο(. Υπ&ρχει τ0λος µια ενδι&µεση κατηγορα βακουφι)ν, που τα εισοδµατ& τους καταν0µονται απ/ την πρ)τη στιγµ µεταξ( εν/ς αγαθοεργο(  ιερο( σκοπο(
και του ιδρυτ και της οικογ0νει&ς του. Και σε αυτ την περπτωση οι ιδρυτ0ς των βακουφι)ν 0χουν τη δυνατ/τητα να ρυθµσουν τους /ρους της
αφι0ρωσης 0τσι )στε να διασφαλσουν 0να σηµαντικ/ εισ/δηµα στους εαυτο(ς και τους απογ/νους τους (Yediyıldız, 1985, 12-19).
Η διαδικασα δηµιουργας εν/ς βακουφιο( ακολουθε συγκεκριµ0νους
νοµικο(ς καν/νες. Οι συγκεκριµ0νοι /ροι β&σει των οποων λειτουργε το κ&θε βακο(φι καθορζονται απ/ τον δωρητ και καταγρ&φονται στο 0γγραφο
που αποτελε την ιδρυτικ του πρ&ξη (βακφιγι"). Τη διαχεριση του βακουφιο( αναλαµβ&νει 0νας διαχειριστς (µουτεβελλς), εν) η επβλεψ του ανκει
στον καδ, ο οποος 0χει την εξουσα να διορζει τους µουτεβελλδες, αλλ&
και να τους πα(ει, αν παρανοµο(ν. Εντο(τοις, αυτ/ς ο κρατικ/ς 0λεγχος παρ0µεινε εν πολλος τυπικ/ς. Στα οικογενειακ& βακο(φια, αλλ& συνθως και
στην ενδι&µεση κατηγορα, δηλαδ στη µεγ&λη πλειον/τητα των βακουφι)ν
της οθωµανικς περι/δου, η θ0ση του µουτεβελλ ανκε στον ιδρυτ του βακουφιο( και κατ/πιν κληρονοµικ& στους συγγενες και τους απογ/νους του.
Τα 0σοδα των βακουφι)ν προ0ρχονται απ/ την ενοικαση των γαι)ν,
καταστηµ&των, αποθηκ)ν, σπιτι)ν και γενικ& ακνητης περιουσας κ&θε ε14. Τα µεγαλ(τερα νοσοκοµεα της οθωµανικς περι/δου λειτο(ργησαν στο πλασιο του
βακουφικο( θεσµο( χ&ρη σε αφιερ)σεις σουλτ&νων και µελ)ν της σουλτανικς οικογ0νειαςB
αναφ0ρεται /τι τουλ&χιστον σε κ&ποια απ/ τα νοσοκοµεα υπρχε πρ/νοια για δωρε&ν εξ0ταση και χοργηση φαρµ&κων στους φτωχο(ς. Γενικ& π&ντως οι δαπ&νες λειτουργας των νοσοκοµεων καλ(πτονταν απ/ τα βακο(φια. Επσηµος φορ0ας ιατρικς εκπαδευσης ταν ειδικο µεντρεσ0δες, που επσης ανκαν σε βακο(φια και συνθως συνδ0ονταν µε κ&ποιο νοσοκοµεοB ο πιο γνωστ/ς ταν ο µεντρεσ0ς του τζαµιο( του Σουλεϊµ&ν του Μεγαλοπρεπο(ς στην
Κωνσταντινο(πολη. Pπως συν0βαινε γενικ& στους µεντρεσ0δες, στην ιδρυτικ πρ&ξη του βακουφιο( προβλεπ/ταν µισθ/ς για τον διδ&σκοντα και ηµερσια αποζηµωση για τους σπουδαστ0ς (}ehsuvaroñlu, 1986B Arslanta{, 1993B Ιναλτζκ, 1995, 247-248).

140

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

δους, η οποα αποτελε το αντικεµενο της αφι0ρωσης. Κατ& την οθωµανικ
περοδο επιτρεπ/ταν και η αφι0ρωση χρηµατικ)ν ποσ)ν, που παργαν εισ/δηµα επενδυ/µενα ως δ&νεια. Οι νοµοµαθες ταν ωστ/σο επιφυλακτικο
0ναντι των λεγ/µενων χρηµατικ)ν βακουφι)ν, επειδ αφεν/ς η δωρε& χρηµ&των αντ0βαινε τον καν/να πως το αντικεµενο της δωρε&ς /φειλε να εναι
σταθερ/ και αι)νιο και αφετ0ρου το Κορ&νι απαγορε(ει τον τοκισµ/ χρηµ&των και την τοκογλυφα (Çızakça, 1995).
Οι µη µουσουλµ&νοι εν0ταξαν κατ& την οθωµανικ περοδο και τα δικ& τους θρησκευτικ& και αγαθοεργ& ιδρ(µατα στο βακουφικ/ πλασιο λειτουργας, 0τσι )στε να διασφαλσουν τη νοµιµ/τητ& τους κατ& το δκαιο του
κυραρχου. Τυπικ& βεβαως ο ισλαµικ/ς ν/µος δεχ/ταν την δρυση βακουφι)ν απ/ µη µουσουλµ&νους, µ/νο αν αυτ& δεν εξυπηρετο(σαν σκοπο(ς
ασ(µβατους προς το ισλ&µ, /πως η συντρηση µη µουσουλµανικ)ν οκων
λατρεας και µον)ν (Peters, 2000, 61).
Το βακο(φι εναι αναµφιβ/λως µια θεσµοποιηµ0νη µορφ αρωγς και
πρ/νοιας, µ/νο που διακρνεται απ/ χαρακτηριστικ& που δεν επιτρ0πουν
να ταυτιστε µε την &σκηση κοινωνικς πολιτικς – και οπωσδποτε /χι µε
την &σκηση κρατικς κοινωνικς πολιτικς. Ο θεσµ/ς στηρζεται –µε σηµερινο(ς /ρους– στην «ιδιωτικ πρωτοβουλα»15 και 0χει τοπικ/ χαρακτρα
µ0σα σε 0να πλασιο αρχ)ν και καν/νων που θ0τει ο ιερ/ς ν/µος του ισλ&µ.
Τα βακο(φια δεν εναι κρατικο οργανισµο και δεν αφορο(ν παροχ0ς µε
καθολικ εφαρµογ σε /λη την 0κταση της αυτοκρατορας.
∆εν πρ0πει επσης να παραβλ0πει κανες /τι τα βακο(φια δεν αποσκοπο(σαν π&ντα στην &µβλυνση κοινωνικ)ν ανισοττων, εν) σε αρκετ0ς περιπτ)σεις κατ0ληγαν να ενισχ(ουν κυρως  αποκλειστικ& την οικογ0νεια
του ιδρυτ τους και /χι το κοινωνικ/ σ(νολο. Jτσι κι αλλι)ς, ισχ(ει αυτ/
που επισηµ&ναµε παραπ&νω γενικ& για την ελεηµοσ(νη: η θεµελωση του
θεσµο( εναι πρωτστως θρησκευτικ και /χι κοινωνικB οι ιδρυτ0ς των βακουφι)ν ενδιαφ0ρονται πρωταρχικ& για τη σωτηρα της ψυχς τους και /χι
για τη δι/ρθωση των κοινωνικ)ν αδικι)ν. Τυχανει απλ)ς, αφο( αυτ εναι
η επιθυµα του Θεο(, ο πρωταρχικ/ς στ/χος τους να επιτυγχ&νεται µε τη φιλανθρωπα και την ελεηµοσ(νη, η οποα, στην περπτωση των βακουφι)ν,
εξασφαλζει συνθως και κοινωνικ/ κ(ρος και προβολ στο δωρητ. Απ/
την &λλη, εναι γεγον/ς /τι πολλ& βακο(φια εξυπηρετο(σαν τελικ& σκοπο(ς,
15. [Σηµεωση του Επιµελητ]: Θα µπορο(σαµε να χρησιµοποισουµε και τον /ρο «µηκερδοσκοπικ/ ευαγ0ς κληροδ/τηµα», εν) εµαστε διστακτικο να χρησιµοποισουµε τον /ρο
«τρτος τοµ0ας», αν και προσοµοι&ζει αρκετ&. Ο δισταγµ/ς οφελεται στο γεγον/ς /τι η αν&πτυξη του τρτου τοµ0α χρονικ& σχετζεται µε τον (στερο 19ο αι)να ως περοδο πρ)της εµφ&νισης, και κυρως µε τον 20/ ως περοδο σηµαντικς αν&πτυξης απ/ την µα πλευρ&. Αλλ&
(στην σηµεριν τουλ&χιστον µορφ του) και µε συγκεκριµ0νη µορφ και εππεδο αν&πτυξης
τ/σο του κρ&τους γενικ/τερα /σο και της κοινωνικς πολιτικς ειδικ/τερα.
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οι οποοι υπ&γονται στην κατηγορα της κοινωνικς πολιτικς: διασφ&λιζαν
π/ρους για την εκπαδευση και την υγεα (κυρως για την κτηριακ υποδοµ και την αµοιβ του προσωπικο( των σχετικ)ν ιδρυµ&των), για δηµ/σια
0ργα, καθ)ς και για τις αν&γκες των απ/ρων.
Παρ/τι τα βακο(φια δεν ιδρ(ονταν απ/ το κρ&τος, το τελευταο εχε
απ/ µια &ποψη σηµαντικ συµβολ στη δηµιουργα τους. Χωρς να προχωρσουµε σε αν&λυση του καθεστ)τος της γης στην Οθωµανικ Αυτοκρατορα,
αρκε εδ) να επισηµ&νουµε /τι σ(µφωνα µε τον ν/µο το µεγαλ(τερο τµµα
της ανκε στο κρ&τος. Καθ)ς απαρατητη προϋπ/θεση για την δρυση εν/ς
βακουφιο( εναι η πλρης κυρι/τητα του δωριζ/µενου περιουσιακο( στοιχεου, το κρ&τος διευκ/λυνε τη δηµιουργα των µεγ&λων κυρως βακουφι)ν, παραχωρ)ντας δικαι)µατα κατοχς της γης  κυρι/τητας των προσ/δων της στα
κρατικ& στελ0χη, τα µ0λη της αυλς και τους ιδι)τες που επιθυµο(σαν να
ιδρ(σουν βακο(φια (Barnes, 1987, 45-48B Yediyıldız, 1985, 131-135).
Καθ)ς ταν τα πλουσι/τερα πρ/σωπα στην αυτοκρατορα, οι σουλτ&νοι,
µ0λη της σουλτανικς οικογ0νειας και υψηλ/βαθµα στελ0χη του παλατιο(
και της κεντρικς διοκησης ταν εκενοι που δρυσαν τα µεγαλ(τερα βακο(φια, τα οποα κ&λυψαν για αι)νες θρησκευτικ0ς, εκπαιδευτικ0ς, νοσοκοµειακ0ς και &λλες αν&γκες της κοινωνας και τ/νωσαν γενικ& τη ζω των
π/λεων. Εναι προφαν0ς /τι, παρ/τι τα δρυσαν ως φυσικ& πρ/σωπα και /χι
ως εκπρ/σωποι του κρ&τους, αυτ& τα βακο(φια απ0βλεπαν στην ενσχυση
του κ(ρους και τη νοµιµοποηση της δυναστεας και του κρ&τους στα µ&τια
των υπηκ/ων τους, λειτουργ)ντας ως τεκµρια της ευσ0βειας και της φιλανθρωπας των κυβερν)ντων (βλ. και τον προβληµατισµ/ της Singer, 2002, 165166). Η διοκησ τους παραχωρο(νταν συνθως σε ισχυρο(ς αξιωµατο(χους της αυλς και της κυβ0ρνησης, χωρς αυτ/ να τα καθιστ& κρατικ&.16
Η οικονοµικ πορεα του κ&θε βακουφιο( και η δυνατ/τητ& του να εκπληρ)νει τον σκοπ/ για τον οποο ιδρ(θηκε, εξαρτι/ταν στις περισσ/τερες
περιπτ)σεις αποκλειστικ& απ/ τη διαχεριση της οποας τ(γχανε. Jνα δι&ταγµα (φιρµ&νι) του 1797 κατηγορε τους µουτεβελλδες δι&φορων σουλτανικ)ν ιµαρετι)ν (πτωχοτροφεων)17 για την εξυπηρ0τηση πελατειακ)ν σχ0σεων µ0σω των βακουφι)ν µε αποτ0λεσµα αυτ& να «εναι ελλειµµατικ& και
στο χελος της πτ)χευσης» (Peri, 1992, 175).
Μπορο(ν να αναφερθο(ν πολλ& παραδεγµατα βακουφι)ν, που δρυσαν σουλτ&νοι, µ0λη της σουλτανικς οικογ0νειας και αξιωµατο(χοι της αυ16. Χαρακτηριστικ/ παρ&δειγµα συντονισµ0νης δρυσης βακουφι)ν εναι η εντολ του
Μεχµ0τ ΒG το 1459 προς τους µουσουλµ&νους µεγιστ&νες να χτσουν βακουφικ& συγκροτµατα µε τζαµι&, πτωχοτροφεα και σχολεα, καθ)ς και εµπορικ& κτρια και πανδοχεα στην
Κωνσταντινο(πολη µε στ/χο την τ/νωση της θρησκευτικς, κοινωνικς και οικονοµικς ζως
της ν0ας πρωτε(ουσας του οθωµανικο( κρ&τους.
17. Ο θεσµ/ς αναλ(εται στο επ/µενο τµµα (Το ιµαρ"τι).
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λς και της διοκησης και εξυπηρετο(σαν κοινωνικ0ς αν&γκες, µε χαρακτηριστικ/τερες περιπτ)σεις τα συγκροτµατα του Μεχµ0τ ΒG του Πορθητ και
του Σουλεϊµ&ν ΑG του Μεγαλοπρεπο(ς στην Κωνσταντινο(ποληB και τα δ(ο
περιλ&µβαναν µεταξ( των κτισµ&των τους τζαµ, πρωτοβ&θµιο σχολεο (µεκτ"π), ιεροδιδασκαλεα (µεντρεσ0δες), νοσοκοµεο, ιµαρ0τι, ξεν)να για ταξιδι)τες (χ&νι  καραβανσαρ&ι) και λουτρ& (χαµ&µ) – το συγκρ/τηµα του
Σουλεϊµ&ν περιλ&µβανε ακ/µα ξεν)να απ/ρων. Τα σουλτανικ& πρ/τυπα
ακολουθο(σαν και τα ιδρ(µατα των κρατικ)ν αξιωµατο(χων. Για παρ&δειγµα, ο Γιαχγιαπασαζαντ0 Μεχµ0τ Πασ& δρυσε ως διοικητς της επαρχας
του Σεµεντιρ0 (Σµεντ0ρεβο) 0να µεγ&λο βακο(φι στο Βελιγρ&δι στο αG µισ/
του 16ου αι)να. Μεταξ( &λλων, το βακο(φι του συντηρο(σε 0να µεκτ"π, 0να
µεντρεσ0 και 0να ιµαρ0τι, αλλ& και 0να καραβανσαρ&ι18 και κρνες (FoticG,
2001). Εξ&λλου, ο Κιοπρουλο( Μεχµ0τ Πασ& και οι γιοι του Κιοπρουλουζαντ0 Φαζλ Αχµ0τ Πασ& και Φαζλ Μουσταφ& Πασ&, /λοι τους µεγ&λοι βεζρηδες, δρυσαν βακο(φια, που συντηρο(σαν δ0κα µεκτ"π, δ(ο µεντρεσ0δες,
αλλ& και πλθος κρην)ν, απ/ τις οποες οι 55 στη Σµ(ρνη (Kunt, 1994).19
Απ/ το τελευταο τ0ταρτο του 18ου αι)να σηµει)θηκε µια σηµαντικ
αλλαγ, καθ)ς οι σουλτ&νοι &ρχισαν να θ0τουν κ&τω απ/ ενιαα διοκηση
τα βακο(φια που δρυαν οι διοι, καθ)ς και µ0λη της οικογ0νει&ς τους και
υψηλ/βαθµοι αξιωµατο(χοι. Αυτ η τ&ση συγκεντρωτισµο( οριστικοποιθηκε το 1826 µε την δρυση µιας ν0ας κεντρικς υπηρεσας διοκησης (αργ/τερα υπουργεου) των βακουφι)ν (εβκφ-ι χουµαγιον νεζαρετ). Σε αυτ
περιλθαν µ0σα σε λγα χρ/νια /λα τα σουλτανικ& βακο(φια, και γενικ& τα
βακο(φια που ως τ/τε ελ0γχονταν ανεξ&ρτητα απ/ δι&φορους κρατικο(ς
και αυλικο(ς αξιωµατο(χους, εν) κ&τω απ/ κρατικ/ 0λεγχο τ0θηκαν και τα
0σοδα των επαρχιακ)ν βακουφι)ν. Το 1837 υπχθη στην ενιαα διοκηση
των σουλτανικ)ν βακουφι)ν και η διαχεριση των υδραγωγεων, κρην)ν
και γενικ& των 0ργων (δρευσης που συντηρο(νταν µ0σω του βακουφικο(
θεσµο( και εξασφ&λιζαν νερ/ στον πληθυσµ/ της Κωνσταντινο(πολης.
Επσης το 1840 το κρ&τος αν0λαβε τη διαχεριση και /λων των βακουφι)ν
που ως τ/τε βρσκονταν κ&τω απ/ τον 0λεγχο των δερβσηδων.20 Συν0πεια
το(του ταν το κρ&τος να αναλ&βει 0ναν πολ( πιο ενεργ/ ρ/λο στην παρο18. Συνθως στα καραβανσαρ&για, που ανκαν σε βακο(φια, οι 0µποροι και οι ταξιδι)τες µπορο(σαν να διαµενουν δωρε&ν µ0χρι τρεις µ0ρες.
19. Για την ελληνικ µετ&φραση µιας πρ&ξης δρυσης βακουφιο( (1694) απ/ τον διοικητ Χ&νδακα και γενικ/ διοικητ Κρτης Φιντκ Χατζ Μεχµ0τ Πασ&, βλ. Σταυρινδης, 1987,
122-129. Το βακο(φι περιλ&µβανε 0να τζαµ, σχολεα, 0ργα (δρευσης και µα γ0φυρα.
20. Οι δερβσηδες εκπροσωπο(ν τον µυστικιστικ/ κλ&δο του ισλ&µ και εναι οργανωµ0νοι σε τ&γµατα αν&λογα µε τις θεολογικ0ς αντιλψεις και τις λατρευτικ0ς πρακτικ0ς τους. Τα
τ&γµατα των δερβσηδων διαχειρζονταν κατ& την οθωµανικ περοδο περιουσιακ& στοιχεα,
που εχαν το νοµικ/ χαρακτρα του βακουφιο(.
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χ υπηρεσι)ν πρ/νοιας και αρωγςB κατ& κ&ποιο τρ/πο πρ/κειται για µια
πρ)ιµη περπτωση κρατικοποησης. Τα βακο(φια διακρνονταν πια σε εκενα που το κρ&τος 0λεγχε &µεσα, σε εκενα που απλ)ς επ0βλεπε και στα εντελ)ς ανεξ&ρτητα. Στην τρτη κατηγορα ανκαν τα βακο(φια των µη µουσουλµ&νων. Ο κρατικ/ς 0λεγχος επιβλθηκε µε στ/χο να περιοριστο(ν τα
φαιν/µενα διασπ&θισης των εισοδηµ&των των βακουφι)ν απ/ τους µουτεβελλδες  απ/ ισχυρο(ς παρ&γοντες, που µ/νο κατS /νοµα ταν «φτωχο».
Jνας &λλος, πιο ιδιοτελς, στ/χος ταν να αντληθο(ν 0σοδα για τις αν&γκες
του κρ&τους και ιδως για το στρατ/. Εντ0λει, η επιβολ του κρατικο( ελ0γχου περι/ρισε την αυτονοµα των βακουφι)ν χωρς, /πως φανεται, να βελτι)σει την κατ&στασ τους  να αποτρ0ψει την ανοκεια χρση των π/ρων
τους (Barnes, 1987, 67 κ.εξ.B Öztürk, 1994B Heffening, 1987, 1101).21

Το ιµαρ"τι
Μα κατηγορα ιδρυµ&των, που λειτουργο(σαν στο πλασιο του βακουφικο( θεσµο(, ταν τα ιµαρ0τια, /ρος που µπορε να αποδοθε στην ελληνικ
ως «πτωχοτροφεο». Το ιµαρ0τι πρ/σφερε δωρε&ν συσστιο στους φτωχο(ς,
τους ταξιδι)τες και τους φοιτητ0ς των µεντρεσ0δων (και γενικ& στο προσωπικ/ και τους χρστες των υπηρεσι)ν του βακουφιο( στο οποο ανκε).
Λειτουργο(σε επσης κατ& κ&ποιο τρ/πο ως εστα στην οποα δι0µεναν δωρε&ν οι φοιτητ0ς των µεντρεσ0δων (Pakalın, 1951, 61B Peri, 1992, 168).
Jνα απ/ τα µεγ&λα ιµαρ0τια του οθωµανικο( κρ&τους ταν το ιµαρ0τι
του βακουφιο( της Χασεκ Σουλτ&νας στην Ιερουσαλµ. Το βακο(φι ιδρ(θηκε το 1552 απ/ τη Χουρ0µ, σ(ζυγο του σουλτ&νου Σουλεϊµ&ν ΑG, και περιλ&µβανε τζαµ, ξεν)να για τους µουσουλµ&νους προσκυνητ0ς, χ&νι για τους
ταξιδι)τες και ιµαρ0τι που χορηγο(σε φαγητ/ και ψωµ στο προσωπικ/ και
τους φιλοξενο(µενο(ς του, καθ)ς και στους φτωχο(ς και τους &πορους.22
Για τη χρηµατοδ/τηση των υπηρεσι)ν του εν λ/γω βακουφιο( αφιερ)θηκαν
οι φορολογικ0ς πρ/σοδοι κ&ποιων χωρι)ν και γαι)ν,23 καθ)ς και τα 0σοδα
21. Η επιβολ του κρατικο( ελ0γχου επ των βακουφι)ν δικαιολογθηκε µεταξ( &λλων
και µε το επιχερηµα πως τα περισσ/τερα εχαν δηµιουργηθε σε κρατικ ακνητη περιουσα
που εχε εκχωρσει ο σουλτ&νος για αυτ/ν τον σκοπ/ (Barnes, 1987, 48).
22. Η ιδρυτικ πρ&ξη του βακουφιο( προ0βλεπε 400 φτωχο(ς και 0χοντες αν&γκη, χωρς
να προσδιορζει αν αυτο θα µπορο(σαν να εναι και µη µουσουλµ&νοι. Υπ&ρχει π&ντως µια
µαρτυρα /τι, αν κ&ποιος µη µουσουλµ&νος πγαινε στο ιµαρ0τι για συσστιο, δεν του το αρνο(νταν, αλλ& /τι αυτ/ συν0βαινε 0τσι κι αλλι)ς σπ&νια (Singer, 2002, 63-65, 75-76).
23. Pπως σηµει)σαµε παραπ&νω, ταν συνθης πρακτικ να παραχωρο(νται φορολογικ0ς πρ/σοδοι σε µ0λη της σουλτανικς οικογ0νειας και υψηλ/βαθµα κρατικ& στελ0χη και αυτ&
µε τη σειρ& τους να τις αφιερ)νουν σε βακο(φια για τη σωτηρα της ψυχς τουςB η χρηµατοδ/τηση /µως των βακουφι)ν απ/ φ/ρους δεν ταν ο καν/νας. Ο τρ/πος κ&λυψης των δαπαν)ν εν/ς
βακουφιο( βρισκ/ταν σε ευθεα εξ&ρτηση απ/ την ιδι/τητα και τις δυνατ/τητες του ιδρυτ του.
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απ/ την εκµετ&λλευση δι&φορων αστικ)ν ακιντων, /πως καταστηµ&των,
κλειστ)ν αγορ)ν και λουτρ)ν. Κατ& τον 18ο αι)να, /πως και νωρτερα, το
ιµαρ0τι δι0νεµε σο(πα και ψωµ κ&θε πρω και βρ&δυ. Pσοι δικαιο(νταν
συσστιο 0φεραν δελτα, που χορηγο(σε ο διαχειριστς του βακουφιο(,  0γγραφα, που εξ0διδαν συγκεκριµ0νοι κρατικο αξιωµατο(χοι. Ενδιαφ0ρον
παρουσι&ζει απ/ ιστορικ &ποψη /τι εκενη τουλ&χιστον την εποχ το ιµαρ0τι δεν πρ/σφερε τις υπηρεσες του µ/νο στους φτωχο(ς, αλλ& και σε µ0λη
της τοπικς ελτ και τις ακολουθες τους, που εχαν εγγραφε ως δικαιο(χοι,
ετε λ/γω του κ(ρους που δι0θεταν ως ουλεµ  απ/γονοι του προφτη Μω&µεθ ετε επειδ εχαν τη δ(ναµη να επιβ&λουν κ&τι τ0τοιο. Ιεροδικαστικ0ς
καταχωρσεις των τελευταων δεκαετι)ν του 18ου αι)να αναφ0ρουν, για
παρ&δειγµα, πως αρκετ0ς φρατζ/λες ψωµ και σο(πα δνονταν καθηµεριν&
σε 0ναν στρατιωτικ/ διοικητ και στον διο τον διοικητ της Ιερουσαλµ,
προφαν)ς για τις αν&γκες των ανδρ)ν τους. Το παρ&δειγµα εναι ενδεικτικ/ της µορφς που µπορο(σε να λ&βει στην πρ&ξη µια καθS /λα θεµιτ βακουφικ αφι0ρωση. Iλλες καταχωρσεις αποδεικν(ουν πως τα 0γγραφα
αναγν)ρισης κ&ποιου ως δικαιο(χου των παροχ)ν του ιµαρετιο( αποτελο(σαν εµπορε(σιµο αγαθ/ που &λλαζε χ0ρια 0ναντι πληρωµς (Peri, 1992).24
Αξζει να αναφ0ρουµε επσης πως το προαναφερθ0ν βακο(φι του Γιαχγιαπασαζαντ0 Μεχµ0τ Πασ& στο Βελιγρ&δι επικρ&τησε να λ0γεται «βακο(φι του ιµαρετιο(» (ιµαρ"τ βακφ), γεγον/ς που δηλ)νει /τι το ιµαρ0τι αποτελο(σε προφαν)ς τη σηµαντικ/τερη για την τοπικ κοινωνα λειτουργα
του.25 Το ιµαρ0τι φρ/ντιζε για τα γε(µατα των φτωχ)ν, του προσωπικο( και
γενικ& /σων συνδ0ονταν µε το βακο(φι (περιλαµβανοµ0νων των σπουδαστ)ν του µεντρεσ0), καθ)ς και /σων φιλοξενο(νταν στο καραβανσαρ&ι του
βακουφιο(. Το 1572 οι δαπ&νες του βακουφιο( για τρ/φιµα και &λλα 0ξοδα
της κουζνας &γγιζαν το 43% των συνολικ)ν δαπαν)ν του. Ωστ/σο και σε
αυτ την περπτωση φανεται πως οι φτωχο αποτελο(σαν τη µειον/τητα
των αποδεκτ)ν των ωφεληµ&των του ιµαρετιο(: το 1660 για τους φτωχο(ς
προορζονταν µ/νο 0ξι διπλ& µεγ&λα πιτ/ψωµα (φ ντλα  φοντολα) απ/
τα 180 που παρασκε(αζε καθηµεριν& το ιµαρ0τι (Foti¶, 2001, 442, 444).
24. Για µια ενδιαφ0ρουσα και ενδελεχ αν&λυση του ιµαρετιο( της Χασεκ Σουλτ&νας σε
συνδυασµ/ µε την 0ννοια, το περιεχ/µενο, τους περιορισµο(ς και τη σκοπιµ/τητα της σουλτανικς φιλανθρωπας στο οθωµανικ/ πλασιο, βλ. Singer, 2002.
25. Αντστοιχη ταν η περπτωση του ιµαρετιο( της Καβ&λας, που ιδρ(θηκε τον 19ο αι)να απ/ τον Μεχµ0τ Αλ της Αιγ(πτουB το συγκρ/τηµα δεν περιλ&µβανε µ/νο ιµαρ0τι, αλλ&
εξυπηρετο(σε και θρησκευτικ0ς και εκπαιδευτικ0ς λειτουργες. Βασικ αποστολ του ιµαρετιο(
ταν να καλ(πτει τις αν&γκες του προσωπικο( και των σπουδαστ)ν των µεντρεσ0δων του συγκροτµατοςB παρεχε /µως γε(µατα και στους φτωχο(ς και &πορους γενικ)ς. Για την κ&λυψη των δαπαν)ν του ιδρ(µατος εχαν παραχωρηθε στον Μεχµ0τ Αλ τα φορολογικ& 0σοδα
της Θ&σου (Στεφανδου-Φωτι&δου, 1985-1986).
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Η εκπαδευση
Η παραδοσιακ µουσουλµανικ εκπαδευση αποτελο(νταν απ/ δ(ο βασικ0ς «βαθµδες»: στην πρ)τη βρσκονταν τα σχολεα (µεκτ"π), τα οποα δδασκαν γραφ και αν&γνωση, εν) στην αν)τερη βαθµδα ανκαν τα ιεροδιδασκαλεα (µεντρεσ0ς), τα οποα προετοµαζαν λ/γιους µε θεολογικ και
νοµικ κατ&ρτιση. Η εκπαδευση και των δ(ο βαθµδων συνδε/ταν στεν& µε
τη θρησκεα, αφο( απ0βλεπε πρωταρχικ& στην εξοικεωση των µαθητ)ν µε
το ισλ&µ και τις αρχ0ς του.
Τα σχολεα αποτελο(σαν τµµα βακουφι)ν και εξασφ&λιζαν απ/ αυτ&
τους απαραιττους π/ρους για τη λειτουργα τουςB σε µια εποχ κατ& την
οποα η εγγραµµατοσ(νη ταν 0τσι κι αλλι)ς περιορισµ0νη, το κρ&τος δεν
δρυε σχολεα και εποµ0νως δεν υπρχε κρατικ/ σ(στηµα σχολεων µε τη σ(γχρονη 0ννοια του /ρου.26 Το κρ&τος επιθυµο(σε /µως τον 0λεγχο των ουλεµ,
οι οποοι ταν οι φορες της θρησκευτικς γν)σης και λειτουργο(σαν νοµιµοποιητικ& για το διο, καταλαµβ&νοντας παρ&λληλα θ0σεις στο σ(στηµα της
επαρχιακς και της κεντρικς διοκησης. Γι’ αυτ/ το λ/γο, το οθωµανικ/ κρ&τος /χι µ/νο εν0ταξε τους ουλεµ σε µια διοικητικς µορφς ιεραρχα (ιλµιγι"), αλλ& κατ0ταξε ιεραρχικ& και τους µεντρεσ0δες, απ/ τους οποους αυτο
αποφοιτο(σαν, ελ0γχοντας παρ&λληλα τους διορισµο(ς των καθηγητ)ν (µουντερς) τους. Στην κορυφ της σχετικς κατ&ταξης, η οποα αντανακλο(σε τη
σπουδαι/τητα και το κ(ρος εν/ς µεντρεσ0, τοποθετθηκαν οι µεντρεσ0δες
που εχαν ιδρυθε απ/ σουλτ&νους (Ιναλτζκ, 1995, 286-293B Zilfi, 1988, 24-26).
Τα 0σοδα των βακουφι)ν διατθονταν τ/σο για τη συντρηση των κτηρων και τη λειτουργα των σχολεων, /σο και για τους µισθο(ς των διδασκ/ντων και τα 0ξοδα διαβωσης των σπουδαστ)ν των ιεροδιδασκαλεων,
των οποων 0να ποσοστ/ δι0µενε δωρε&ν σε κελι& του µεντρεσ0 και σιτιζ/ταν αν0ξοδα.27 Για παρ&δειγµα, ο µισθ/ς του καθηγητ του µεντρεσ0 της
Πλ0βνας (Πλ0βεν) στη β/ρεια Βουλγαρα, ο οποος ανκε στο βακο(φι του
Μιχ&λογλου Αλαεντν Αλ Μπ0η, πληρων/ταν απ/ τα 0σοδα εν/ς χαµ&µ
στο Βιδνι. Απ/ την &λλη, κ&ποια 0γγραφα του 18ου αι)να δεχνουν πως το
κρ&τος κ&λυπτε το διο τις δαπ&νες λειτουργας κ&ποιων σχολεων και ιεροδιδασκαλεων που δεν ανκαν σε βακο(φια  των οποων τα βακο(φια
αδυνατο(σαν να ανταποκριθο(ν στις υποχρε)σεις τους. Την δια εποχ αρχζει να επεκτενεται η συνθεια οι δωρητ0ς να µην ιδρ(ουν ν0ους µεντρεσ0δες, αλλ& να χρηµατοδοτο(ν θ0σεις διδασκ/ντων, οι οποοι τοποθετο(νταν
σε υπ&ρχοντες µεντρεσ0δες  τζαµι&. Αυτ η µ0θοδος ταν ταχ(τερη και
26. Σε αυτ/ το πλασιο η οργ&νωση των εκπαιδευτικ)ν θεσµ)ν των µη µουσουλµ&νων
επαφετο στους διους.
27. Για τις σχετικ0ς παροχ0ς προς τους σπουδαστ0ς των µεντρεσ0δων του ιµαρετιο( της
Καβ&λας, βλ. Στεφανδου-Φωτι&δου, 1985-1986, 211-212.
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φτην/τερη απ/ την δρυση εν/ς ν0ου µεντρεσ0 και ανταποκριν/ταν τ/σο
στη µεγαλ(τερη προσφορ& εργασας /σο και στην αυξηµ0νη ζτηση για εκπαδευση (Såbev, 1998B Zilfi, 1983, 319-323).

Η αρχ της δικαιοσνης
Μια βασικ αρχ του οθωµανικο( συστµατος διακυβ0ρνησης ταν το δικαωµα /λων ανεξαιρ0τως των υπηκ/ων να απευθ(νονται στις κρατικ0ς αρχ0ς και να καταγγ0λλουν τις αδικες που υφσταντο. Το κρ&τος –και ο σουλτ&νος προσωπικ&– λειτουργο(σε ως εγγυητς των δικαιωµ&των των πιο αδ(ναµων υπηκ/ων του 0ναντι των αυθαιρεσι)ν και της καταπεσης των κρατικ)ν αξιωµατο(χων και των ισχυρ)ν εν γ0νειB η εφαρµογ της σχετικς αρχς περνο(σε µ0σα απ/ το σ(στηµα απονοµς δικαιοσ(νης (Ιναλτζκ, 1995,
117-122B Gerber, 1994, 55-57). Με &λλα λ/για, η οθωµανικ δικαιοσ(νη ταν
0νας µηχανισµ/ς κοινωνικς εξισορρ/πησης και απ/ αυτ την &ποψη θα
µπορο(σε σως να αντιµετωπιστε ως 0να εργαλεο 0µµεσης &σκησης κοινωνικς πολιτικς. Εναι δεδοµ0νο βεβαως πως η κοινωνα παρ0µενε αυστηρ&
διαχωρισµ0νη σε ασκερ και ραγι&δες. Απλ)ς το κρ&τος εχε δηµιουργσει
θεσµο(ς των οποων προορισµ/ς ταν να µην επιτρ0πουν στους πρ)τους να
καταπι0ζουν τους δε(τερους  να καταπατο(ν τα δικαι)µατ& τους.
Σε ορισµ0νες σχετικ0ς περιπτ)σεις, το κρ&τος επεµβανει, για παρ&δειγµα, για να ρυθµσει τα χρ0η κοινοττων προς τρτους κατ& τρ/πο ευνοϊκ/ για
τις πρ)τες, µε στ/χο να αποτραπε η εξαθλωση και δι&λυσ τους (π.χ. Βασδραβ0λλης, 1952, 71-72 [αρ. 59]). Η κρατικ παρ0µβαση δεν ταν ανιδιοτελς:
τυχ/ν εγκατ&λειψη εν/ς οικισµο( επηρ0αζε αρνητικ& την εσπραξη των φ/ρων, προτεραι/τητα σηµαντικ του οθωµανικο( κρ&τους, /πως αναφ0ρθηκε
παραπ&νω. Pπως τα σ(γχρονα κρ&τη χρησιµοποιο(ν την κοινωνικ πολιτικ
ως 0να µ0σο νοµιµοποησης της εξουσας τους και αναπαραγωγς των αποδεκτ)ν κοινωνικ)ν δοµ)ν, 0τσι και το οθωµανικ/ κρ&τος χρησιµοποιο(σε τη
δικαιοσ(νη ως 0να νοµιµοποιητικ/ µηχανισµ/ που δικαιολογο(σε την (παρξ
του και στριζε την ε(ρυθµη λειτουργα του κοινωνικο( µορφ)µατος.

)λλες µορφ"ς πρ νοιας
Το οθωµανικ/ κρ&τος προ0βαινε σε παροχ0ς προς υψηλ/βαθµους αξιωµατο(χους του, οι οποοι πα(ονταν απ/ τη θ0ση τους  αποσ(ρονταν απ/ την
ενεργ/ υπηρεσα. Αυτ0ς οι παροχ0ς, γνωστ0ς ως αρπαλκ, αποτελο(σαν µια
ιδι/τυπη µορφ &σκησης κοινωνικς πολιτικς, αφο( περι/ριζαν τις ανισ/τητες στο εσωτερικ/ της κρατικς ελτ και επ0τρεπαν στα µ0λη της να καλ(πτουν τα 0ξοδ& τους και να συντηρο(ν τις ακολουθες τους κατ& την περοδο κατ& την οποα δεν κατεχαν κ&ποιο αξωµα και εποµ0νως τα εισοδµα-
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τ& τους ταν µειωµ0να.28 Το αρπαλκ λ&µβανε συνθως τη µορφ της παραχ)ρησης των προσ/δων µιας διοικητικς περιφ0ρειας σε 0ναν αξιωµατο(χο
(Mantran, 1986). Το συγκεκριµ0νο µ0τρο αφορο(σε µ/νο τους αν)τερους
αξιωµατο(χους και εχε γενικ& ως συν0πεια τη µεωση του αριθµο( των διοικητικ)ν περιφερει)ν που ταν διαθ0σιµες για το διορισµ/ εν ενεργεα και
κατ)τερων αξιωµατο(χων.29
Στην Οθωµανικ Αυτοκρατορα εφαρµοζ/ταν επσης η παραδοσιακ
ισλαµικ πρακτικ της διατµησης (ναρχ). Συγκεκριµ0να, οι εκπρ/σωποι
των συντεχνι)ν προσ0ρχονταν στο δικαστριο του καδ και καθ/ριζαν σε
συνενν/ηση µαζ του και µε τον αγοραν/µο (µουχτεσµπ) τις τιµ0ς στις οποες
θα πωλο(νταν τα προϊ/ντα τους. Οι τιµ0ς καταγρ&φονταν στο κατ&στιχο του
δικαστηρου και ανακοιν)νονταν στην αγορ& (Kütükog̀lu, 1993). Το κρ&τος
επ0βαλλε την τρηση αυτς της διαδικασας προκειµ0νου να ελ0γχονται οι
τιµ0ς και να αποφε(γεται η κοινωνικ δυσαρ0σκεια. Με &λλα λ/για, ταν
0να µ0τρο που διασφ&λιζε την κοινωνικ ειρνη και νοµιµοποιο(σε το κρ&τος στα µ&τια των υπηκ/ων του. Για τον διο λ/γο το οθωµανικ/ κρ&τος
επ0βαλλε περιορισµο(ς στη διακνηση των σιτηρ)ν και υποχρ0ωνε τους κατοκους διαφ/ρων περιοχ)ν να του πωλο(ν υποχρεωτικ& καθορισµ0νες ποσ/τητες σιτηρ)ν για τις επισιτιστικ0ς αν&γκες της Κωνσταντινο(πολης. Αυτ0ς οι ποσ/τητες διοχετε(ονταν στην αγορ& της πρωτε(ουσας σε περι/δους
σιτοδεας  /ταν κερδοσκ/ποι προκαλο(σαν τεχνητ 0λλειψηB το 1793 ιδρ(θηκε µ&λιστα ειδικ κρατικ υπηρεσα που επ0βλεπε τη διαδικασα προµθειας, αποθκευσης και διοχ0τευσης των σιτηρ)ν στην αγορ&, καθ)ς και
την τιµ π)λησης του ψωµιο(.30 Η κρατικ πολιτικ σε αυτ/ το ζτηµα συντελο(σε οπωσδποτε στην εξασφ&λιση χαµηλ)ν τιµ)ν για τους κατοκους
της Κωνσταντινο(πολης, αλλ& απ0βαινε σε β&ρος των κατοκων των επαρχι)ν, που πουλο(σαν υποχρεωτικ& τα σιτηρ& τους σε κρατικο(ς πρ&κτορες
σε τιµ0ς πολ( χαµηλ/τερες των τιµ)ν της αγορ&ς (Güçer, 1951-52B Σβορ)νος, 1996, 72-78B Güran, 1984-85).
Τ0λος, ορισµ0νοι φ/ροι και πρ/στιµα κλιµακ)νονταν σε τρεις κλµακες
κατ& την οθωµανικ περοδο, /πως επ0βαλλε η µακραωνη ισλαµικ παρ&δοση. Οι υπκοοι διακρνονταν σε πλο(σιους, ανθρ)πους µε µεσαα εισοδµατα και φτωχο(ς, και πλρωναν αν&λογα µε την οικονοµικ δυνατ/τητ&
τους. Σε ορισµ0νες µ&λιστα περιπτ)σεις υπρχε και µια τ0ταρτη κατηγορα,
28. Αναλ/γως, /ταν το 1831 το οθωµανικ/ κρ&τος προχ)ρησε στην επσηµη κατ&ργηση
του τιµαριωτικο( συστµατος, χοργησε συντ&ξεις/αποζηµι)σεις στους τιµαριο(χους που
0χασαν τα τιµ&ρι& τους χωρς να ενταχθο(ν στο ν0ο 0µµισθο ιππικ/ (Lewis, 2001, 214-215).
29. Αρπαλκ δνονταν και σε υψηλ/βαθµους ουλεµ (Zilfi, 1988, 66-70), καθ)ς και για τη
συµπλρωση του εισοδµατος κ&ποιων εν ενεργεα αξιωµατο(χων.
30. Αυτ/ το σ(στηµα καταργθηκε το 1839B 0κτοτε η προµθεια σιτηρ)ν για την Κωνσταντινο(πολη γιν/ταν αποκλειστικ& β&σει των καν/νων της ελε(θερης αγορ&ς (Güran, 1984-85, 34).
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οι &ποροι. Μειωµ0να ταν και τα ποσ& που πλρωναν οι χρες-επικεφαλς
νοικοκυρι)ν και οι &γαµοι. Εξ&λλου, οι µη µουσουλµ&νοι και οι δο(λοι πλρωναν πολλ0ς φορ0ς µ/νο το µισ/ ποσ/ του προστµου  της εισφορ&ς που
κατ0βαλλαν οι µουσουλµ&νοι. Σ(µφωνα µε τον νοµικ/ κ)δικα (κανουνναµ0ς) του Βαγιαζτ ΒG (1481-1512) η 0κπτωση διν/ταν προκειµ0νου οι µη µουσουλµ&νοι να διατηρο(ν την ικαν/τητ& τους να καταβ&λλουν τον κεφαλικ/
φ/ρο. Πρ0πει ωστ/σο να συνδε/ταν και µε το γεγον/ς /τι οι µη µουσουλµ&νοι και οι δο(λοι θεωρο(νταν κατ)τεροι απ/ τους µουσουλµ&νουςB αυτ/
συνεπαγ/ταν λιγ/τερα δικαι)µατα, αλλ&, απ/ την &λλη, και µειωµ0νες ποιν0ς (Alexander, 1985, 414-417B Heyd, 1973, 283-284, 286-288). Οι µη µουσουλµ&νοι πλρωναν επσης τον κεφαλικ/ φ/ρο σε τρεις κατηγορες (πλο(σιοι,
µεσαα εισοδµατα, φτωχο), εν) απαλλ&σσονταν απ/ την καταβολ οι
αν&πηροι, οι τυφλο και οι &ποροι &νεργοι. Κ&θε κατηγορα πλρωνε το µισ/ ποσ/ της αµ0σως υψηλ/τερης (∫nalcık, 1983, 563-564).31

Η περοδος του Τανζιµτ
Ο 19ος αι)νας ταν µια σηµαντικ καµπ για την Οθωµανικ Αυτοκρατορα,
η οποα επιδ/θηκε σε µια προσπ&θεια αναδι&ρθρωσης, εκσυγχρονισµο( και
εκκοσµκευσης των δοµ)ν και των θεσµ)ν της κατ& το πρ/τυπο των κρατ)ν
της χριστιανικς Ευρ)πης. Σε /,τι αφορ& την &σκηση κοινωνικς πολιτικς, το
κρ&τος 0κανε πιο αισθητ την παρουσα του /χι µ/νο µ0σω του ελ0γχου των
βακουφι)ν, τα οποα συν0χισαν να υπ&ρχουν και να εξυπηρετο(ν κοινωνικ0ς
αν&γκες, αλλ& και µε την εισαγωγ ν0ων µ0τρων και θεσµ)ν,32 χωρς αυτ/ να
σηµανει /τι αν0πτυξε 0να συνολικ/ σ(στηµα κοινωνικ)ν παροχ)ν.33 Εξ&λλου
και σε αυτ την περοδο 0να µεγ&λο µ0ρος της ευθ(νης και της δαπ&νης για τη
λειτουργα θεσµ)ν κοινωνικς αρωγς και πρ/νοιας παρ0µεινε στα χ0ρια των
τοπικ)ν κοινοττων. Ιδιατερα στην περπτωση των µη µουσουλµανικ)ν κοινοττων η αν&µιξη του κρ&τους περιορστηκε εν πολλος στην παραχ)ρηση
της &δειας λειτουργας και τη γενικ εποπτεα των εκπαιδευτικ)ν, προνοιακ)ν και φιλανθρωπικ)ν ιδρυµ&των τους, /που αυτ/ απαιτο(νταν.34
31. Υπρχαν ωστ/σο κ&ποιες περιοχ0ς και περιπτ)σεις στις οποες /λοι οι ζιµµδες φορολογο(µενοι πλρωναν το διο ποσ/.
32. Αναφ0ρουµε ενδεικτικ& την δρυση πτωχοκοµεου (1896), παιδιατρικο( νοσοκοµεου
(1899) και ορφανοτροφεου (1902) στην Κωνσταντινο(πολη. Σ(µφωνα µε τον Ναντρ Οζµπ0κ,
η δρυση αυτ)ν των ιδρυµ&των αποσκοπο(σε στην α(ξηση του προσωπικο( γοτρου του
σουλτ&νου Αµπντουλχαµτ ΒG, ο οποος συν0βαλε ενεργ& στην οικοδ/µησ τους (Özbek, 1999).
33. [Σηµεωση του Επιµελητ]: Αντστοιχες και σχεδ/ν ταυτ/χρονες εναι οι εξελξεις και
στις µεγ&λες ευρωπαϊκ0ς χ)ρες την εποχ εκενη µε προεξ&ρχουσα την Γερµανα (βλ0πε το κεφ&λαιο «Ο Εκτενς ∆0κατος-0νατος Αι)νας και οι Απαρχ0ς της Σ(γχρονης Κοινωνικς Πολιτικς»).
34. Απ/ τη δεκαετα του 1860 εγκαινι&ζεται εξ&λλου η προσπ&θεια να ιδρυθε η οθωµα-
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Ο αποσπασµατικ/ς χαρακτρας της κρατικς παρ0µβασης γνεται εµφανς απ/ την πολιτικ παροχς επιδοµ&των σε απ/ρους, θ(µατα φυσικ)ν
καταστροφ)ν, χρες, ορφαν& και &λλες κατηγορες υπηκ/ων που αντιµετ)πιζαν δυσκολες επιβωσης. Τα επιδ/µατα δνονταν ασυστηµατοποητα κατ/πιν αξιολ/γησης των αιτσεων που οι ενδιαφερ/µενοι εχαν υποβ&λει στις
κρατικ0ς αρχ0ς  προσωπικ& στο σουλτ&νο.35 Μ/λις τη δεκαετα του 1910
ρυθµστηκαν νοµοθετικ& τα κριτρια που 0πρεπε να πληρο(ν οι δικαιο(χοι
των επιδοµ&των, καθ)ς και τα /ρια αν&µεσα στα οποα µπορο(σαν να κυµανονται τα τελευταα. Την δια περοδο γνεται µια ευρ(τερη προσπ&θεια
να συγκροτηθο(ν ν0ες σ(γχρονες κεντρικ0ς εποπτικ0ς και διαχειριστικ0ς αρχ0ς στο χ)ρο της κοινωνικς πολιτικς, αλλ& η προσπ&θεια 0µεινε ανολοκλρωτη λ/γω των συνεχ)ν πολ0µων στους οποους ενεπλ&κη η Αυτοκρατορα κατ& την κρσιµη δεκαετα του 1910 (Özbek, 1999/2000, 113-122, 124128). Η δια υστ0ρηση εκδηλ)νεται και σε &λλους τοµες. Για παρ&δειγµα,
ελ&χιστα ταν τα νοµοθετικ& µ0τρα που ελφθησαν υπ0ρ των εργαζοµ0νων
κατ& την περοδο του Τανζιµ&τ. Εναι αξιοσηµεωτο /τι ακ/µα και µετ& το
απεργιακ/ κ(µα του 1908, δεν ψηφστηκαν ν/µοι που να κατοχυρ)νουν τα
εργασιακ& και συνταξιοδοτικ& δικαι)µατα. Πρ0πει να αναφ0ρουµε π&ντως
/τι 0να δι&ταγµα που αφορο(σε τους εργ&τες των ορυχεων (1869) προ0βλεπε µεταξ( &λλων θετικ)ν για τους εργ&τες µ0τρων την υποχρ0ωση των εργοδοτ)ν να αποζηµι)νουν τους εργ&τες που εχαν υποστε εργατικ& ατυχµατα  τις οικογ0νει0ς τους, αν και η απουσα ελεγκτικ)ν µηχανισµ)ν καθιστ& αµφβολη την εφαρµογ του ν/µου (Toprak, 1984).36 Εξ&λλου, δι&ταγµα
του 1881 προ0βλεπε για πρ)τη φορ& τη θ0σπιση επιδοµ&των ανεργας και
τη δηµιουργα συνταξιοδοτικο( ταµεου για τους δηµ/σιους υπ&λληλους.
Τα 0σοδα του δευτ0ρου προ0ρχονταν απ/ κρατσεις (ψους 5% στους µισθο(ς των εν ενεργεα υπαλλλων και για τη συνταξιοδ/τηση απαιτο(νταν
τρι&ντα χρ/νια υπηρεσας.37 Η εφαρµογ του διατ&γµατος, καθ)ς και &λνικ Ερυθρ& Ηµισ0ληνος. Ωστ/σο η επιφυλακτικ/τητα του κρ&τους 0ναντι µιας εθελοντικς
οργ&νωσης, την οποα δεν 0λεγχε &µεσα, εχε ως συν0πεια η Ερυθρ& Ηµισ0ληνος ουσιαστικ&
να συσταθε και να λειτουργσει µ/λις κατ& τη δεκαετα του 1910 (Özbek, 1999, 22-29).
35. Αυτ& τα επιδ/µατα δνονταν ετε απ/ τον κρατικ/ προϋπολογισµ/ ετε, στα χρ/νια
του Αµπντουλχαµτ ΒG, απ/ τον διο το σουλτ&νο ως 0κφραση της προσωπικς φιλανθρωπας
του (ο σουλτ&νος προ0βαινε και σε παροχ0ς, /πως η δωρε&ν διανοµ ξυλεας και κ&ρβουνου
για θ0ρµανση).
36. Εναι ενδιαφ0ρουσα η &ποψη του Οζµπ0κ /τι στην Οθωµανικ Αυτοκρατορα του
19ου αι)να δεν υπρξε ο(τε εκτεταµ0νη εγκατ&λειψη της υπαθρου ο(τε εκτεταµ0νη προλεταριοποηση των αγροτ)ν και ως εκ το(του το κρ&τος δεν αντιµετ)πισε πιεστικ αν&γκη να
λ&βει νοµοθετικ& µ0τρα για τη ρ(θµιση των σχ0σεων εργασας και την αντιµετ)πιση της εξαθλωσης των προλετ&ριων απ/ρων (Özbek, 1999/2000, 112-113).
37. Το 1914 οι κρατσεις για την κ&λυψη του κ/στους των επιδοµ&των ανεργας και των
συντ&ξεων των δηµ/σιων υπαλλλων διαµορφ)θηκαν σε 12% (Findley, 1980, 332).
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λων σχετικ)ν διαταγµ&των και ν/µων στις επ/µενες δεκαετες, αποδεχτηκε
αρκετ& προβληµατικB µεταξ( &λλων, το κρ&τος αντλο(σε κεφ&λαια απ/ το
συνταξιοδοτικ/ ταµεο για αλλ/τριους σκοπο(ς µε αποτ0λεσµα αυτ/ να µην
εναι σε θ0ση να καταβ&λει συντ&ξεις στους δικαιο(χους (Findley, 1980, 273274, 278-279, 331-333).
Στον χ)ρο της εκπαδευσης, το κρ&τος οργ&νωσε στη δι&ρκεια του 19ου
αι)να 0να σ(στηµα κοσµικ)ν σχολεων δηµ/σιας εκπαδευσης, που περιλ&µβανε και µια σειρ& απ/ σχολ0ς που απ0βλεπαν στη διαµ/ρφωση στελεχ)ν για τη διοκηση και τον στρατ/.38 Ο ρυθµ/ς δρυσης πρωτοβ&θµιων και
δευτεροβ&θµιων σχολεων ταν σχετικ& αργ/ς µ0χρι τα χρ/νια του σουλτ&νου Αµπντουλχαµτ ΒG (1876-1909), περοδο κατ& την οποα το κρ&τος επεδωξε συστηµατικ& να ενισχ(σει τον ρ/λο του στην κοινωνα και να ασκσει
µεγαλ(τερο 0λεγχο επ’ αυτς.39 Vθηση στη χρηµατοδ/τηση της εκπαδευσης 0δωσε η επιβολ ειδικο( φ/ρου το 1883. Τα 0σοδα απ/ αυτ/ τον φ/ρο
εξασφ&λισαν π/ρους για την αν0γερση και τη λειτουργα σχολεων και η δηµ/σια κρατικ εκπαδευση µπ/ρεσε να επεκταθε µε ταχες ρυθµο(ς. Η δι&θεση των κονδυλων αποφασιζ/ταν στο τοπικ/ εππεδο απ/ εκπαιδευτικ&
συµβο(λια που συγκροτθηκαν στις επαρχες µετ& το 1869 (Shaw και Shaw,
1977, 249-250B Lewis, 2001, 198-202, 369-373).
Σηµαντικ/ς για την οργ&νωση της κοσµικς κρατικς εκπαδευσης
ταν ο εκπαιδευτικ/ς ν/µος του 1869. Αυτ/ς ο ν/µος καθ/ρισε /τι η πρωτοβ&θµια εκπαδευση ταν υποχρεωτικ για /λα τα παιδι& µ0χρι την ηλικα
των δ)δεκα ετ)ν και καθ/ρισε τις βαθµδες της δηµ/σιας εκπαδευσης. Μετ& τα τετραετο(ς φοτησης πρωτοβ&θµια σχολεα (σιµπιν  ιπτινταϊγι"), οι
µαθητ0ς προχωρο(σαν στα επσης τετραετο(ς φοτησης ρουσντιγι" και απ/
εκε στα τριετο(ς φοτησης ινταντιγι". Στην κορυφ της προπανεπιστηµιακς εκπαδευσης βρσκονταν τα λ(κεια  σουλτανικ& σχολεα (µεκτ"µπ-ι
σουλταν). Σ(µφωνα µε το πνε(µα ισ/τητας του Τανζιµ&τ, τα κρατικ& σχολεα ταν ανοιχτ& σε µουσουλµ&νους και µη µουσουλµ&νους µαθητ0ς. Τα
λ(κεια ταν τα µ/να σχολεα τα οποα χρ0ωναν δδακτρα, αλλ& και τα µ/να
τα οποα χρηµατοδοτο(σε πλρως το κρ&τος.40 Σε &ριστους φτωχο(ς µαθη38. Οι δαπ&νες αυτ)ν των σχολ)ν β&ραιναν το κρ&τος, το οποο χορηγο(σε και υποτροφες για τη µετεκπαδευση σπουδαστ)ν στο εξωτερικ/. Στις δαπ&νες συνεισ0φεραν και
ιδι)τες µε δωρε0ς (Lewis, 2001, 199, 202).
39. Η επ0κταση της δηµ/σιας εκπαδευσης εξυπηρετο(σε δ(ο βασικο(ς στ/χους: πρ)τον,
ενσχυε το ασθηµα τα(τισης των υπηκ/ων µε το κρ&τος και, δε(τερον, προετοµαζε ανθρ)πους
που αργ/τερα θα στελ0χωναν τις κρατικ0ς υπηρεσες και θα οδηγο(σαν την αυτοκρατορα στην
πρ/οδο. Με &λλα λ/για, η δηµ/σια εκπαδευση ταν 0νας θεσµ/ς στην υπηρεσα του κρ&τους.
40. Τα πρωτοβ&θµια σχολεα χρηµατοδοτο(νταν απ/ την τοπικ κοινωνα, εν) τα δ(ο
σχολεα της επ/µενης βαθµδας χρηµατοδοτο(νταν απ/ κοινο( απ/ το κρ&τος και την τοπικ
κοινωνα.
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τ0ς δνονταν π&ντως υποτροφες κατ/πιν εξετ&σεων. Το λ(κειο του Γαλατασαρ&ι στην Κωνσταντινο(πολη, το πρ)το και το πιο ονοµαστ/ στην αυτοκρατορα, 0δινε τριακ/σιες τ0τοιες υποτροφες. Ο ν/µος του 1869 προ0βλεπε τ0λος τη δηµιουργα ειδικ)ν τεχνικ)ν σχολεων πρωτοβ&θµιας εκπαδευσης για ορφαν& και &πορα αγ/ρια (Shaw και Shaw, 1977, 107-110).41
Η µ0ριµνα για τα ορφαν& εναι &λλος 0νας χ)ρος στον οποο δραστηριοποιθηκε το κρ&τος τον 19ο αι)να. Στο ισλ&µ υπρχε αν0καθεν µ0ριµνα
για τα ορφαν&, καθ)ς ο προφτης Μω&µεθ ταν ο διος ορφαν/ς. Την ευθ(νη για τη φροντδα τους την εχε /µως η κοινωνα και /χι το κρ&τος. Το
δικαστριο του καδ επικ(ρωνε τον διορισµ/ εν/ς κηδεµ/να, ο οποος ταν
υπε(θυνος για την ανατροφ του ορφανο( και τη διαχεριση και σωστ
επ0νδυση της περιουσας του µ0χρι την ενηλικωσ του. Το 1851 το οθωµανικ/ κρ&τος επεν0βη σε αυτ την παραδοσιακ διαδικασα ιδρ(οντας 0να
Υπουργεο Ορφανικ)ν Περιουσι)ν µε παραρτµατα στις 0δρες των επαρχι)ν και δµων. Αποστολ της ν0ας υπηρεσας ταν να διαχειρζεται κεντρικ& και µε ευθ(νη του κρ&τους τα περιουσιακ& στοιχεα των ορφαν)ν,
ο(τως )στε να αποφε(γεται η διασπ&θισ τους απ/ τους ιδι)τες διαχειριστ0ς και τους καδδες. Σε /λη την Αυτοκρατορα ιδρ(θηκαν Ταµεα Ορφαν)ν, στα οποα κατατθονταν οι περιουσες των ορφαν)ν για να επενδυθο(ν µε τη µορφ δανεων (Yazbak, 2001). Για παρ&δειγµα, στις ιεροδικαστικ0ς πρ&ξεις, που αφορο(ν τη χοργηση δανεων απ/ το Ταµεο Ορφαν)ν Ξ&νθης σε αγρ/τες, καταγρ&φεται το /νοµα του ορφανο( απ/ του
οποου την περιουσα προλθε το ποσ/ του κ&θε δανεου καθ)ς και ο χρ/νος αποπληρωµς (Μπακιρτζς, 2001, 138, υποσηµ. 12). Κατ& συν0πεια, το
Ταµεο λειτουργο(σε ως διαµεσολαβητς, που επ0νδυε µε τρ/πο επωφελ
τα περιουσιακ& στοιχεα των ορφαν)ν. Το Ταµεο εχε και µια &λλη κοινωνικ λειτουργα: δρο(σε ως «µ0σο αν&σχεσης της δρ&σης των τοκογλ(φων»,
ιδως σε αγροτικ0ς περιοχ0ς (Μπακιρτζς, 2001, 138). Επρ/κειτο στην ουσα
για τρ&πεζες που δ&νειζαν µε χαµηλ/τερα επιτ/κια απ’ /,τι οι ιδι)τες δανειστ0ς (Yazbak, 2001, 136).
Απ/ το βG µισ/ του 19ου αι)να και εξς, κοινωνικ πολιτικ &σκησαν
σε κ&ποιο βαθµ/ και οι δµοι, θεσµ/ς που συγκροτθηκε εκενη την περοδο. Ενδεικτικ/ εναι το παρ&δειγµα του δµου της Ναµπλο(ς στην Παλαιστνη. Ο συγκεκριµ0νος δµος ενσχυε στο πλασιο των δραστηριοττων του
τους φτωχο(ς και τους ξ0νους. Το 1888/89 το σχετικ/ κονδ(λι αντιπροσ)πευε 1,8% των δαπαν)ν του.42 Μ0χρι τις αρχ0ς του 20ο( αι)να ο δµος δι041. Στα χρ/νια των Νεοτο(ρκων (1908-1918) το σ(στηµα δηµ/σιας εκπαδευσης αναδιοργαν)θηκε. Ακ/µα δηµιουργθηκαν πολ( περισσ/τερα σχολεα θηλ0ων απS /,τι υπρχαν
ως τ/τε, εν) γυνακες φοιττριες 0γιναν δεκτ0ς και στο πανεπιστµιο, το οποο λειτο(ργησε
απ/ το 1900 (Lewis, 2001, 457-458).
42. Το ποσοστ/ αυτ/ κυµαιν/ταν γενικ& γ(ρω στο 2,5% των εσ/δων εν/ς δµου µετ&
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θετε κ&θε χρ/νο 1000 γρ/σια για τους φτωχο(ς και τους ξ0νους, εν) το 1908
το ποσ/ αυξθηκε σε 8000 γρ/σια, τα οποα διαν0µονταν σε µηνιαες δ/σεις
σε πενντα φτωχ0ς ντ/πιες οικογ0νειες και σε φτωχο(ς ξ0νους που περνο(σαν απ/ τη Ναµπλο(ς.43 Το διο 0τος ξεκνησε εξ&λλου η αν0γερση δηµοτικο(
νοσοκοµεου. Πρ0πει να αναφερθε τ0λος /τι για υπηρεσες, /πως η καθαρι/τητα, η συντρηση του αποχετευτικο( συστµατος και ο φωτισµ/ς των
οδ)ν, απ/ τις οποες επωφελο(νταν το σ(νολο του πληθυσµο(, ο δµος φορολογο(σε µ/νο /σους εχαν την οικονοµικ δυνατ/τητα να συνεισφ0ρουν
(Yazbak, 1999B για &λλα παραδεγµατα, βλ. Özbek, 1999/2000, 122-125).

Συµπ"ρασµα
Κατ& την οθωµανικ περοδο την &σκηση κοινωνικς πολιτικς υποκαθιστο(σε σε σηµαντικ/ βαθµ/ η ελεηµοσ(νη και η φιλανθρωπα, σ(µφωνα µε
τα κελε(σµατα του ισλ&µ. Το διο το κρ&τος δεν αν0πτυξε συστηµατικ& θεσµοποιηµ0νους µηχανισµο(ς προστασας των κοινωνικ& ευ&λωτων, πολ( δε
περισσ/τερο της κοινωνας στο σ(νολ/ της, καθ)ς κ&τι τ0τοιο βρισκ/ταν
εκτ/ς των ορων δρ&σης του. Ακ/µα και κατ& την (στερη φ&ση της αυτοκρατορας και παρ& την επιβολ κρατικο( ελ0γχου στη διαχεριση των βακουφι)ν και τη θεσµοθ0τηση διαφ/ρων µ0τρων πρ/νοιας, το κρ&τος εν πολλος δεν αν0λαβε συνολικ& την ευθ(νη &σκησης κοινωνικς πολιτικς. Αντιθ0τως, µηχανισµο(ς πρ/νοιας και αρωγς αν0πτυξε η κοινωνα ετε µε τη
µορφ της αλληλεγγ(ης ετε πιο οργανωµ0να µ0σω του βακουφικο( θεσµο(B
δεν πρ0πει /µως να παραβλ0πουµε /τι τα κνητρα των ιδρυτ)ν των βακουφι)ν δεν ταν π&ντοτε –ο(τε απαραιττως– ανιδιοτελ. Τα βακο(φια που
δρυσαν οι σουλτ&νοι και τα πρ/σωπα του περιβ&λλοντ/ς τους οπωσδποτε πρ/βαλλαν και νοµιµοποιο(σαν τη δυναστεα και το κρ&τος, δεν ιδρ(θηκαν /µως στο πλασιο µιας συγκροτηµ0νης πολιτικς πρ/νοιας ο(τε στο
/νοµα του απρ/σωπου κρ&τους.
Την αδυναµα του κρ&τους να ασκσει κοινωνικ πολιτικ επ0τειναν
και οι διακρσεις που λειτουργο(σαν στο εσωτερικ/ της αυτοκρατορας, δηλαδ η δι&κριση µεταξ( ασκερ και ραγι&δων απ/ τη µια και µουσουλµ&νων
και ζιµµδων απ/ την &λλη. Συν0πεια το(του ταν το οθωµανικ/ κρ&τος εξ
ορισµο( να µην επιδι)κει την &µβλυνση των ανισοττων, αφο( αυτ0ς αποτην αφαρεση των δαπαν)ν (Özbek, 1999/2000, 123). Στην περπτωση του µητροπολιτικο( δµου της Κωνσταντινο(πολης το κονδ(λι για την ενσχυση των φτωχ)ν και των απ/ρων 0χει
υπολογιστε /τι αντιπροσ)πευε το 1916 µ/λις το 3‰ του συνολικο( προϋπολογισµο( του
( .π., 124).
43. Η α(ξηση κατ0στη δυνατ λ/γω του /τι επιτρ&πηκε στον δµο να επιβ&λει ν0ους φ/ρους, αυξ&νοντας 0τσι τα 0σοδ& του.
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τελο(σαν βασικ πτυχ της ιδεολογας του. Ακ/µα και κατ& την περοδο
του Τανζιµ&τ, οπ/τε καταργθηκε τυπικ& η δι&κριση µεταξ( µουσουλµ&νων
και ζιµµδων, το κρ&τος επ0τρεψε γενικ& στις µη µουσουλµανικ0ς κοιν/τητες
να συγκροτσουν αυτ/νοµα τους θεσµο(ς που απευθ(νονταν στα µ0λη τους.
Καταληκτικ& µπορο(µε να πο(µε πως κ(ριοι τοµες στους οποους αναπτ(χθηκε κ&ποια πρ/νοια ταν εκενοι τους οποους κ&λυψαν τα βακο(φια,
πρωταρχικ& η εκπαδευση, η µ0ριµνα για τους φτωχο(ς και η νοσοκοµειακ
περθαλψη, εν) υπρχε γενικ& φροντδα για τους κοινωνικ& ευ&λωτους εκ
µ0ρους της κοινωνας.44 Το κρ&τος, απ/ την πλευρ& του, αναµχθηκε πιο ενεργ& στον χ)ρο της κοινωνικς πολιτικς κατ& τον τελευταο αι)να του βου
του, χωρς /µως να εξελιχθε σε καµα περπτωση σε κρ&τος πρ/νοιας.
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