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Εισαγωγ�1

�Ι �ΘΩΜΑΝ�Ι �εκ�νησαν ως µια µικρ� περι"ερειακ� ηγεµ$ν�α στη Μικρ&
Ασ�α τ$υ (στερ$υ 13$υ αι)να, αλλ& ε�ελ�+θηκαν στ$υς αι)νες π$υ ακ$λ$(-
θησαν σε µια απ/ τις µεγαλ(τερες αυτ$κρατ$ρ�ες στην παγκ/σµια ιστ$ρ�α,
0+$ντας υπ/ την ε�$υσ�α τ$υς εδ&"η σε τρεις ηπε�ρ$υς (ν$τι$ανατ$λικ� Ευ-
ρ)πη, δυτικ� Ασ�α, 5/ρεια Α"ρικ�). Τ$ κρ&τ$ς π$υ συγκρ/τησαν, �ταν 0να
µ$ναρ+ικ/, απ$λυταρ+ικ/, ισλαµικ/ κρ&τ$ς µε επικε"αλ�ς τ$ν σ$υλτ&ν$. �
5�$ς της �θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$ρ�ας εκτε�νεται µ0+ρι τ$ν 20/ αι)να. Τ$ 1922
καταργ�θηκε $ θεσµ/ς τ$υ σ$υλτ&ν$υ και τ$ επ/µεν$ 0τ$ς ιδρ(θηκε επισ�-
µως η δι&δ$+η Τ$υρκικ� ∆ηµ$κρατ�α τ$υ Μ$υστα"& Κεµ&λ Ατατ$(ρκ.

Τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς δεν &σκησε κατ& τη δι&ρκεια της µακρα�ωνης
ιστ$ρ�ας τ$υ κ$ινωνικ� π$λιτικ� µε τη σ(γ+ρ$νη 0νν$ια τ$υ /ρ$υ. Η πρ$σω-
πικ� "ιλανθρωπ�α υπ$καθιστ$(σε εν π$λλ$�ς τ$ απρ/σωπ$ συντεταγµ0ν$
κρ&τ$ς στη δηµι$υργ�α θεσµ)ν π$υ πρ/σ"εραν υπηρεσ�ες, $ι $π$�ες σ�µε-
ρα αν�κ$υν στη σ"α�ρα της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς. Αυτ/ δεν �ταν 0να ιδια�-
τερ$ +αρακτηριστικ/ τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς. Τ$ �δι$ συν05αινε σε /λα τα

1. H συγγρα"� τ$υ παρ/ντ$ς κε"αλα�$υ $λ$κληρ)θηκε τ$ 2002. Γι’ αυτ/ τ$ λ/γ$ στη-
ρ�<εται σε 5ι5λι$γρα"�α π$υ εκδ/θηκε µ0+ρι τ/τε.



ισλαµικ& κρατικ& µ$ρ")µατα, π$υ πρ$ηγ�θηκαν � �ταν σ(γ+ρ$να µε την
�θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α.

Η πραγµ&τευση τ$υ <ητ�µατ$ς της &σκησης κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς κα-
τ& την $θωµανικ� περ�$δ$ θα περιστρα"ε� κυρ�ως γ(ρω απ/ τις 0νν$ιες της
ελεηµ$σ(νης (σαντακ�, �εκ�τ) και τ$υ αγαθ$εργ$( κληρ$δ$τ�µατ$ς (5α-
κ$("ι). Η ελεηµ$σ(νη απ$τελ$(σε τ$ ιδε$λ$γικ/ υπ/5αθρ$ π&νω στ$ $π$�$
στηρ�+θηκε $ θεσµ/ς τ$υ 5ακ$υ"ι$(, $ $π$�$ς παρ0σ+ε τ$ ν$µικ/ πλα�σι$
για την πρ$σ"$ρ& υπηρεσι)ν παιδε�ας και ν$σ$κ$µειακ�ς περ�θαλψης, για
τη "ρ$ντ�δα των απ/ρων και των ε+/ντων αν&γκη, καθ)ς και για την κ&λυ-
ψη &λλων κ$ινωνικ)ν αναγκ)ν. Α��<ει να επισηµανθε� πως τ$ν 5ακ$υ"ικ/
θεσµ/ +ρησιµ$π$�ησαν /+ι µ/ν$ $ι µ$υσ$υλµ&ν$ι, αλλ& σε π$λλ0ς περιπτ)-
σεις και $ι µη µ$υσ$υλµ&ν$ι, $ι $π$�$ι επεδ�ωκαν να ε�ασ"αλ�σ$υν µε αυτ/
τ$ν τρ/π$ τη ν$µιµ/τητα και τη µ$νιµ/τητα των δικ)ν τ$υς α"ιερ)σεων,
π$υ ε�+αν "ιλανθρωπικ/ +αρακτ�ρα. Απ/ την &λλη, δεν πρ0πει να παρα-
5λ0ψ$υµε τη σηµασ�α της αλληλεγγ(ης και της αλληλ$ϋπ$στ�ρι�ης µετα�(
των µελ)ν δια"/ρων µ$ρ")ν συσσωµατ)σεων, π$υ λειτ$υργ$(σαν στ$ εσω-
τερικ/ τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς (5λ. ενδεικτικ& Bilici, 1994, 52-54). �ι επαγ-
γελµατικ0ς συντε+ν�ες ε�ναι τ$ πι$ γνωστ/ παρ&δειγµα συσσωµατ)σεων, $ι
$π$�ες αν0πτυ�αν κ&π$ια συγκρ$τηµ0νη µ$ρ"� πρ/ν$ιας για µ0λη τ$υς π$υ
ε�+αν την αν&γκη 5$�θειας. Αυτ/ τ$ <�τηµα 5ρ�σκεται /µως εκτ/ς τ$υ πεδ�-
$υ π$υ θα καλ(ψει αυτ/ τ$ κε"&λαι$.2

Τ$ κε"&λαι$ δ$µε�ται ως ε��ς: Στ$ 2$ µ0ρ$ς θα γ�νει µια σ+ετικ& σ(ντ$-
µη επισκ/πηση της ιστ$ρ�ας και των θεσµ)ν της �θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$-
ρ�ας. Στ$ 3$ µ0ρ$ς θα ε�ετ&σ$υµε τις µ$ρ"0ς κ$ινωνικ�ς αρωγ�ς και πρ/-
ν$ιας π$υ λειτ$(ργησαν στα /ρια τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς, επικεντρ)ν$-
ντας την πρ$σ$+� µας στην αρ+� της ελεηµ$σ(νης, τ$υς θεσµ$(ς τ$υ 5α-
κ$υ"ι$( και τ$υ ιµαρετι$( και την εκπα�δευσηB ανα"$ρ& θα γ�νει επ�σης
στην αρ+� της πρ$στασ�ας των αδυν&των απ/ την αυθαιρεσ�α των ισ+υρ)ν.
Τ$ τελευτα�$ τµ�µα τ$υ 3$υ µ0ρ$υς ε�ναι α"ιερωµ0ν$ στην περ�$δ$ τ$υ
Ταν<ιµ&τ, π$υ �εκιν& επισ�µως τ$ 1839. Ε�ναι η περ�$δ$ς κατ& την $π$�α τ$
$θωµανικ/ κρ&τ$ς εισ&γει ν0$υς θεσµ$(ς απ/ τη ∆(ση απ$5λ0π$ντας στ$ν
εκσυγ+ρ$νισµ/ τ$υB σε αυτ/ τ$ πλα�σι$ εµ"αν�<$νται ν0ες µ$ρ"0ς κ$ινωνι-
κ�ς αρωγ�ς και πρ/ν$ιας. Τ$ κε"&λαι$ κλε�νει µε τ$ 4$ µ0ρ$ς, τ$ $π$�$ πε-
ρι0+ει 0να σ(ντ$µ$ καταληκτικ/ σ+/λι$ 5&σει των /σων 0+$υν πρ$ηγηθε�.
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2. [Σηµε�ωση τ$υ Επιµελητ�]: Τα <ητ�µατα αυτ& θα αναλυθ$(ν στα επ/µενα κε"&λαια.



3. Υπ&ρ+$υν π$λλ0ς γενικ0ς ιστ$ρ�ες της �θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$ρ�ας, τις $π$�ες µπ$ρε�
να συµ5$υλευθε� κ&θε ενδια"ερ/µεν$ς. Ανα"0ρ$υµε εδ) κ&π$ιες ενδεικτικ&: Imber, 1990B
Ιναλτ<�κ, 1995B Cook, 1976B Shaw, 1976B Shaw και Shaw, 1977B Mantran, 1989B Lewis, 2001B
Quataert, 2000B Zürcher, 1993B ∫nalcık µε Quataert, 1994.

Η �θωµανικ� Αυτ�κρατ�ρ�α3

Η �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α $"ε�λει τ$ /ν$µ& της στη 5ασιλε($υσα δυνα-
στε�α των �σµανιδ)ν και, πι$ συγκεκριµ0να, στ$ν ιδρυτ� της �σµ&ν, $
$π$�$ς εµ"αν�<εται στ$ πρ$σκ�νι$ της ιστ$ρ�ας, /ταν νικ& τ$ καλ$κα�ρι τ$υ
1302 µια 5υ<αντιν� στρατιωτικ� δ(ναµη 0�ω απ/ τη Νικ$µ�δεια. Στα +ρ/νια
τ$υ διαδ/+$υ τ$υ �ρ+&ν καταλ�"θηκαν $ι µεγ&λες π/λεις της Βιθυν�ας
(στη 5$ρει$δυτικ� Μικρ& Ασ�α), η $π$�α απ$τ0λεσε τ$ν πρ)τ$ πυρ�να τ$υ
$θωµανικ$( κρ&τ$υς. �ι �θωµαν$� δεν σταµ&τησαν εκε� και µ0+ρι τα τ0λη
τ$υ 14$υ αι)να ε�+ε σ+ηµατιστε� η λεγ/µενη «πρ)τη αυτ$κρατ$ρ�α», α"$(
τ$ κρ&τ$ς τ$υς ε�+ε επεκταθε� πια τ/σ$ στη Μικρ& Ασ�α /σ$ και στη Βαλ-
κανικ�. Στην ε�&πλωση της κυριαρ+�ας τ$υς συντ0λεσαν τ/σ$ $ι δικ0ς τ$υς
στρατιωτικ0ς και π$λιτικ0ς ικαν/τητες /σ$ και $ π$λιτικ/ς κατακερµατι-
σµ/ς των δ($ +ερσ$ν�σων. Για παρ&δειγµα, $ι 5υ<αντιν$� εµ"(λι$ι π/λεµ$ι
τ$υ 14$υ αι)να διευκ/λυναν την εδρα�ωσ� τ$υς στη Βαλκανικ�, α"$( τις
πρ)τες σηµαντικ0ς στρατιωτικ0ς επι+ειρ�σεις τ$υς εκε� τις αν0λα5αν ως
σ(µµα+$ι τ$υ Ιω&ννη ΣΤG Καντακ$υ<ην$(.

Η επ0κταση τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς ανακ/πηκε πρ$σωριν& απ/ την
�ττα τ$υ Βαγια<�τ AG Κεραυν$( (1389-1402) απ/ τ$ν µ$γγ/λ$ Τιµ$(ρ (Τα-
µερλ&ν$) στη µ&+η της Iγκυρας τ$ 1402. Κατ& τη δεκαετ�α π$υ ακ$λ$(θη-
σε, $ι γι$ι τ$υ ηττηµ0ν$υ σ$υλτ&ν$υ συγκρ$(στηκαν µετα�( τ$υς µε στ/+$
την ενια�α κυριαρ+�α στ$ κρ&τ$ς τ$υ πατ0ρα τ$υς, τ$ $π$�$ ε�+ε $υσιαστικ&
διαλυθε�. Τελικ/ς νικητ�ς και µ$ναδικ/ς $θωµαν/ς σ$υλτ&ν$ς αναδε�+τηκε
$ Με+µ0τ ΑG τ$ 1413B τα γεγ$ν/τα απ0δει�αν πως η δ$κιµασ�α τ$υ 1402 δεν
�ταν τ$ τ0λ$ς των �θωµαν)ν, αλλ& απλ)ς µια αν&σ+εση, την $π$�α �επ0-
ρασαν µε επιτυ+�α.

Στις δεκαετ�ες µετ& τ$ 1413, $ι �θωµαν$� επεκτ&θηκαν και π&λι στη
Βαλκανικ� και τη Μικρ& Ασ�α. Η επιτυ+�α τ$υς µε τη µεγαλ(τερη συµ5$λι-
κ� α��α και απ�+ηση �ταν 5ε5α�ως η &λωση της Κωνσταντιν$(π$λης, της
πρωτε($υσας τ$υ απ$δυναµωµ0ν$υ 5υ<αντιν$( κρ&τ$υς, τ$ 1453. � π$ρ-
θητ�ς της Με+µ0τ ΒG (1444-1446, 1451-1481) απ$"&σισε να την καταστ�σει
0δρα τ$υ κρ&τ$υς τ$υ και ε"&ρµ$σε συστηµατικ� π$λιτικ� επ$ικισµ$( και
ανα<ω$γ/νησης της π/λης, η $π$�α στ$υς αι)νες π$υ ακ$λ$(θησαν 0γινε
µια απ/ τις λαµπρ/τερες και µεγαλ(τερες στ$ν κ/σµ$.

Τ$ 1516-1517 $ι �θωµαν$� κατ0κτησαν τη Συρ�α, την Παλαιστ�νη, την
αρα5ικ� +ερσ/νησ$ και την Α�γυπτ$. Jγιναν, κατ& συν0πεια, κ(ρι$ι των ιε-
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ρ)ν π/λεων τ$υ ισλ&µ (Μ0κκα και Μεδ�να) και των εδα")ν /π$υ ε�+ε δια-
µ$ρ"ωθε� $ κλασικ/ς ισλαµικ/ς π$λιτισµ/ς, εν) για πρ)τη "$ρ& τ$ $θωµα-
νικ/ κρ&τ$ς απ0κτησε σα"� µ$υσ$υλµανικ� πληθυσµιακ� πλει$ν/τητα. Kταν
πια µια αυτ$κρατ$ρ�α τρι)ν ηπε�ρων.

Απ/ τ$ 1520 ως τ$ 1566 σ$υλτ&ν$ς διετ0λεσε $ Σ$υλεϊµ&ν ΑG $ Μεγαλ$-
πρεπ�ς. Η παραδ$σιακ� ιστ$ρι$γρα"ικ� &π$ψη θεωρε� πως στα +ρ/νια τ$υ
$ι $θωµανικ$� θεσµ$� 0λα5αν την κλασικ� µ$ρ"� τ$υς, εν), σε /,τι α"$ρ& τη
διεθν� ισ$ρρ$π�α δυν&µεων, η �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α απ$τελ$(σε πια
παγκ/σµια δ(ναµη. Την �δια επ$+� 0"τασε $υσιαστικ& στα µ0γιστα /ρια γεω-
γρα"ικ�ς επ0κτασ�ς της, καθ)ς κατ0κτησε την �υγγαρ�α στην Ευρ)πη και
τ$ Ιρ&κ στην Ασ�α.

� θ&νατ$ς τ$υ Σ$υλεϊµ&ν σηµατ$δ$τε� συµ5ατικ& την 0ναρ�η της µα-
κρ&ς περι/δ$υ, π$υ ε�ναι γνωστ� ως η περ�$δ$ς της $θωµανικ�ς παρακµ�ς
και +αρακτηρ�<εται απ/ τ$ τ0λ$ς των µεγ&λων στρατιωτικ)ν κατακτ�σεων,
αλλ& και απ/ ατα��α και απ$δι$ργ&νωση στ$ εσωτερικ/. Ωστ/σ$ η αντιµε-
τ)πιση της περι/δ$υ π$υ �εκιν& στα τ0λη τ$υ 16$υ αι)να ως «παρακµ�ς»
0+ει δε+τε� συστηµατικ� κριτικ� κατ& τις τελευτα�ες δεκαετ�ες. Στις µ0ρες
µας αντ� τ$υ /ρ$υ «περ�$δ$ς της παρακµ�ς», π$υ αντιδιαστ0λλει µε γενικ/
τρ/π$ τη συγκεκριµ0νη περ�$δ$ πρ$ς µια ε�ιδανικευµ0νη «ακµ�», ε�ναι πι$
διαδεδ$µ0ν$ι /ρ$ι, /πως «περ�$δ$ς της απ$κ0ντρωσης» και «επ$+� των
αγι�ν [δηλαδ� των επαρ+ιακ)ν µ$υσ$υλµ&νων µεγιστ&νων]», $ι $π$�$ι δ�-
ν$υν 0µ"αση σε συγκεκριµ0να "αιν/µενα π$υ παρατηρ$(νται στην εσωτε-
ρικ� δ$µ� και λειτ$υργ�α τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς και κυρ�ως στην ενδυν&-
µωση των επαρ+ιακ)ν ελ�τ 0ναντι τ$υ κ0ντρ$υ (∫nalcık, 1977B McGowan, 1994B
Hathaway, 1996).

Κατ& τ$ν 17$ αι)να παρατηρε�ται µια απ$δυν&µωση της πρ$σωπικ�ς
ε�$υσ�ας των σ$υλτ&νων για λ/γ$υς π$υ συνδ0$νται σε 0να 5αθµ/ µε αλλα-
γ0ς στ$ν τρ/π$ διαπαιδαγ)γησης και εκπα�δευσης των $θωµαν)ν πριγκ�-
πων και πι$ συγκεκριµ0να µε την κατ&ργηση της πρακτικ�ς να δι$ρ�<$νται
δι$ικητ0ς επαρ+ι)ν πριν αναλ&5$υν τ$ν θρ/ν$. �ι πρ�γκιπες περν$(σαν
πλ0$ν τη <ω� τ$υς κλεισµ0ν$ι σε διαµερ�σµατα τ$υ +αρεµι$( µε απ$τ0λεσµα
ως σ$υλτ&ν$ι να ε�ναι σε αρκετ0ς περιπτ)σεις υπ$+ε�ρια των µητ0ρων τ$υς
και των κ(κλων τ$υ +αρεµι$(, εν) τ$ 1622 σηµει)θηκε η πρ)τη δ$λ$"$ν�α
5ασιλε($ντ$ς σ$υλτ&ν$υ. Στα +ρ/νια τ$υ Μ$υρ&τ ∆G (1623-1640) και κατ&
την περ�$δ$ κατ& την $π$�α τ$ α��ωµα τ$υ µεγ&λ$υ 5ε<�ρη µ$ν$πωλ$(σε η
$ικ$γ0νεια Κι$πρ$υλ$( (1656-1683)4 0γινε η πρ)τη συστηµατικ� πρ$σπ&-
θεια ανασ(ντα�ης της Αυτ$κρατ$ρ�ας, καθ)ς κυριαρ+$(σε πια στ$υς κ(-
κλ$υς των διαν$$υµ0νων και της δι$�κησης η α�σθηση πως τ$ κρ&τ$ς ε�+ε ει-
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4. Μ0λη της $ικ$γ0νειας Κι$πρ$υλ$( διετ0λεσαν µεγ&λ$ι 5ε<�ρηδες και κατ& τις δεκαε-
τ�ες π$υ ακ$λ$(θησαν (1689-1691, 1699-1702, 1710).



5. Με τη συνθ�κη τ$υ Κι$υτσ$(κ Καϊναρτ<�, η �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α απ)λεσε τ$ν
0λεγ+$ της Κριµα�ας και τ$υ Α</", +&ν$ντας για πρ)τη "$ρ& 0δα"$ς µε µ$υσ$υλµανικ� πλη-
θυσµιακ� πλει$ν/τητα. Υπ$+ρε)θηκε ακ/µα να αν$��ει τη Μα(ρη Θ&λασσα, $θωµανικ� λ�µνη
για αι)νες, στη ρωσικ� ναυσιπλ$Mα. Η Ρωσ�α, απ/ την πλευρ& της, ερµ�νευσε κ&π$ι$υς /ρ$υς
της συνθ�κης µε τρ/π$ π$υ της επ0τρεπε να επεµ5α�νει στα εσωτερικ& της �θωµανικ�ς Αυ-
τ$κρατ$ρ�ας ως πρ$στ&τιδα των $ρθ/δ$�ων +ριστιαν)ν υπηκ/ων της.

σ0λθει στη "&ση της παρακµ�ς και της πληµµελ$(ς λειτ$υργ�ας των «κλασι-
κ)ν» θεσµ)ν. Ωστ/σ$ $ι πρ$σπ&θειες ανασυγκρ/τησης ε�αντλ$(νταν στην
επι5$λ� δηµ$σι$ν$µικ�ς πειθαρ+�ας και τ$ν περι$ρισµ/ της αυθαιρεσ�ας των
κρατικ)ν στελε+)ν, καθ)ς και στην αυστηρ� τιµωρ�α /σων παρ05αιναν τις
εντ$λ0ς τ$υ κρ&τ$υς � δεν εκπλ�ρωναν τις υπ$+ρε)σεις τ$υς πρ$ς αυτ/.
Πρ/τυπ$ των /π$ιων µεταρρυθµ�σεων �ταν η «+ρυσ� επ$+�» τ$υ Με+µ0τ ΒG
και τ$υ Σ$υλεϊµ&ν ΑG, δηλαδ� τ$ παρελθ/ν, µε απ$τ0λεσµα να µην υπ&ρ+ει
απ$τελεσµατικ� πρ$σαρµ$γ� στις ν0ες αν&γκες π$υ δηµι$υργ$(σαν τ/σ$ η
πρ/$δ$ς των +ριστιανικ)ν κρατ)ν της Ευρ)πης, /σ$ και $ι µετα5αλλ/µε-
νες συνθ�κες στ$ εσωτερικ/ τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς. Γι’ αυτ/ τ$ν λ/γ$, $ι
µεταρρυθµιστ0ς σ$υλτ&ν$ι και µεγ&λ$ι 5ε<�ρηδες τ$υ 17$υ και 18$υ αι)να
0+$υν +αρακτηριστε� «παραδ$σιακ$� µεταρρυθµιστ0ς» (Shaw, 1976, 169 κ.ε�.).

Με τη συνθ�κη τ$υ Κ&ρλ$5ιτς τ$ 1699 η �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α
πρ$05η στην πρ)τη σηµαντικ� παρα+)ρηση εδα")ν στην Ευρ)πη. Ωστ/σ$
η 0ντ$νη γεωγρα"ικ� συρρ�κνωση τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς δεν επ�λθε πα-
ρ& µ/ν$ κατ& τ$ν 19$ αι)να, και µ&λιστα κατ& τ$ δε(τερ$ µισ/ τ$υ. �ι
�θωµαν$� επω"ελ�θηκαν συ+ν& απ/ την ισ$ρρ$π�α δυν&µεων στ$ διεθν0ς
διπλωµατικ/ πεδ�$ και 0τσι $ι απ$τυ+�ες τ$υς στα πεδ�α των µα+)ν δεν κα-
τ0λη�αν σε αντ�στ$ι+ες εδα"ικ0ς απ)λειες. Στ$ «Ανατ$λικ/ N�τηµα», τ$ $π$�$
αν0κυψε στ$ τελευτα�$ τ0ταρτ$ τ$υ 18$υ αι)να µε αντικε�µεν$ την τ(+η της
�θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$ρ�ας και των εδα")ν της, αναµ�+θηκαν στη δι&ρ-
κεια τ$υ επ/µεν$υ εν&µιση αι)να /λες $ι κ(ριες ευρωπαϊκ0ς δυν&µεις. Α"ε-
τηρ�α τ$υ θεωρε�ται παραδ$σιακ& η συνθ�κη τ$υ Κι$υτσ$(κ Καϊναρτ<�, η
$π$�α υπ$γρ&"τηκε τ$ 1774 µε τη Ρωσ�α, κ(ρι$ αντ�παλ$ των �θωµαν)ν
κατ& τ$ν 18$ και 19$ αι)να.5

Στ$ εσωτερικ/ της αυτ$κρατ$ρ�ας $ι µ$υσ$υλµανικ0ς επαρ+ιακ0ς ελ�τ
(αγι�ν) αναδε�+τηκαν τ$ν 18$ αι)να σε σηµαντικ/ παρ&γ$ντα, καθ)ς τ$
κρ&τ$ς ε�αρτι/ταν /λ$ και περισσ/τερ$ απ/ αυτ0ς για τη διεκπερα�ωση των
υπ$θ0σε)ν τ$υ. Μετα�( &λλων $ι αγι&ν 0παι<αν σηµαντικ/ ρ/λ$ στην κα-
ταν$µ� και συλλ$γ� των "/ρων και εισ"$ρ)ν, καθ)ς και στη στρατ$λ/γη-
ση ανδρ)ν σε περι/δ$υς π$λ0µ$υ. Σε $ρισµ0νες περιπτ)σεις µ&λιστα µ$υ-
σ$υλµ&ν$ι µεγιστ&νες ε�ελ�+θηκαν σε $υσιαστικ& αυτ/ν$µ$υς τ$π&ρ+ες κ&-
τω απ/ την επικυριαρ+�α τ$υ σ$υλτ&ν$υ. � Αλ� Τεπελενλ�ς στα Ιω&ννινα,
$ �σµ&ν Πασ5&ν$γλ$υ στ$ Βιδ�νι, $ Nα+�ρ αλ-�υµ&ρ και $ Α+µ0τ Τ<ε<&ρ
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στην Παλαιστ�νη, $ Αλ� Μπ0η αλ-Καµπ�ρ και $ Με+µ0τ Αλ� στην Α�γυπτ$
απ$τελ$(ν τις πι$ γνωστ0ς περιπτ)σεις.

� 18$ς αι)νας κλε�νει µε τη µεγαλ(τερη ως τ/τε µεταρρυθµιστικ� πρ$-
σπ&θεια, π$υ ε�ναι γνωστ� ως νι��µ-ι τ�εντ�ντ (ν0α τ&�η), απ/ τ$ /ν$µα
εν/ς ν0$υ στρατιωτικ$( σ)µατ$ς, π$υ συγκρ$τ�θηκε στα +ρ/νια τ$υ σ$υλ-
τ&ν$υ Σελ�µ ΓG (1789-1807) παρ& τις αντιδρ&σεις των γενιτσ&ρων, δηλαδ�
τ$υ παραδ$σιακ$( πε<ικ$( τ$υ $θωµανικ$( στρατ$(, και &λλων θιγ/µενων
$µ&δων στ$ κ0ντρ$ και τις επαρ+�ες. Αυτ� η πρ$σπ&θεια θεωρε�ται η τελευ-
τα�α 0κ"ραση «παραδ$σιακ�ς µεταρρ(θµισης» και επικεντρ)θηκε, /πως
και $ι περισσ/τερες τ$υ 18$υ αι)να, στ$ στρ&τευµα, α"$( εκε�ν$ π$υ πρ$-
5ληµ&τι<ε πρωτ�στως την $θωµανικ� ηγεσ�α �ταν $ι �ττες στα πεδ�α των
µα+)ν. Η µεταρρυθµιστικ� απ/πειρα τ$υ Σελ�µ ΓG 0λη�ε τ$ 1807 µε την επι-
κρ&τηση µιας συµµα+�ας συντηρητικ)ν δυν&µεων και την ανατρ$π� τ$υ
σ$υλτ&ν$υ.

Η αν&ρρηση στ$ν θρ/ν$ τ$υ Μα+µ$(τ ΒG (1808-1839) σηµατ$δ$τε� την
ενδυν&µωση της πρ$σωπικ�ς ε�$υσ�ας τ$υ σ$υλτ&ν$υ και εγκαινι&<ει µια
περ�$δ$ εκτεταµ0ν$υ εκσυγ+ρ$νισµ$( των $θωµανικ)ν θεσµ)ν µε 5&ση δυ-
τικ& πρ/τυπα. Στα +ρ/νια τ$υ Μα+µ$(τ καταργ�θηκαν τα παραδ$σιακ&
στρατιωτικ& σ)µατα, $ι γεν�τσαρ$ι και $ι σπα+�δες,6 και εισ�+θησαν µια σει-
ρ& απ/ αλλαγ0ς στη δι$�κηση τ$υ κρ&τ$υς. Λ�γ$υς µ�νες µετ& τ$ν θ&νατ/ τ$υ
τ$ 1839 και την αν&ρρηση τ$υ διαδ/+$υ τ$υ Αµπντ$υλµετ<�τ (1839-1861) στ$
θρ/ν$, ανακ$ιν)θηκε τ$ δι&ταγµα π$υ ε�ναι γνωστ/ ως «+ατ-ι σερ�" τ$υ
Γκι$υλ+αν0» και εισ�γαγε την ισ$π$λιτε�α των µ$υσ$υλµ&νων και των µη
µ$υσ$υλµ&νων υπηκ/ων της Αυτ$κρατ$ρ�ας. Τ$ �ατ-ι σερ��, /πως και τ$
�ατ-ι ��υµαγι��ν τ$υ 1856, τ$ $π$�$ επι5ε5α�ωσε και διε(ρυνε τις διακηρ(-
�εις τ$υ 1839, ανακ$ιν)θηκε κατ/πιν πι0σεων των +ριστιανικ)ν ευρωπαϊ-
κ)ν δυν&µεων, αλλ& απ$τ0λεσε την α"ετηρ�α µιας σειρ&ς σαρωτικ)ν αλλα-
γ)ν και µιας ν0ας επ$+�ς γνωστ�ς ως «Ταν<ιµ&τ» (µεταρρυθµ�σεις).

Τ$ Ταν<ιµ&τ συνιστ$(σε ρι<ικ� απ$µ&κρυνση απ/ τη µακρα�ωνη πρα-
κτικ� τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς, τ$ $π$�$ ε�+ε δι$ικηθε� µ0+ρι τ/τε ως 0να
παραδ$σιακ/ ισλαµικ/ κρ&τ$ς. Τ$ Ταν<ιµ&τ σ�µαινε α"εν/ς πως $ι µη µ$υ-
σ$υλµ&ν$ι υπ�κ$$ι τ$υ κρ&τ$υς 0παυαν να ε�ναι θεσµικ& κατ)τερ$ι απ/
τ$υς µ$υσ$υλµ&ν$υς και α"ετ0ρ$υ πως εισ�+θησαν δυτικ�ς πρ$0λευσης θε-
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6. �ι σπα+�δες �ταν τ$ επαρ+ιακ/ ιππικ/ τ$υ $θωµανικ$( στρατ$(. �ι γεν�τσαρ$ι αµε�-
5$νταν µε µισθ/, εν) $ι σπα+�δες µε τις πρ$σ/δ$υς γαι)ν π$υ τ$υς παρα+ωρ$(νταν απ/ τ$ν
σ$υλτ&ν$. �ι σπα+�δες δεν �ταν "ε$υδ&ρ+ες µε τη δυτικ� 0νν$ια τ$υ /ρ$υ $(τε $ι +ωρικ$�,
π$υ δ$(λευαν τη γη, �ταν δ$υλ$π&ρ$ικ$ι. Ε"/σ$ν 0νας σπα+�ς δεν εκπλ�ρωνε τις στρατιωτι-
κ0ς υπ$+ρε)σεις τ$υ, τ$ κρ&τ$ς ε�+ε τ$ δικα�ωµα να τ$ν απ$µακρ(νει απ/ τη γη τ$υ, α"$( δεν
ε�+ε την ιδι$κτησ�α της, αλλ& µ/ν$ τη ν$µ� των πρ$σ/δων της. Απ/ τα τ0λη τ$υ 16$υ αι)να
και µετ&, η σηµασ�α τ$υ σ)µατ$ς των σπα+�δων 5α�νει διαρκ)ς µει$(µενη για στρατιωτικ$(ς
και &λλ$υς λ/γ$υς.



σµ$� στη δι$�κηση, τη δικαι$σ(νη και την εκπα�δευση. Απ$κ$ρ("ωµα τ$υ
Ταν<ιµ&τ θεωρε�ται η παρα+)ρηση συντ&γµατ$ς τ$ 1876.

Η µακρ& 5ασιλε�α τ$υ Αµπντ$υλ+αµ�τ ΒG (1876-1909) �ταν η τελευτα�α
αναλαµπ� τ$υ σ$υλτανικ$( απ$λυταρ+ισµ$(. � Αµπντ$υλ+αµ�τ κατ&ργησε
τ$ 1878 τ$ κ$ιν$5$(λι$, τ$ $π$�$ λειτ$(ργησε για λιγ/τερ$ απ/ 0να 0τ$ς, και
συγκρ/τησε 0να αστυν$µικ/ κρ&τ$ς, απ$τυγ+&ν$ντας /µως τελικ& να απ$-
τρ0ψει τ/σ$ την απ/σ+ιση εδα")ν απ/ τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς /σ$ και την
ανατρ$π� τ$υ απ/ 0να επαναστατικ/ κ�νηµα.

Με την επαν&σταση των Νε$τ$(ρκων (1908) �εκιν& η τελευτα�α "&ση
της ιστ$ρ�ας τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς. H "ιλελε(θερη κατε(θυνση, την $π$�α
επαγγ0λθηκαν η επανα"$ρ& σε ισ+( τ$υ συντ&γµατ$ς και η επαναλειτ$υργ�α
τ$υ κ$ιν$5$υλ�$υ, δεν επι5ε5αι)θηκε απ/ τα γεγ$ν/τα. Αντιθ0τως, επικρ&τη-
σαν συνθ�κες σ(γ+υσης, αστ&θειας και καταστ$λ�ς µε απ$κ$ρ("ωµα την κα-
τ&ληψη της ε�$υσ�ας απ/ µια δικτατ$ρικ� $υσιαστικ& τριανδρ�α απ/ τ$ 1913
ως τ$ 1918. Η εµπλ$κ� της �θωµανικ�ς Αυτ$κρατ$ρ�ας στ$ν ΑG Παγκ/σµι$
Π/λεµ$ στ$ πλευρ/ των κεντρικ)ν δυν&µεων τη συµπαρ0συρε στην �ττα, µε
απ$τ0λεσµα $ 0λεγ+$ς των εδα")ν της να περ&σει στις νικ�τριες δυν&µεις.
Μ0σα /µως απ/ την ταπε�νωση της �ττας �επ�δησε τ$ εθνικ/ τ$υρκικ/ κ�νηµα
τ$υ $π$�$υ ηγ�θηκε $ $θωµαν/ς α�ιωµατικ/ς Μ$υστα"& Κεµ&λ (Ατατ$(ρκ).
Με τις εν0ργει0ς τ$υ $ Κεµ&λ $δ�γησε στην επ�σηµη κατ&ργηση τ$υ σ$υλτα-
νικ$( θεσµ$( και την �δρυση της α5ασ�λευτης τ$υρκικ�ς δηµ$κρατ�ας (1923).

�ι 5ασικ$� ιδε$λ$γικ$� π/λ$ι π&νω στ$υς $π$�$υς εδραι)θηκε τ$ $θω-
µανικ/ κρ&τ$ς �ταν δ($. � 0νας �ταν τ$ ισλ&µ και $ι δι$ικητικ0ς παραδ/-
σεις π$υ ε�+αν διαµ$ρ"ωθε� απ/ πρ$γεν0στερα ισλαµικ& κρ&τη. � δε(τερ$ς
�ταν η $ικ$γ0νεια των �σµανιδ)ν: $ι σ$υλτ&ν$ι –/λ$ι τ$υς απευθε�ας απ/-
γ$ν$ι τ$υ �σµ&ν– �ταν η απ$κλειστικ� πηγ� ε�$υσ�αςB η αυτ$κρατ$ρ�α δεν
ν$$(νταν +ωρ�ς τ$υς �σµαν�δες. Τ$ν σ$υλτ&ν$ επικ$υρ$(σαν στ$ 0ργ$ τ$υ
$ µ0γας 5ε<�ρης και τ$ αυτ$κρατ$ρικ/ συµ5$(λι$ (ντι��ν-ι ��υµαγι��ν),
π$υ απ$τελ$(νταν απ/ αν)τατα στελ0+η της κεντρικ�ς δι$�κησης µε στρα-
τιωτικ&, δι$ικητικ&, δικαστικ& και $ικ$ν$µικ& καθ�κ$ντα. Απ/ τα +ρ/νια
τ$υ Με+µ0τ ΒG στην κρατικ� δι$�κηση κυρι&ρ+ησαν $ι ∆$(λ$ι της Π(λης
(καπ� κ�υλλαρ�), στελ0+η π$υ ε�+αν εκπαιδευτε� απ/ νεαρ� ηλικ�α για να
υπηρετ$(ν τ$ κρ&τ$ς και συνδ0$νταν πρ$σωπικ& µε τ$ν σ$υλτ&ν$ ως δ$(-
λ$ι τ$υ (0να µ0ρ$ς τ$υς πρ$ερ+/ταν απ/ τ$ν θεσµ/ τ$υ παιδ$µα<)µατ$ς,
π$υ λειτ$(ργησε συστηµατικ& ως τα µ0σα τ$υ 17$υ αι)να περ�π$υ). Η
επαρ+ιακ� δι$�κηση στηρ�+θηκε /µως σε µεγ&λ$ 5αθµ/ και στ$ ιππικ/ των
σπα+�δων. Τ$ κρ&τ$ς παρα+ωρ$(σε στ$ν σπα+� τις πρ$σ/δ$υς µιας περι$-
+�ς και εκε�ν$ς /"ειλε σε αντ&λλαγµα στρατιωτικ� υπηρεσ�α, αλλ& και δι$ι-
κητικ/ 0ργ$. Α�ι/λ$γη συµµετ$+� στη δι$�κηση των επαρ+ι)ν ε�+αν και $ι
καδ�δες (δικαστ0ς), $ι $π$�$ι πρ$0ρ+$νταν απ/ την $µ&δα των �υλεµ� (λ/-
γι$ι µε θε$λ$γικ�-ν$µικ� κατ&ρτιση). Τ$ δικαστ�ρι$ τ$υ καδ� δεν απ0νεµε
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απλ)ς δικαι$σ(νηB λειτ$υργ$(σε και ως συνδετικ/ς κρ�κ$ς µετα�( κ0ντρ$υ
και περι"0ρειας µ0σω των ανα"$ρ)ν π$υ 0στελνε στην Κωνσταντιν$(π$λη
και των διαταγµ&των π$υ λ&µ5ανε απ/ αυτ�, εν) επ05λεπε και την ε"αρ-
µ$γ� δια"/ρων εντ$λ)ν και µ0τρων.

Απ/ τ$ν 17$ αι)να, και π$λ( πι$ 0ντ$να κατ& τ$ν 18$, αυ�&νεται η ση-
µασ�α της καταγωγ�ς για την αν&δει�η κ&π$ι$υ σε µια θ0ση ισ+($ς, καθ)ς
τα στελ0+η τ$υ κρ&τ$υς και γενικ& $ι ελ�τ επιδι)κ$υν και εν π$λλ$�ς κατ$ρ-
θ)ν$υν να κληρ$δ$τ�σ$υν τα πρ$ν/µι& τ$υς, καθ)ς και α�ι)µατα, στ$υς
απ$γ/ν$υς τ$υς. Με &λλα λ/για, παρατηρε�ται µια «αριστ$κρατικ$π$�ηση»
τ$υ $θωµανικ$( κατεστηµ0ν$υ, εν) τ$ ιδανικ/ τ$υ λεγ/µεν$υ «κλασικ$(»
συστ�µατ$ς �ταν να απ$τραπε� $ σ+ηµατισµ/ς µιας κληρ$ν$µικ�ς αριστ$-
κρατ�ας, π$υ θα µπ$ρ$(σε να περι$ρ�σει την ε�$υσ�α τ$υ σ$υλτ&ν$υ.

Τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς δι0κρινε τ$υς υπηκ/$υς τ$υ σε ασκερ� και ραγι&-
δες. �ι ασκερ� �ταν τα στελ0+η τ$υ στρατ$( και της δι$�κησης, τα $π$�α δεν
πλ�ρωναν "/ρ$υς, επειδ� θεωρητικ& $ι υπ$+ρε)σεις τ$υς πρ$ς τ$ κρ&τ$ς
δεν τ$υς επ0τρεπαν να ασ+$ληθ$(ν µε παραγωγικ0ς δραστηρι/τητες. �ι ρα-
γι&δες �ταν $ υπ/λ$ιπ$ς $θωµανικ/ς πληθυσµ/ς ανε�αρτ�τως θρησκε�ας,
δηλαδ� η συντριπτικ� πλει$ν/τητα των υπηκ/ων. Μ$υσ$υλµ&ν$ι και µη
µ$υσ$υλµ&ν$ι ραγι&δες υπ$+ρε$(νταν να κατα5&λλ$υν "/ρ$υς στ$ κρ&τ$ς
και τα στελ0+η τ$υ. Κ&π$ι$ς π$υ ε�+ε γεννηθε� ραγι&ς �ταν ε�αιρετικ& δ(-
σκ$λ$ 0ως αδ(νατ$ να µπ$ρ0σει να γ�νει ασκερ�B τ$ παιδ$µ&<ωµα �ταν �σως
η κ(ρια $δ/ς µ0σω της $π$�ας αυτ/ συν05αινε, α"$( $ι νεαρ$� ραγι&δες εκ-
παιδε($νταν για να στελε+)σ$υν ως ασκερ� την κεντρικ� και επαρ+ιακ� δι-
$�κηση, καθ)ς και τ$ν στρατ/ (Kunt, 1982).

�ι µη µ$υσ$υλµ&ν$ι υπ�κ$$ι τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς $ν$µ&<$νταν
<ιµµ�δες. Τα δικαι)µατα και $ι υπ$+ρε)σεις των <ιµµ�δων καθ$ρ�<$νταν
απ/ τ$ν ιερ/ ν/µ$ τ$υ ισλ&µ και τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς ακ$λ$(θησε γενικ&
σε αυτ/ τ$ θ0µα την π$λιτικ� των πρ$γεν0στερων ισλαµικ)ν κρατικ)ν σ+η-
µατισµ)ν: $ι <ιµµ�δες µπ$ρ$(σαν να διατηρ�σ$υν τη <ω�, την περι$υσ�α
και τη θρησκε�α τ$υς, ασκ)ντας /µως τις δραστηρι/τητ0ς τ$υς µε τρ/π$
π$υ να µην πρ$σ5&λλει � πρ$καλε� την κυρ�αρ+η µ$υσ$υλµανικ� κ$ιν/τη-
τα. Σε αντ&λλαγµα της πρ$στασ�ας π$υ τ$υς παρε+/ταν, $ι εν�λικ$ι <ιµµ�-
δες /"ειλαν να κατα5&λλ$υν κε"αλικ/ "/ρ$ (τ���ιε � +αρ&τσι) στ$ κρ&τ$ς.
Η θεσµικ� τ$υς κατωτερ/τητα ε�+ε ως απ$τ0λεσµα να υ"�στανται στην κα-
θηµεριν� <ω� τ$υς µια σειρ& περι$ρισµ)ν, απ/ ενδυµατ$λ$γικ$(ς µ0+ρι την
απαγ/ρευση των δηµ/σιων εκδηλ)σεων της λατρε�ας τ$υς. Περι$ρισµ0ν$ς
0ως σ+εδ/ν αν(παρκτ$ς �ταν και $ ρ/λ$ς τ$υς στην κρατικ� δι$�κηση. Στ$υς
πρ)τ$υς $θωµανικ$(ς αι)νες υπ�ρ+αν κ&π$ι$ι +ριστιαν$� σπα+�δες, $ι $π$�$ι
στη συν0+εια ε�0λιπαν, εν) κατ& τ$ δε(τερ$ µισ/ τ$υ 17$υ αι)να και τις αρ-
+0ς τ$υ επ/µεν$υ δηµι$υργ�θηκαν τα α�ι)µατα τ$υ µεγ&λ$υ δραγ$µ&ν$υ
και τ$υ δραγ$µ&ν$υ τ$υ στ/λ$υ, δηλαδ� θ0σεις διερµην0ων στην υπηρεσ�α
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τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς. Αυτ0ς $ι θ0σεις �ταν σηµαντικ0ς για τ$υς +ριστια-
ν$(ς Φαναρι)τες π$υ τις στελ0+ωσαν, αλλ& δευτερε($υσας σηµασ�ας απ/
τη σκ$πι& της $θωµανικ�ς δι$ικητικ�ς ιεραρ+�ας.7

Η ε�σπρα�η της "$ρ$λ$γ�ας �ταν 0να απ/ τα κ(ρια µελ�µατα τ$υ $θω-
µανικ$( κρ&τ$υς, καθ)ς τα 0σ$δα π$υ πρ$0κυπταν απ/ αυτ� +ρησιµ$π$ι-
$(νταν για την $µαλ� λειτ$υργ�α και τη µισθ$δ$σ�α της δι$�κησης και τ$υ
στρατε(µατ$ς. Παρατηρε� µ&λιστα κανε�ς πως τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς �ταν
συ+ν& πρ/θυµ$ να παρα5λ0ψει µη σ(νν$µες καταστ&σεις, ε"/σ$ν $ι $"ει-
λ/µεν$ι "/ρ$ι συν0+ι<αν να κατα5&λλ$νται καν$νικ&. Απ/ τα τ0λη τ$υ
16$υ αι)να και µετ& γενικε(εται τ$ σ(στηµα εκµ�σθωσης (ιλτι��µ) των "/-
ρων και &λλων κρατικ)ν εσ/δων απ/ τ$ κρ&τ$ς σε ιδι)τες, $ι $π$�$ι κατ0-
5αλλαν τ$ πρ$ϋπ$λ$γισµ0ν$ π$σ/ στ$ κρατικ/ ταµε�$ και αναλ&µ5αναν να
τ$ εισπρ&�$υν $ι �δι$ι απ/ τ$υς ραγι&δες πρ$σθ0τ$ντας 0να π$σ$στ/ κ0ρ-
δ$υς.8 �ι αγι�ν στ�ρι�αν σε µεγ&λ$ 5αθµ/ τη δ(ναµ� τ$υς στ$ σ(στηµα ιλ-
τι��µ, τ$ $π$�$ ε�ασ"&λι<ε στ$υς µισθωτ0ς σηµαντικ/ µερ�δι$ της ε�$υσ�ας
σε µια περι"0ρεια, ιδ�ως α"/τ$υ εισ�+θησαν στα τ0λη τ$υ 17$υ αι)να $ι ισ/-
5ιες µισθ)σεις, $ι $π$�ες µπ$ρ$(σαν επιπλ0$ν να παραµε�ν$υν κ&τω απ/
τ$ν 0λεγ+$ µιας $ικ$γ0νειας για γενι0ς. Jνα &λλ$ α�ι/λ$γ$ +αρακτηριστικ/
τ$υ $θωµανικ$( "$ρ$λ$γικ$( συστ�µατ$ς �ταν η υπ$+ρ0ωση κατα5$λ�ς
της πλει$ν/τητας των "/ρων σε +ρ�µα και /+ι σε ε�δ$ς, γεγ$ν/ς π$υ )θησε
σε εκτεταµ0ν$ εκ+ρηµατισµ/ της $θωµανικ�ς $ικ$ν$µ�ας.

Η γη �ταν η κυρι/τερη πηγ� πλ$(τ$υ στην �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α,
/πως στις περισσ/τερες πρ$5ι$µη+ανικ0ς κ$ινων�ες. Ανεπτυγµ0ν$ /µως �ταν
και τ$ εµπ/ρι$, τ/σ$ τ$ εσωτερικ/ /σ$ και τ$ ε�ωτερικ/B η Αυτ$κρατ$ρ�α
�ταν 0νας α+αν�ς, π$λιτικ& εν$π$ιηµ0ν$ς +)ρ$ς, απ/ τ$ν $π$�$ δι0ρ+$νταν
σηµαντικ0ς εµπ$ρικ0ς $δ$�. Στα /ρια τ$υ αστικ$( +)ρ$υ, τ$ εµπ/ρι$ και η
5ι$τε+ν�α $ργαν)θηκαν σε µεγ&λ$ 5αθµ/ γ(ρω απ/ τ$ θεσµ/ των συντε-
+νι)νB $ι συντε+ν�ες �ταν ιεραρ+ικ0ς συσσωµατ)σεις, π$υ ασκ$(σαν 0λεγ+$
στα µ0λη τ$υς, τις πρ)τες (λες, την παραγωγ� και τις τιµ0ς. Η δ$υλε�α ε�ναι
επ�σης 0νας θεσµ/ς π$υ τ$ ισλ&µ απ$δ0+εται, ενθαρρ(ν$ντας /µως παρ&λ-
ληλα την απελευθ0ρωση των δ$(λων. Τ$ δ$υλεµπ/ρι$ στα $θωµανικ& εδ&"η
�ταν <ωηρ/, αλλ& η δ$υλε�α �ταν κυρ�ως "αιν/µεν$ των π/λεων και ε�+ε σε
µεγ&λ$ 5αθµ/ $ικιακ/ +αρακτ�ρα.
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7. Oριστιαν$� �ταν ε�&λλ$υ $ι ηγεµ/νες των Παραδ$υν&5ιων Ηγεµ$νι)ν.
8. Η γεν�κευση τ$υ συστ�µατ$ς ιλτι��µ συνδ0εται µε την παρακµ� των σπα+�δων. �ι µε-

τα5αλλ/µενες συνθ�κες στη διε�αγωγ� τ$υ π$λ0µ$υ επ05αλλαν στ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς τη
+ρησιµ$π$�ηση /λ$ και µεγαλ(τερ$υ αριθµ$( πε<)ν τυ"εκι$"/ρων σε 5&ρ$ς τ$υ ιππικ$( των
σπα+�δων µε τ$ν παραδ$σιακ/ $πλισµ/ τ$υς. Ως εκ τ$(τ$υ, τ$ σ(στηµα εκ+)ρησης των κρα-
τικ)ν πρ$σ/δων στ$υς σπα+�δες µε τη µ$ρ"� τιµαρ�ων παρ�κµασεB τ$ κρ&τ$ς πρ$τιµ$(σε
πια να εκµισθ)νει τις πρ$σ/δ$υς σε ιδι)τες, πρ$κειµ0ν$υ να ε�ασ"αλ�<ει τα π$σ& π$υ απαι-
τ$(νταν για τη µισθ$δ$σ�α τ$υ στρατ$( τ$υ.



Η περ�$δ$ς τ$υ Ταν<ιµ&τ απ$τελε�, /πως �δη σηµει)σαµε, µια δραµα-
τικ� τ$µ� σε σ+0ση µε τ$ παρελθ/ν. Τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς $ργαν)θηκε κα-
τ& τα δυτικ& πρ/τυπα, καταργ)ντας τη δι&κριση αν&µεσα σε µ$υσ$υλµ&-
ν$υς και <ιµµ�δες υπηκ/$υς. Επιπλ0$ν, κατα5λ�θηκε συστηµατικ� πρ$σπ&-
θεια να δηµι$υργηθε� µια κ$ιν� $θωµανικ� ταυτ/τητα για /λ$υς τ$υς υπη-
κ/$υς µε στ/+$ να υπερκεραστε� η αυ�αν/µενη εθνικ� συνειδητ$π$�ηση
των λα)ν π$υ συναπ$τελ$(σαν τ$ν πληθυσµ/ τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς. �ι
µεταρρυθµ�σεις τ$υ Ταν<ιµ&τ εκσυγ+ρ/νισαν τ$ κρ&τ$ς και τις δ$µ0ς τ$υ,
αλλ& δεν απ0τρεψαν τη συρρ�κνωσ� τ$υ και εντ0λει τη δι&λυσ� τ$υ. �ι λ/-
γ$ι ε�ναι π$λλ$� και περ�πλ$κ$ι. Εδ) θα επισηµ&ν$υµε µ/ν$ την αδυναµ�α
τ$υ κρατικ$( µη+ανισµ$( να απ$ρρ$"�σει και να ε"αρµ/σει τις εκτεταµ0-
νες αλλαγ0ς π$υ ανακ$�νωνε η κεντρικ� κυ50ρνηση, καθ)ς και την απρ$θυ-
µ�α των π$ικ�λων λα)ν της Βαλκανικ�ς, της Μικρ&ς Ασ�ας και των αρα5ι-
κ)ν επαρ+ι)ν να συµ5ι)σ$υν αρµ$νικ& κ&τω απ/ τη σκ0πη µιας π$λυεθνι-
κ�ς αυτ$κρατ$ρ�ας στην επ$+� των εθνικισµ)ν.

Μ�ρ�"ς κ�ινωνικ�ς αρωγ�ς και πρ	ν�ιας 
στην �θωµανικ� Αυτ�κρατ�ρ�α

Γενικ�

Pπως ανα"0ρθηκε παραπ&νω, κατ& την $θωµανικ� περ�$δ$ γενικ& δεν θεω-
ρ$(νταν υπ$+ρ0ωση τ$υ κρ&τ$υς να ασκ�σει κ$ινωνικ� π$λιτικ� µε τη σ(γ-
+ρ$νη 0νν$ια τ$υ /ρ$υ $(τε τ$ �δι$ διαν$$(νταν να πρ&�ει κ&τι τ0τ$ι$. Θα
µπ$ρ$(σε να πει κανε�ς /τι $ ρ/λ$ς τ$υ κρ&τ$υς ε�αντλ$(νταν στ$ να δια-
+ειρ�<εται τις διεθνε�ς σ+0σεις της Αυτ$κρατ$ρ�ας, να εγγυ&ται τη διατ�ρη-
ση της τ&�ης στ$ εσωτερικ/, να απ$ν0µει δικαι$σ(νη, να $ργαν)νει τ$ στρα-
τ/ και να διε�&γει π$λ0µ$υς, καθ)ς και να εισπρ&ττει "/ρ$υς πρ$κειµ0ν$υ
να συντηρε� τ$υς µη+ανισµ$(ς τ$υ.

Αν&γκες π$υ υπ&γ$νται στ$ν $ρισµ/ της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς καλ(-
πτ$νταν ε�τε απ/ ιδι)τες µε τη µ$ρ"� της ελεηµ$σ(νης ε�τε απ/ συσσωµα-
τ)σεις π$υ ε�+αν συγκρ$τ�σει πλ0γµατα ασ"&λειας για την πρ$στασ�α των
µελ)ν τ$υς. Με αυτ� την 0νν$ια, µπ$ρ$(µε να µιλ&µε για µ$ρ"0ς κ$ινωνι-
κ�ς αρωγ�ς και πρ/ν$ιας (καθ)ς και αλληλεγγ(ης), αλλ& /+ι για συγκρ$τη-
µ0νη &σκηση κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς µε "$ρ0α τ$ κρ&τ$ς. Με &λλα λ/για, τ$
$θωµανικ/ κρ&τ$ς δεν ασκε� σ+εδ/ν καµ�α «δι$ρθωτικ� � πρ$ληπτικ� πα-
ρ0µ5αση στην κ$ινωνικ� πραγµατικ/τητα µε την λ�ψη µ0τρων π$υ απ$σκ$-
π$(ν στην &µ5λυνση των κ$ινωνικ)ν ανισ$τ�των και την πρ$αγωγ� της κ$ι-
νωνικ�ς δικαι$σ(νης» (Τσα$(σης, 1984, 146). Απ$5λ0πει µεν στην ευηµερ�α
των υπηκ/ων τ$υ, αλλ& /+ι στην ε�&λειψη, $(τε στη σηµαντικ� µε�ωση, της
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κ$ινωνικ�ς ανισ/τητας.9 Αντιθ0τως, $ι διακρ�σεις µετα�( ασκερ� και ραγι&-
δων α"εν/ς και µ$υσ$υλµ&νων και <ιµµ�δων α"ετ0ρ$υ απ$τελ$(ν 5ασικ0ς
συνιστ)σες της ιδε$λ$γ�ας τ$υ. Κατ& συν0πεια, τ$ κρ&τ$ς πρ$ν$ε� για την
ελ�τ τ$υ, ε�ασ"αλ�<$ντας σε υψηλ/5αθµ$υς ασκερ� και �υλεµ� $ικ$ν$µικ0ς
«παρ$+0ς» π$υ τ$υς επ0τρεπαν να διατηρ$(ν τ$ στ&τ$υς τ$υς στ$ εσωτερι-
κ/ της $µ&δας τ$υς κατ& τις περι/δ$υς κατ& τις $π$�ες δεν κατε�+αν κ&π$ι$
πρ$σ$δ$"/ρ$ α��ωµα, +ωρ�ς /µως να αναπτ(σσει αν&λ$γ$ µη+ανισµ/ στ�-
ρι�ης για τη µεγ&λη µερ�δα των υπηκ/ων, τ$υς ραγι&δες. Κ&π$ιες &λλες πα-
ρεµ5&σεις, π$υ συνιστ$(ν παραδ$σιακ� πρακτικ� των ισλαµικ)ν κρατ)ν,
α"$ρ$(ν την κ$ινων�α ευρ(τερα, αλλ& δε συνιστ$(ν συν$λικ� &σκηση κ$ι-
νωνικ�ς π$λιτικ�ς: πρ/κειται κυρ�ως για την κλιµ&κωση των πρ$στ�µων και
των "/ρων σε τρεις κατηγ$ρ�ες αν&λ$γα µε την $ικ$ν$µικ� κατ&σταση των
υπηκ/ων, την πρ/ν$ια για τ$ν 0λεγ+$ των τιµ)ν και την κ&λυψη των επισι-
τιστικ)ν αναγκ)ν τ$υ πληθυσµ$( της Κωνσταντιν$(π$λης, καθ)ς και την
εγγ(ηση για πρ$στασ�α των αδυν&των απ/ τις αυθαιρεσ�ες και την καταπ�ε-
ση των ισ+υρ)ν και των κρατ$(ντων.

Πρ0πει να επισηµ&ν$υµε επ�σης /τι η θεσµικ� και κ$ινωνικ� 5αρ(τητα
της θρησκευτικ�ς ταυτ/τητας σε 0να ισλαµικ/ κρ&τ$ς σ�µαινε πως $ι θεσµ$�
π$υ υπ$στ�ρι<αν /σ$υς ε�+αν αν&γκη δεν διακρ�ν$νταν απ/ καθ$λικ/τητα.
Με &λλα λ/για, $ι δι&"$ρ$ι θεσµ$� πρ/ν$ιας συν�θως δεν κ&λυπταν τ$ σ(-
ν$λ$ τ$υ πληθυσµ$( αδιακρ�τως θρησκε�ας: $ι µ$υσ$υλµανικ$� εν�σ+υαν
µ$υσ$υλµ&ν$υς, $ι +ριστιανικ$� +ριστιαν$(ς και $ι ε5ραϊκ$� ε5ρα�$υς.

Την 0νν$ια της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς υπ$καθιστ& σε µεγ&λ$ 5αθµ/ η
π$λ( σηµαντικ� για τ$ ισλ&µ αρ+� της ελεηµ$σ(νης. Σ(µ"ωνα µε τ$ Κ$ρ&-
νι, /σ$ι απ$θησαυρ�<$υν αντ� να δαπαν$(ν κατ& τ$ θ0ληµα τ$υ Θε$(, θα
υπ$στ$(ν σκληρ� αι)νια τιµωρ�α (Τ$ Ιερ/ Κ$ρ&νι$, 9.34).

Μπ$ρ$(µε να διακρ�ν$υµε τρεις δια"$ρετικ0ς µ$ρ"0ς ελεηµ$σ(νης: σα-
ντακ�, �εκ�τ και 5ακ$("ι. Παρ/τι η ελεηµ$σ(νη ε�ναι µια δραστηρι/τητα
π$υ στ$ν δυτικ/ κ/σµ$ 0+ει γενικ& ιδιωτικ/ και συ+ν& µη $ργανωµ0ν$ +αρα-
κτ�ρα, τα πρ&γµατα ε�ναι κ&πως δια"$ρετικ& στ$ ισλ&µ. Αυτ/ συµ5α�νει,
πρ)τ$ν, γιατ� η ελεηµ$σ(νη ε�ναι µια 0νν$ια π$υ απαντ& επανειληµµ0νως στ$
Κ$ρ&νι και στις σ+ετικ0ς µε τ$ν Πρ$"�τη παραδ/σεις µε απ$τ0λεσµα να µην
ε�ναι απλ)ς µια σ(σταση, αλλ& µια 5ασικ� υπ$+ρ0ωση τ$υ πιστ$( κατ& τ$
πρ/τυπ$ τ$υ Μω&µεθ. Απ$τελε� µ&λιστα 0ναν απ/ τ$υς λεγ/µεν$υς «π0ντε
στ(λ$υς» της π�στης (Nι&κας, 1998, 374-378). ∆ε(τερ$ν, τ$ ισλ&µ ε�ναι µια θρη-
σκε�α π$υ $ργαν)νει τις υπ$+ρε)σεις των πιστ)ν µε τρ/π$ π$υ τις καθιστ&
ν$µικ0ς και /+ι απλ)ς ηθικ0ς. �ι µ$υσ$υλµ&ν$ι θε$λ/γ$ι ε�ναι στην $υσ�α
ν$µ$µαθε�ς π$υ επε�εργ&<$νται µε ν$µικ/ πνε(µα τις αρ+0ς της θρησκε�ας
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9. Βλ. τ$ν σ+ετικ/ $ρισµ/ τ$υ σ(γ+ρ$ν$υ κρ&τ$υς πρ/ν$ιας π$υ δ�νει η Στασιν$π$(λ$υ,
1990, 26.



τ$υς, µετα�( των $π$�ων και την ελεηµ$σ(νη. Απ/ την &λλη, 0+ει ενδια"0-
ρ$ν να επισηµ&ν$υµε /τι /λες $ι µ$ρ"0ς ελεηµ$σ(νης, απ/ την τυ+α�α αυ-
θ/ρµητη ως τη θεσµ$π$ιηµ0νη, περι5&λλ$νται 0ναν «ιερ/» µανδ(α: τυπικ&
τ$υλ&+ιστ$ν, κ�νητρ$ για την εµ"&νιση µ$ρ")ν αρωγ�ς και πρ/ν$ιας δεν
ε�ναι $ι κ$ινωνικ0ς αν&γκες και η αλληλεγγ(η, αλλ& η πρ$σωπικ� επιδ�ω�η
τ$υ κ&θε πιστ$( να ικαν$π$ι�σει τ$ θ0ληµα τ$υ Θε$( και να ε�ασ"αλ�σει
στ$ν εαυτ/ τ$υ µια θ0ση στ$ν παρ&δεισ$. � πιστ/ς π$υ ε�ναι ελε�µων και
ενδια"0ρεται για /σ$υς 0+$υν αν&γκη, θα ανταµει"θε� απ/ τ$ν Θε/: «Εκε�-
ν$ι π$υ απ/ "ιλανθρωπ�α �$δε($υν τις περι$υσ�ες τ$υς και τη ν(+τα και τη
µ0ρα, κρυ"& και "ανερ&, 0+$υν την αµ$ι5� τ$υς στ$ν Κ(ρι/ τ$υς. Π&νω
τ$υς δεν θα υπ&ρ�ει $(τε "/5$ς $(τε θλ�ψη» (Τ$ Ιερ/ Κ$ρ&νι$, 2.274).

Σαντακ� – %εκ�τ

Σαντακ� ε�ναι η ιδιωτικ� ελεηµ$σ(νη, π$υ δ�νεται ανιδι$τελ)ς και αυθ/ρµη-
τα: «Ω! Σεις π$υ πιστε(ετε! Μην διαγρ&"ετε την ελεηµ$σ(νη σας µε την επ�-
δει�η και την υστερ$5$υλ�α …» (Τ$ Ιερ/ Κ$ρ&νι$, 2.264). � ιερ/ς ν/µ$ς δεν
θ0τει περι$ρισµ$(ς στ$ π$ι$ι ε�ναι $ι απ$δ0κτες της ελεηµ$σ(νης. Σ(µ"ωνα
/µως µε τις παραδ/σεις π$υ α"$ρ$(ν τ$ν Πρ$"�τη, ε�ναι πρ$τιµ/τερ$ να ευ-
εργετε� κανε�ς τ$ν συγγεν� και τ$ν γε�τ$να (συσ"�γγ$ντας 0τσι τ$υς $ικ$γε-
νειακ$(ς και κ$ινωνικ$(ς δεσµ$(ς) παρ& πι$ µακριν& πρ/σωπα � αγν)-
στ$υς. Ανα"0ρεται στ$ Κ$ρ&νι: «Θα σε ρωτ�σ$υν: Τι πρ0πει να �$δε($υν (σε
ελεηµ$σ(νη); Απ&ντησε: �τιδ�π$τε �$δε(ετε για τ$ καλ/, στ$υς γ$νε�ς και
τ$υς συγγενε�ς, στα $ρ"αν& και τ$υς δυστυ+ισµ0ν$υς και για τ$υς τα�ιδι)-
τες. Κι $τιδ�π$τε κ&νετε π$υ ε�ναι καλ/. Γιατ� $ Θε/ς γνωρ�<ει τ$(τ$ καλ&»
(Τ$ Ιερ/ Κ$ρ&νι$, 2.215). Καθ�σταται επ�σης σα"0ς πως η ω"0λεια για τ$ν
ελε�µ$να ε�ναι π$λ( µεγαλ(τερη, /ταν δ�νει την ελεηµ$σ(νη κρυ"& παρ& "α-
νερ& (Τ$ Ιερ/ Κ$ρ&νι$, 2.271). Η ελεηµ$σ(νη τ(π$υ σαντακ� µπ$ρε� να δ�νε-
ται και σε µη µ$υσ$υλµ&ν$υς, αντ�θετα µε τ$ �εκ�τ (Weir – [Zysow], 1994).

%εκ�τ (αρα5. �ακ�τ) $ν$µ&<εται $ υπ$+ρεωτικ/ς "/ρ$ς ελεηµ$σ(νης,
π$υ κατ05αλλαν $ι µ$υσ$υλµ&ν$ι κυρ�ως κατ& τ$υς πρ)τ$υς π0ντε αι)νες τ$υ
ισλ&µB επι5αρ(νει τις καλλι0ργειες, τα <)α, τ$ν +ρυσ/, τ$ ασ�µι και τα εµπ$ρε(-
µατα των πιστ)ν. Τ$ �εκ�τ εισ�+θη απ/ τ$ν �δι$ τ$ν πρ$"�τη Μω&µεθ, αλλ&
δεν υπ&ρ+ει συµ"ων�α για τ$ π/τε συν05η αυτ/. � τρ/π$ς µε τ$ν $π$�$ $ Μω&-
µεθ δια+ειρ�στηκε τα π$σ& π$υ συγκεντρ)θηκαν, δηλαδ� /+ι µ/ν$ ως ελεη-
µ$σ(νη για τ$υς "τω+$(ς, αλλ& και για στρατιωτικ$(ς και π$λιτικ$(ς σκ$π$(ς,
πρ$κ&λεσε αντιδρ&σεις. � Πρ$"�της, απ/ την πλευρ& τ$υ, επικαλ0στηκε θε�α
απ$κ&λυψη σ(µ"ωνα µε την $π$�α $ι κατηγ$ρ�ες ν/µιµων δικαι$(+ων τ$υ
�εκ�τ ε�ναι $κτ): $ι "τω+$�, $ι 0+$ντες αν&γκη, $ι εισπρ&κτ$ρ0ς τ$υ, «αυτ$�
π$υ $ι καρδι0ς τ$υς συµ"ιλι)θηκαν (πρ/σ"ατα) µε την Αλ�θεια»,10 δ$(λ$ι,

137Μ�ΡΦΕΣ Κ�ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡ�Ν�ΙΑΣ ΣΤ� ΙΣΛΑΜ

10. �ι ερµηνευτ0ς θεωρ$(ν πως αυτ� η διατ(πωση καλ(πτει τρεις κατηγ$ρ�ες πρ$σ�λυ-



+ρε)στες, /σ$ι ακ$λ$υθ$(ν τ$ν δρ/µ$ τ$υ Αλλ&+ (η ερµηνε�α π$υ δ/θηκε
ε�ναι πως ενν$$(νται $ι π$λεµιστ0ς της π�στης) και $ι τα�ιδι)τες (Τ$ Ιερ/
Κ$ρ&νι$, 9.58-60).11 Η �δια απ$κ&λυψη ανα"0ρει πως τ$ �εκ�τ ε�ναι καθ�-
κ$ν π$υ επι5&λλει $ Αλλ&+. Τ$ �εκ�τ θεσµ$θετ�θηκε πλ�ρως ως υπ$+ρεω-
τικ/ς "/ρ$ς στα +ρ/νια µετ& τ$ν θ&νατ$ τ$υ Μω&µεθB η διαν$µ� των εσ/-
δων στ$υς δικαι$(+$υς γιν/ταν 5&σει τ$υ πρ$ανα"ερθ0ντ$ς κ$ρανικ$( +ω-
ρ�$υ (Zysow, 2001).

Α��<ει να ανα"ερθε� πως µε τ$ π0ρασµα τ$υ +ρ/ν$υ ν/µιµ$ι δικαι$(+$ι
τ$υ σαντακ� και τ$υ �εκ�τ θεωρ�θηκαν και $ι �υλεµ�, δηλαδ� $ι ν$µ$µα-
θε�ς θε$λ/γ$ι τ$υ ισλ&µ, γεγ$ν/ς π$υ αναδεικν(ει τ$ν 0ντ$να θρησκευτικ/
+αρακτ�ρα της µ$υσ$υλµανικ�ς ελεηµ$σ(νης (Weir – [Zysow], 1994, 714 και
Schacht, 1987, 1204). Απ/ την &λλη, µε αυτ/ν τ$ν τρ/π$ ενισ+($νταν 0µµεσα
και $ι θεσµ$� (π.+. εκπα�δευση) π$υ $ι �υλεµ� στελ0+ωναν. ∆εδ$µ0ν$υ /µως
/τι σε αρκετ0ς περιπτ)σεις $ι θρησκευτικ$� λ/γι$ι δεν �ταν $(τε &π$ρ$ι $(-
τε "τω+$�, αυτ� η ε�0λι�η συ+ν& κατ0ληγε να απ$τελε� ιδι$τελ� εκµετ&λλευ-
ση της θ0σης τ$υς +ωρ�ς να εµπερι0+ει καν0να στ$ι+ε�$ &σκησης κ$ινωνικ�ς
π$λιτικ�ς.

� θεσµ	ς τ�υ �ακ�υ�ι��

Τ$ 5ακ$("ι απ$τελε� τη λεγ/µενη «µ/νιµη ελεηµ$σ(νη». H $υσ�α τ$υ θε-
σµ$( συν�σταται στην α"ι0ρωση περι$υσιακ)ν στ$ι+ε�ων, τα $π$�α συντη-
ρ$(ν κ&π$ι$ν ιερ/ � "ιλανθρωπικ/ σκ$π/ µ0σω τ$υ εισ$δ�µατ$ς π$υ πα-
ρ&γ$υν.12 Παρ/τι $ θεσµ/ς δεν ανα"0ρεται π$υθεν& στ$ Κ$ρ&νι και "α�νε-
ται να διαµ$ρ")θηκε µετ& τ$ν θ&νατ$ τ$υ πρ$"�τη Μω&µεθ, η µ$υσ$υλ-
µανικ� παρ&δ$ση αν&γει την αρ+� τ$υ σε αυτ/ν και στην πρ$τρ$π� τ$υ να
δ�νεται ελεηµ$σ(νη σε /σ$υς την 0+$υν αν&γκη.13

Η δωρε& ισ+(ει στ$ διηνεκ0ς και τ$ 5ακ$("ι ε�ναι αναπαλλ$τρ�ωτ$.
Απαρα�τητη πρ$ϋπ/θεση για την �δρυση εν/ς 5ακ$υ"ι$( ε�ναι $ δωρητ�ς
να 0+ει την πλ�ρη κυρι/τητα των περι$υσιακ)ν στ$ι+ε�ων π$υ α"ιερ)νει. �
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των: αυτ$(ς π$υ δεν δε�+ν$υν µεγ&λ$ ενθ$υσιασµ/ για τη ν0α τ$υς θρησκε�α, αυτ$(ς π$υ
0+$υν κ(ρ$ς και µπ$ρ$(ν να πρ$σελκ(σ$υν και &λλ$υς στ$ ισλ&µ, καθ)ς και /σ$υς αναλαµ-
5&ν$υν ε+θρικ$(ς µη µ$υσ$υλµ&ν$υς � µ$υσ$υλµ&ν$υς π$υ αρν$(νται να κατα5&λ$υν �εκ�τ
(Zysow, 2001, 415).

11. Απ/ την ελληνικ� απ/δ$ση τ$υ Κ$ραν�$υ τ$υ 1978 απ$υσι&<$υν $ι δ$(λ$ι και $ι
+ρε)στες. Ανα"0ρ$νται /µως στην παλι/τερη απ/δ$ση Πεντ&κη (Τ$ Κ$ρ&νι$ν, 1928).

12. Για την περ�πτωση της περι$+�ς των Σερρ)ν τ$ν 15$-16$ αι)να και την π$ικιλ$µ$ρ-
"�α των 5ακ$υ"ι)ν της, 5λ. Balta, 1995.

13. Η νε/τερη επιστ�µη συνδ0ει τη διαµ/ρ"ωση τ$υ 5ακ$υ"ικ$( θεσµ$( µε αρ+0ς τ$υ
ρωµαϊκ$( δικα�$υ και 5υ<αντιν& πρ/τυπα (Heffening, 1987, 1098B Barnes, 1987, 12-16), αν και
0+$υν διατυπωθε� αµ"ι5$λ�ες για τ$ αν η εµ"&νιση των 5ακ$υ"ι)ν $"ε�λεται &µεσα σε 5υ<α-
ντιν� επιρρ$� (Peters, 2000, 60).



δωρητ�ς ε�ναι ελε(θερ$ς να α"ιερ)σει τα περι$υσιακ& στ$ι+ε�α τ$υ για
$π$ι$νδ�π$τε σκ$π/ επιθυµε�, αρκε� αυτ/ς να συν&δει µε τις α��ες τ$υ
ισλ&µ. Τα 5ακ$("ια διακρ�ν$νται α) σε αγαθ$εργ& � δηµ/σια (�αϊρ�), τα
$π$�α παρ&γ$υν εισ/δηµα για κ&π$ι$ �δρυµα (π$υ µπ$ρε� να ε�ναι 0να τ<α-
µ�, αλλ& και 0να σ+$λε�$, 0να ν$σ$κ$µε�$14 � 0να πτω+$κ$µε�$), τ$υς "τω-
+$(ς � για $π$ι$νδ�π$τε &λλ$ αγαθ$εργ/ σκ$π/ (/πως, για παρ&δειγµα, τη
συντ�ρηση µιας γ0"υρας, εν/ς υδραγωγε�$υ � µιας κρ�νης), και 5) σε $ικ$-
γενειακ& (ε�λ�), τα $π$�α συγκρ$τ$(νται επ�σης για την εν�σ+υση κ&π$ι$υ
αγαθ$εργ$( � ιερ$( σκ$π$(, π$υ /µως πρ/κειται να ε�υπηρετηθε� µ/ν$
α"$( εκλε�ψ$υν $ ιδρυτ�ς τ$υ 5ακ$υ"ι$( και $ι απ/γ$ν$� τ$υ � κ&π$ια τρ�-
τα πρ/σωπα π$υ αυτ/ς 0+ει $ρ�σει. Στην πρ)τη περ�πτωση $ ιδρυτ�ς και $ι
$ικε�$ι τ$υ δεν 0+$υν καµ�α υλικ� απ$λα5� απ/ τ$ 5ακ$("ι, εν) στη δε(τε-
ρη ε�ναι $ι πραγµατικ$� δικαι$(+$ι των εισ$δηµ&των τ$υ 5ακ$υ"ι$(. Υπ&ρ-
+ει τ0λ$ς µια ενδι&µεση κατηγ$ρ�α 5ακ$υ"ι)ν, π$υ τα εισ$δ�µατ& τ$υς κα-
ταν0µ$νται απ/ την πρ)τη στιγµ� µετα�( εν/ς αγαθ$εργ$( � ιερ$( σκ$π$(
και τ$υ ιδρυτ� και της $ικ$γ0νει&ς τ$υ. Και σε αυτ� την περ�πτωση $ι ιδρυ-
τ0ς των 5ακ$υ"ι)ν 0+$υν τη δυνατ/τητα να ρυθµ�σ$υν τ$υς /ρ$υς της
α"ι0ρωσης 0τσι )στε να διασ"αλ�σ$υν 0να σηµαντικ/ εισ/δηµα στ$υς εαυ-
τ$(ς και τ$υς απ$γ/ν$υς τ$υς (Yediyıldız, 1985, 12-19).

Η διαδικασ�α δηµι$υργ�ας εν/ς 5ακ$υ"ι$( ακ$λ$υθε� συγκεκριµ0ν$υς
ν$µικ$(ς καν/νες. �ι συγκεκριµ0ν$ι /ρ$ι 5&σει των $π$�ων λειτ$υργε� τ$ κ&-
θε 5ακ$("ι καθ$ρ�<$νται απ/ τ$ν δωρητ� και καταγρ&"$νται στ$ 0γγρα"$
π$υ απ$τελε� την ιδρυτικ� τ$υ πρ&�η (�ακ�ιγι"). Τη δια+ε�ριση τ$υ 5ακ$υ"ι-
$( αναλαµ5&νει 0νας δια+ειριστ�ς (µ$υτε5ελλ�ς), εν) η επ�5λεψ� τ$υ αν�κει
στ$ν καδ�, $ $π$�$ς 0+ει την ε�$υσ�α να δι$ρ�<ει τ$υς µ$υτε5ελλ�δες, αλλ&
και να τ$υς πα(ει, αν παραν$µ$(ν. Εντ$(τ$ις, αυτ/ς $ κρατικ/ς 0λεγ+$ς πα-
ρ0µεινε εν π$λλ$�ς τυπικ/ς. Στα $ικ$γενειακ& 5ακ$("ια, αλλ& συν�θως και
στην ενδι&µεση κατηγ$ρ�α, δηλαδ� στη µεγ&λη πλει$ν/τητα των 5ακ$υ"ι)ν
της $θωµανικ�ς περι/δ$υ, η θ0ση τ$υ µ$υτε5ελλ� αν�κε στ$ν ιδρυτ� τ$υ 5α-
κ$υ"ι$( και κατ/πιν κληρ$ν$µικ& στ$υς συγγενε�ς και τ$υς απ$γ/ν$υς τ$υ.

Τα 0σ$δα των 5ακ$υ"ι)ν πρ$0ρ+$νται απ/ την εν$ικ�αση των γαι)ν,
καταστηµ&των, απ$θηκ)ν, σπιτι)ν και γενικ& ακ�νητης περι$υσ�ας κ&θε ε�-
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14. Τα µεγαλ(τερα ν$σ$κ$µε�α της $θωµανικ�ς περι/δ$υ λειτ$(ργησαν στ$ πλα�σι$ τ$υ
5ακ$υ"ικ$( θεσµ$( +&ρη σε α"ιερ)σεις σ$υλτ&νων και µελ)ν της σ$υλτανικ�ς $ικ$γ0νειαςB
ανα"0ρεται /τι τ$υλ&+ιστ$ν σε κ&π$ια απ/ τα ν$σ$κ$µε�α υπ�ρ+ε πρ/ν$ια για δωρε&ν ε�0-
ταση και +$ρ�γηση "αρµ&κων στ$υς "τω+$(ς. Γενικ& π&ντως $ι δαπ&νες λειτ$υργ�ας των ν$-
σ$κ$µε�ων καλ(πτ$νταν απ/ τα 5ακ$("ια. Επ�σηµ$ς "$ρ0ας ιατρικ�ς εκπα�δευσης �ταν ειδι-
κ$� µεντρεσ0δες, π$υ επ�σης αν�καν σε 5ακ$("ια και συν�θως συνδ0$νταν µε κ&π$ι$ ν$σ$-
κ$µε�$B $ πι$ γνωστ/ς �ταν $ µεντρεσ0ς τ$υ τ<αµι$( τ$υ Σ$υλεϊµ&ν τ$υ Μεγαλ$πρεπ$(ς στην
Κωνσταντιν$(π$λη. Pπως συν05αινε γενικ& στ$υς µεντρεσ0δες, στην ιδρυτικ� πρ&�η τ$υ 5α-
κ$υ"ι$( πρ$5λεπ/ταν µισθ/ς για τ$ν διδ&σκ$ντα και ηµερ�σια απ$<ηµ�ωση για τ$υς σπ$υ-
δαστ0ς (}ehsuvaroñlu, 1986B Arslanta{, 1993B Ιναλτ<�κ, 1995, 247-248).



δ$υς, η $π$�α απ$τελε� τ$ αντικε�µεν$ της α"ι0ρωσης. Κατ& την $θωµανικ�
περ�$δ$ επιτρεπ/ταν και η α"ι0ρωση +ρηµατικ)ν π$σ)ν, π$υ παρ�γαν ει-
σ/δηµα επενδυ/µενα ως δ&νεια. �ι ν$µ$µαθε�ς �ταν ωστ/σ$ επι"υλακτικ$�
0ναντι των λεγ/µενων +ρηµατικ)ν 5ακ$υ"ι)ν, επειδ� α"εν/ς η δωρε& +ρη-
µ&των αντ05αινε τ$ν καν/να πως τ$ αντικε�µεν$ της δωρε&ς /"ειλε να ε�ναι
σταθερ/ και αι)νι$ και α"ετ0ρ$υ τ$ Κ$ρ&νι απαγ$ρε(ει τ$ν τ$κισµ/ +ρη-
µ&των και την τ$κ$γλυ"�α (Çızakça, 1995).

�ι µη µ$υσ$υλµ&ν$ι εν0τα�αν κατ& την $θωµανικ� περ�$δ$ και τα δι-
κ& τ$υς θρησκευτικ& και αγαθ$εργ& ιδρ(µατα στ$ 5ακ$υ"ικ/ πλα�σι$ λει-
τ$υργ�ας, 0τσι )στε να διασ"αλ�σ$υν τη ν$µιµ/τητ& τ$υς κατ& τ$ δ�και$ τ$υ
κυρ�αρ+$υ. Τυπικ& 5ε5α�ως $ ισλαµικ/ς ν/µ$ς δε+/ταν την �δρυση 5ακ$υ-
"ι)ν απ/ µη µ$υσ$υλµ&ν$υς, µ/ν$ αν αυτ& δεν ε�υπηρετ$(σαν σκ$π$(ς
ασ(µ5ατ$υς πρ$ς τ$ ισλ&µ, /πως η συντ�ρηση µη µ$υσ$υλµανικ)ν $�κων
λατρε�ας και µ$ν)ν (Peters, 2000, 61).

Τ$ 5ακ$("ι ε�ναι αναµ"ι5/λως µια θεσµ$π$ιηµ0νη µ$ρ"� αρωγ�ς και
πρ/ν$ιας, µ/ν$ π$υ διακρ�νεται απ/ +αρακτηριστικ& π$υ δεν επιτρ0π$υν
να ταυτιστε� µε την &σκηση κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς – και $πωσδ�π$τε /+ι µε
την &σκηση κρατικ�ς κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς. � θεσµ/ς στηρ�<εται –µε σηµε-
ριν$(ς /ρ$υς– στην «ιδιωτικ� πρωτ$5$υλ�α»15 και 0+ει τ$πικ/ +αρακτ�ρα
µ0σα σε 0να πλα�σι$ αρ+)ν και καν/νων π$υ θ0τει $ ιερ/ς ν/µ$ς τ$υ ισλ&µ.
Τα 5ακ$("ια δεν ε�ναι κρατικ$� $ργανισµ$� και δεν α"$ρ$(ν παρ$+0ς µε
καθ$λικ� ε"αρµ$γ� σε /λη την 0κταση της αυτ$κρατ$ρ�ας.

∆εν πρ0πει επ�σης να παρα5λ0πει κανε�ς /τι τα 5ακ$("ια δεν απ$σκ$-
π$(σαν π&ντα στην &µ5λυνση κ$ινωνικ)ν ανισ$τ�των, εν) σε αρκετ0ς πε-
ριπτ)σεις κατ0ληγαν να ενισ+($υν κυρ�ως � απ$κλειστικ& την $ικ$γ0νεια
τ$υ ιδρυτ� τ$υς και /+ι τ$ κ$ινωνικ/ σ(ν$λ$. Jτσι κι αλλι)ς, ισ+(ει αυτ/
π$υ επισηµ&ναµε παραπ&νω γενικ& για την ελεηµ$σ(νη: η θεµελ�ωση τ$υ
θεσµ$( ε�ναι πρωτ�στως θρησκευτικ� και /+ι κ$ινωνικ�B $ι ιδρυτ0ς των 5α-
κ$υ"ι)ν ενδια"0ρ$νται πρωταρ+ικ& για τη σωτηρ�α της ψυ+�ς τ$υς και /+ι
για τη δι/ρθωση των κ$ινωνικ)ν αδικι)ν. Τυ+α�νει απλ)ς, α"$( αυτ� ε�ναι
η επιθυµ�α τ$υ Θε$(, $ πρωταρ+ικ/ς στ/+$ς τ$υς να επιτυγ+&νεται µε τη "ι-
λανθρωπ�α και την ελεηµ$σ(νη, η $π$�α, στην περ�πτωση των 5ακ$υ"ι)ν,
ε�ασ"αλ�<ει συν�θως και κ$ινωνικ/ κ(ρ$ς και πρ$5$λ� στ$ δωρητ�. Απ/
την &λλη, ε�ναι γεγ$ν/ς /τι π$λλ& 5ακ$("ια ε�υπηρετ$(σαν τελικ& σκ$π$(ς,
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15. [Σηµε�ωση τ$υ Επιµελητ�]: Θα µπ$ρ$(σαµε να +ρησιµ$π$ι�σ$υµε και τ$ν /ρ$ «µη-
κερδ$σκ$πικ/ ευαγ0ς κληρ$δ/τηµα», εν) ε�µαστε διστακτικ$� να +ρησιµ$π$ι�σ$υµε τ$ν /ρ$
«τρ�τ$ς τ$µ0ας», αν και πρ$σ$µ$ι&<ει αρκετ&. � δισταγµ/ς $"ε�λεται στ$ γεγ$ν/ς /τι η αν&-
πτυ�η τ$υ τρ�τ$υ τ$µ0α +ρ$νικ& σ+ετ�<εται µε τ$ν (στερ$ 19$ αι)να ως περ�$δ$ πρ)της εµ-
"&νισης, και κυρ�ως µε τ$ν 20/ ως περ�$δ$ σηµαντικ�ς αν&πτυ�ης απ/ την µ�α πλευρ&. Αλλ&
(στην σηµεριν� τ$υλ&+ιστ$ν µ$ρ"� τ$υ) και µε συγκεκριµ0νη µ$ρ"� και επ�πεδ$ αν&πτυ�ης
τ/σ$ τ$υ κρ&τ$υς γενικ/τερα /σ$ και της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς ειδικ/τερα.



$ι $π$�$ι υπ&γ$νται στην κατηγ$ρ�α της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς: διασ"&λι<αν
π/ρ$υς για την εκπα�δευση και την υγε�α (κυρ�ως για την κτηριακ� υπ$δ$-
µ� και την αµ$ι5� τ$υ πρ$σωπικ$( των σ+ετικ)ν ιδρυµ&των), για δηµ/σια
0ργα, καθ)ς και για τις αν&γκες των απ/ρων.

Παρ/τι τα 5ακ$("ια δεν ιδρ($νταν απ/ τ$ κρ&τ$ς, τ$ τελευτα�$ ε�+ε
απ/ µια &π$ψη σηµαντικ� συµ5$λ� στη δηµι$υργ�α τ$υς. Oωρ�ς να πρ$+ωρ�-
σ$υµε σε αν&λυση τ$υ καθεστ)τ$ς της γης στην �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α,
αρκε� εδ) να επισηµ&ν$υµε /τι σ(µ"ωνα µε τ$ν ν/µ$ τ$ µεγαλ(τερ$ τµ�µα
της αν�κε στ$ κρ&τ$ς. Καθ)ς απαρα�τητη πρ$ϋπ/θεση για την �δρυση εν/ς
5ακ$υ"ι$( ε�ναι η πλ�ρης κυρι/τητα τ$υ δωρι</µεν$υ περι$υσιακ$( στ$ι+ε�-
$υ, τ$ κρ&τ$ς διευκ/λυνε τη δηµι$υργ�α των µεγ&λων κυρ�ως 5ακ$υ"ι)ν, πα-
ρα+ωρ)ντας δικαι)µατα κατ$+�ς της γης � κυρι/τητας των πρ$σ/δων της στα
κρατικ& στελ0+η, τα µ0λη της αυλ�ς και τ$υς ιδι)τες π$υ επιθυµ$(σαν να
ιδρ(σ$υν 5ακ$("ια (Barnes, 1987, 45-48B Yediyıldız, 1985, 131-135).

Καθ)ς �ταν τα πλ$υσι/τερα πρ/σωπα στην αυτ$κρατ$ρ�α, $ι σ$υλτ&ν$ι,
µ0λη της σ$υλτανικ�ς $ικ$γ0νειας και υψηλ/5αθµα στελ0+η τ$υ παλατι$(
και της κεντρικ�ς δι$�κησης �ταν εκε�ν$ι π$υ �δρυσαν τα µεγαλ(τερα 5α-
κ$("ια, τα $π$�α κ&λυψαν για αι)νες θρησκευτικ0ς, εκπαιδευτικ0ς, ν$σ$-
κ$µειακ0ς και &λλες αν&γκες της κ$ινων�ας και τ/νωσαν γενικ& τη <ω� των
π/λεων. Ε�ναι πρ$"αν0ς /τι, παρ/τι τα �δρυσαν ως "υσικ& πρ/σωπα και /+ι
ως εκπρ/σωπ$ι τ$υ κρ&τ$υς, αυτ& τα 5ακ$("ια απ05λεπαν στην εν�σ+υση
τ$υ κ(ρ$υς και τη ν$µιµ$π$�ηση της δυναστε�ας και τ$υ κρ&τ$υς στα µ&τια
των υπηκ/ων τ$υς, λειτ$υργ)ντας ως τεκµ�ρια της ευσ05ειας και της "ιλαν-
θρωπ�ας των κυ5ερν)ντων (5λ. και τ$ν πρ$5ληµατισµ/ της Singer, 2002, 165-
166). Η δι$�κησ� τ$υς παρα+ωρ$(νταν συν�θως σε ισ+υρ$(ς α�ιωµατ$(-
+$υς της αυλ�ς και της κυ50ρνησης, +ωρ�ς αυτ/ να τα καθιστ& κρατικ&.16

Η $ικ$ν$µικ� π$ρε�α τ$υ κ&θε 5ακ$υ"ι$( και η δυνατ/τητ& τ$υ να εκ-
πληρ)νει τ$ν σκ$π/ για τ$ν $π$�$ ιδρ(θηκε, ε�αρτι/ταν στις περισσ/τερες
περιπτ)σεις απ$κλειστικ& απ/ τη δια+ε�ριση της $π$�ας τ(γ+ανε. Jνα δι&-
ταγµα ("ιρµ&νι) τ$υ 1797 κατηγ$ρε� τ$υς µ$υτε5ελλ�δες δι&"$ρων σ$υλτα-
νικ)ν ιµαρετι)ν (πτω+$τρ$"ε�ων)17 για την ε�υπηρ0τηση πελατειακ)ν σ+0-
σεων µ0σω των 5ακ$υ"ι)ν µε απ$τ0λεσµα αυτ& να «ε�ναι ελλειµµατικ& και
στ$ +ε�λ$ς της πτ)+ευσης» (Peri, 1992, 175).

Μπ$ρ$(ν να ανα"ερθ$(ν π$λλ& παραδε�γµατα 5ακ$υ"ι)ν, π$υ �δρυ-
σαν σ$υλτ&ν$ι, µ0λη της σ$υλτανικ�ς $ικ$γ0νειας και α�ιωµατ$(+$ι της αυ-
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16. Oαρακτηριστικ/ παρ&δειγµα συντ$νισµ0νης �δρυσης 5ακ$υ"ι)ν ε�ναι η εντ$λ� τ$υ
Με+µ0τ ΒG τ$ 1459 πρ$ς τ$υς µ$υσ$υλµ&ν$υς µεγιστ&νες να +τ�σ$υν 5ακ$υ"ικ& συγκρ$τ�µα-
τα µε τ<αµι&, πτω+$τρ$"ε�α και σ+$λε�α, καθ)ς και εµπ$ρικ& κτ�ρια και πανδ$+ε�α στην
Κωνσταντιν$(π$λη µε στ/+$ την τ/νωση της θρησκευτικ�ς, κ$ινωνικ�ς και $ικ$ν$µικ�ς <ω�ς
της ν0ας πρωτε($υσας τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς.

17. � θεσµ/ς αναλ(εται στ$ επ/µεν$ τµ�µα (Τ� ιµαρ"τι).



λ�ς και της δι$�κησης και ε�υπηρετ$(σαν κ$ινωνικ0ς αν&γκες, µε +αρακτη-
ριστικ/τερες περιπτ)σεις τα συγκρ$τ�µατα τ$υ Με+µ0τ ΒG τ$υ Π$ρθητ� και
τ$υ Σ$υλεϊµ&ν ΑG τ$υ Μεγαλ$πρεπ$(ς στην Κωνσταντιν$(π$ληB και τα δ($
περιλ&µ5αναν µετα�( των κτισµ&των τ$υς τ<αµ�, πρωτ$5&θµι$ σ+$λε�$ (µε-
κτ"π), ιερ$διδασκαλε�α (µεντρεσ0δες), ν$σ$κ$µε�$, ιµαρ0τι, �εν)να για τα-
�ιδι)τες (+&νι � καρα5ανσαρ&ι) και λ$υτρ& (+αµ&µ) – τ$ συγκρ/τηµα τ$υ
Σ$υλεϊµ&ν περιλ&µ5ανε ακ/µα �εν)να απ/ρων. Τα σ$υλτανικ& πρ/τυπα
ακ$λ$υθ$(σαν και τα ιδρ(µατα των κρατικ)ν α�ιωµατ$(+ων. Για παρ&δειγ-
µα, $ Για+γιαπασα<αντ0 Με+µ0τ Πασ& �δρυσε ως δι$ικητ�ς της επαρ+�ας
τ$υ Σεµεντιρ0 (Σµεντ0ρε5$) 0να µεγ&λ$ 5ακ$("ι στ$ Βελιγρ&δι στ$ αG µισ/
τ$υ 16$υ αι)να. Μετα�( &λλων, τ$ 5ακ$("ι τ$υ συντηρ$(σε 0να µεκτ"π, 0να
µεντρεσ0 και 0να ιµαρ0τι, αλλ& και 0να καρα5ανσαρ&ι18 και κρ�νες (FoticG,
2001). Ε�&λλ$υ, $ Κι$πρ$υλ$( Με+µ0τ Πασ& και $ι γι$ι τ$υ Κι$πρ$υλ$υ<α-
ντ0 Φα<�λ Α+µ0τ Πασ& και Φα<�λ Μ$υστα"& Πασ&, /λ$ι τ$υς µεγ&λ$ι 5ε<�-
ρηδες, �δρυσαν 5ακ$("ια, π$υ συντηρ$(σαν δ0κα µεκτ"π, δ($ µεντρεσ0δες,
αλλ& και πλ�θ$ς κρην)ν, απ/ τις $π$�ες $ι 55 στη Σµ(ρνη (Kunt, 1994).19

Απ/ τ$ τελευτα�$ τ0ταρτ$ τ$υ 18$υ αι)να σηµει)θηκε µια σηµαντικ�
αλλαγ�, καθ)ς $ι σ$υλτ&ν$ι &ρ+ισαν να θ0τ$υν κ&τω απ/ ενια�α δι$�κηση
τα 5ακ$("ια π$υ �δρυαν $ι �δι$ι, καθ)ς και µ0λη της $ικ$γ0νει&ς τ$υς και
υψηλ/5αθµ$ι α�ιωµατ$(+$ι. Αυτ� η τ&ση συγκεντρωτισµ$( $ριστικ$π$ι�-
θηκε τ$ 1826 µε την �δρυση µιας ν0ας κεντρικ�ς υπηρεσ�ας δι$�κησης (αργ/-
τερα υπ$υργε�$υ) των 5ακ$υ"ι)ν (ε�κ��-ι ��υµαγι��ν νε�αρετ�). Σε αυτ�
περι�λθαν µ0σα σε λ�γα +ρ/νια /λα τα σ$υλτανικ& 5ακ$("ια, και γενικ& τα
5ακ$("ια π$υ ως τ/τε ελ0γ+$νταν ανε�&ρτητα απ/ δι&"$ρ$υς κρατικ$(ς
και αυλικ$(ς α�ιωµατ$(+$υς, εν) κ&τω απ/ κρατικ/ 0λεγ+$ τ0θηκαν και τα
0σ$δα των επαρ+ιακ)ν 5ακ$υ"ι)ν. Τ$ 1837 υπ�+θη στην ενια�α δι$�κηση
των σ$υλτανικ)ν 5ακ$υ"ι)ν και η δια+ε�ριση των υδραγωγε�ων, κρην)ν
και γενικ& των 0ργων (δρευσης π$υ συντηρ$(νταν µ0σω τ$υ 5ακ$υ"ικ$(
θεσµ$( και ε�ασ"&λι<αν νερ/ στ$ν πληθυσµ/ της Κωνσταντιν$(π$λης.
Επ�σης τ$ 1840 τ$ κρ&τ$ς αν0λα5ε τη δια+ε�ριση και /λων των 5ακ$υ"ι)ν
π$υ ως τ/τε 5ρ�σκ$νταν κ&τω απ/ τ$ν 0λεγ+$ των δερ5�σηδων.20 Συν0πεια
τ$(τ$υ �ταν τ$ κρ&τ$ς να αναλ&5ει 0ναν π$λ( πι$ ενεργ/ ρ/λ$ στην παρ$-
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18. Συν�θως στα καρα5ανσαρ&για, π$υ αν�καν σε 5ακ$("ια, $ι 0µπ$ρ$ι και $ι τα�ιδι)-
τες µπ$ρ$(σαν να διαµε�ν$υν δωρε&ν µ0+ρι τρεις µ0ρες.

19. Για την ελληνικ� µετ&"ραση µιας πρ&�ης �δρυσης 5ακ$υ"ι$( (1694) απ/ τ$ν δι$ικη-
τ� O&νδακα και γενικ/ δι$ικητ� Κρ�της Φιντ�κ Oατ<� Με+µ0τ Πασ&, 5λ. Σταυριν�δης, 1987,
122-129. Τ$ 5ακ$("ι περιλ&µ5ανε 0να τ<αµ�, σ+$λε�α, 0ργα (δρευσης και µ�α γ0"υρα.

20. �ι δερ5�σηδες εκπρ$σωπ$(ν τ$ν µυστικιστικ/ κλ&δ$ τ$υ ισλ&µ και ε�ναι $ργανωµ0-
ν$ι σε τ&γµατα αν&λ$γα µε τις θε$λ$γικ0ς αντιλ�ψεις και τις λατρευτικ0ς πρακτικ0ς τ$υς. Τα
τ&γµατα των δερ5�σηδων δια+ειρ�<$νταν κατ& την $θωµανικ� περ�$δ$ περι$υσιακ& στ$ι+ε�α,
π$υ ε�+αν τ$ ν$µικ/ +αρακτ�ρα τ$υ 5ακ$υ"ι$(.



+� υπηρεσι)ν πρ/ν$ιας και αρωγ�ςB κατ& κ&π$ι$ τρ/π$ πρ/κειται για µια
πρ)ιµη περ�πτωση κρατικ$π$�ησης. Τα 5ακ$("ια διακρ�ν$νταν πια σε εκε�-
να π$υ τ$ κρ&τ$ς 0λεγ+ε &µεσα, σε εκε�να π$υ απλ)ς επ05λεπε και στα εντε-
λ)ς ανε�&ρτητα. Στην τρ�τη κατηγ$ρ�α αν�καν τα 5ακ$("ια των µη µ$υ-
σ$υλµ&νων. � κρατικ/ς 0λεγ+$ς επι5λ�θηκε µε στ/+$ να περι$ριστ$(ν τα
"αιν/µενα διασπ&θισης των εισ$δηµ&των των 5ακ$υ"ι)ν απ/ τ$υς µ$υτε-
5ελλ�δες � απ/ ισ+υρ$(ς παρ&γ$ντες, π$υ µ/ν$ κατS /ν$µα �ταν «"τω+$�».
Jνας &λλ$ς, πι$ ιδι$τελ�ς, στ/+$ς �ταν να αντληθ$(ν 0σ$δα για τις αν&γκες
τ$υ κρ&τ$υς και ιδ�ως για τ$ στρατ/. Εντ0λει, η επι5$λ� τ$υ κρατικ$( ελ0γ-
+$υ περι/ρισε την αυτ$ν$µ�α των 5ακ$υ"ι)ν +ωρ�ς, /πως "α�νεται, να 5ελ-
τι)σει την κατ&στασ� τ$υς � να απ$τρ0ψει την αν$�κεια +ρ�ση των π/ρων
τ$υς (Barnes, 1987, 67 κ.ε�.B Öztürk, 1994B Heffening, 1987, 1101).21

Τ� ιµαρ"τι

Μ�α κατηγ$ρ�α ιδρυµ&των, π$υ λειτ$υργ$(σαν στ$ πλα�σι$ τ$υ 5ακ$υ"ι-
κ$( θεσµ$(, �ταν τα ιµαρ0τια, /ρ$ς π$υ µπ$ρε� να απ$δ$θε� στην ελληνικ�
ως «πτω+$τρ$"ε�$». Τ$ ιµαρ0τι πρ/σ"ερε δωρε&ν συσσ�τι$ στ$υς "τω+$(ς,
τ$υς τα�ιδι)τες και τ$υς "$ιτητ0ς των µεντρεσ0δων (και γενικ& στ$ πρ$σω-
πικ/ και τ$υς +ρ�στες των υπηρεσι)ν τ$υ 5ακ$υ"ι$( στ$ $π$�$ αν�κε).
Λειτ$υργ$(σε επ�σης κατ& κ&π$ι$ τρ/π$ ως εστ�α στην $π$�α δι0µεναν δω-
ρε&ν $ι "$ιτητ0ς των µεντρεσ0δων (Pakalın, 1951, 61B Peri, 1992, 168).

Jνα απ/ τα µεγ&λα ιµαρ0τια τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς �ταν τ$ ιµαρ0τι
τ$υ 5ακ$υ"ι$( της Oασεκ� Σ$υλτ&νας στην Ιερ$υσαλ�µ. Τ$ 5ακ$("ι ιδρ(-
θηκε τ$ 1552 απ/ τη O$υρ0µ, σ(<υγ$ τ$υ σ$υλτ&ν$υ Σ$υλεϊµ&ν ΑG, και περι-
λ&µ5ανε τ<αµ�, �εν)να για τ$υς µ$υσ$υλµ&ν$υς πρ$σκυνητ0ς, +&νι για τ$υς
τα�ιδι)τες και ιµαρ0τι π$υ +$ρηγ$(σε "αγητ/ και ψωµ� στ$ πρ$σωπικ/ και
τ$υς "ιλ$�εν$(µεν$(ς τ$υ, καθ)ς και στ$υς "τω+$(ς και τ$υς &π$ρ$υς.22

Για τη +ρηµατ$δ/τηση των υπηρεσι)ν τ$υ εν λ/γω 5ακ$υ"ι$( α"ιερ)θηκαν
$ι "$ρ$λ$γικ0ς πρ/σ$δ$ι κ&π$ιων +ωρι)ν και γαι)ν,23 καθ)ς και τα 0σ$δα

143Μ�ΡΦΕΣ Κ�ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡ�Ν�ΙΑΣ ΣΤ� ΙΣΛΑΜ

21. Η επι5$λ� τ$υ κρατικ$( ελ0γ+$υ επ� των 5ακ$υ"ι)ν δικαι$λ$γ�θηκε µετα�( &λλων
και µε τ$ επι+ε�ρηµα πως τα περισσ/τερα ε�+αν δηµι$υργηθε� σε κρατικ� ακ�νητη περι$υσ�α
π$υ ε�+ε εκ+ωρ�σει $ σ$υλτ&ν$ς για αυτ/ν τ$ν σκ$π/ (Barnes, 1987, 48).

22. Η ιδρυτικ� πρ&�η τ$υ 5ακ$υ"ι$( πρ$05λεπε 400 "τω+$(ς και 0+$ντες αν&γκη, +ωρ�ς
να πρ$σδι$ρ�<ει αν αυτ$� θα µπ$ρ$(σαν να ε�ναι και µη µ$υσ$υλµ&ν$ι. Υπ&ρ+ει π&ντως µια
µαρτυρ�α /τι, αν κ&π$ι$ς µη µ$υσ$υλµ&ν$ς π�γαινε στ$ ιµαρ0τι για συσσ�τι$, δεν τ$υ τ$ αρ-
ν$(νταν, αλλ& /τι αυτ/ συν05αινε 0τσι κι αλλι)ς σπ&νια (Singer, 2002, 63-65, 75-76).

23. Pπως σηµει)σαµε παραπ&νω, �ταν συν�θης πρακτικ� να παρα+ωρ$(νται "$ρ$λ$γι-
κ0ς πρ/σ$δ$ι σε µ0λη της σ$υλτανικ�ς $ικ$γ0νειας και υψηλ/5αθµα κρατικ& στελ0+η και αυτ&
µε τη σειρ& τ$υς να τις α"ιερ)ν$υν σε 5ακ$("ια για τη σωτηρ�α της ψυ+�ς τ$υςB η +ρηµατ$δ/-
τηση /µως των 5ακ$υ"ι)ν απ/ "/ρ$υς δεν �ταν $ καν/νας. � τρ/π$ς κ&λυψης των δαπαν)ν εν/ς
5ακ$υ"ι$( 5ρισκ/ταν σε ευθε�α ε�&ρτηση απ/ την ιδι/τητα και τις δυνατ/τητες τ$υ ιδρυτ� τ$υ.



απ/ την εκµετ&λλευση δι&"$ρων αστικ)ν ακιν�των, /πως καταστηµ&των,
κλειστ)ν αγ$ρ)ν και λ$υτρ)ν. Κατ& τ$ν 18$ αι)να, /πως και νωρ�τερα, τ$
ιµαρ0τι δι0νεµε σ$(πα και ψωµ� κ&θε πρω� και 5ρ&δυ. Pσ$ι δικαι$(νταν
συσσ�τι$ 0"εραν δελτ�α, π$υ +$ρηγ$(σε $ δια+ειριστ�ς τ$υ 5ακ$υ"ι$(, � 0γ-
γρα"α, π$υ ε�0διδαν συγκεκριµ0ν$ι κρατικ$� α�ιωµατ$(+$ι. Ενδια"0ρ$ν
παρ$υσι&<ει απ/ ιστ$ρικ� &π$ψη /τι εκε�νη τ$υλ&+ιστ$ν την επ$+� τ$ ιµα-
ρ0τι δεν πρ/σ"ερε τις υπηρεσ�ες τ$υ µ/ν$ στ$υς "τω+$(ς, αλλ& και σε µ0λη
της τ$πικ�ς ελ�τ και τις ακ$λ$υθ�ες τ$υς, π$υ ε�+αν εγγρα"ε� ως δικαι$(+$ι,
ε�τε λ/γω τ$υ κ(ρ$υς π$υ δι0θεταν ως �υλεµ� � απ/γ$ν$ι τ$υ πρ$"�τη Μω-
&µεθ ε�τε επειδ� ε�+αν τη δ(ναµη να επι5&λ$υν κ&τι τ0τ$ι$. Ιερ$δικαστικ0ς
κατα+ωρ�σεις των τελευτα�ων δεκαετι)ν τ$υ 18$υ αι)να ανα"0ρ$υν, για
παρ&δειγµα, πως αρκετ0ς "ρατ</λες ψωµ� και σ$(πα δ�ν$νταν καθηµεριν&
σε 0ναν στρατιωτικ/ δι$ικητ� και στ$ν �δι$ τ$ν δι$ικητ� της Ιερ$υσαλ�µ,
πρ$"αν)ς για τις αν&γκες των ανδρ)ν τ$υς. Τ$ παρ&δειγµα ε�ναι ενδεικτι-
κ/ της µ$ρ"�ς π$υ µπ$ρ$(σε να λ&5ει στην πρ&�η µια καθS /λα θεµιτ� 5α-
κ$υ"ικ� α"ι0ρωση. Iλλες κατα+ωρ�σεις απ$δεικν($υν πως τα 0γγρα"α
αναγν)ρισης κ&π$ι$υ ως δικαι$(+$υ των παρ$+)ν τ$υ ιµαρετι$( απ$τελ$(-
σαν εµπ$ρε(σιµ$ αγαθ/ π$υ &λλα<ε +0ρια 0ναντι πληρωµ�ς (Peri, 1992).24

Α��<ει να ανα"0ρ$υµε επ�σης πως τ$ πρ$ανα"ερθ0ν 5ακ$("ι τ$υ Για+-
γιαπασα<αντ0 Με+µ0τ Πασ& στ$ Βελιγρ&δι επικρ&τησε να λ0γεται «5ακ$(-
"ι τ$υ ιµαρετι$(» (ιµαρ"τ �ακ��), γεγ$ν/ς π$υ δηλ)νει /τι τ$ ιµαρ0τι απ$-
τελ$(σε πρ$"αν)ς τη σηµαντικ/τερη για την τ$πικ� κ$ινων�α λειτ$υργ�α
τ$υ.25 Τ$ ιµαρ0τι "ρ/ντι<ε για τα γε(µατα των "τω+)ν, τ$υ πρ$σωπικ$( και
γενικ& /σων συνδ0$νταν µε τ$ 5ακ$("ι (περιλαµ5αν$µ0νων των σπ$υδα-
στ)ν τ$υ µεντρεσ0), καθ)ς και /σων "ιλ$�εν$(νταν στ$ καρα5ανσαρ&ι τ$υ
5ακ$υ"ι$(. Τ$ 1572 $ι δαπ&νες τ$υ 5ακ$υ"ι$( για τρ/"ιµα και &λλα 0�$δα
της κ$υ<�νας &γγι<αν τ$ 43% των συν$λικ)ν δαπαν)ν τ$υ. Ωστ/σ$ και σε
αυτ� την περ�πτωση "α�νεται πως $ι "τω+$� απ$τελ$(σαν τη µει$ν/τητα
των απ$δεκτ)ν των ω"εληµ&των τ$υ ιµαρετι$(: τ$ 1660 για τ$υς "τω+$(ς
πρ$$ρ�<$νταν µ/ν$ 0�ι διπλ& µεγ&λα πιτ/ψωµα (�	ντλα � ��ντ��λα) απ/
τα 180 π$υ παρασκε(α<ε καθηµεριν& τ$ ιµαρ0τι (Foti¶, 2001, 442, 444).
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24. Για µια ενδια"0ρ$υσα και ενδελε+� αν&λυση τ$υ ιµαρετι$( της Oασεκ� Σ$υλτ&νας σε
συνδυασµ/ µε την 0νν$ια, τ$ περιε+/µεν$, τ$υς περι$ρισµ$(ς και τη σκ$πιµ/τητα της σ$υλτα-
νικ�ς "ιλανθρωπ�ας στ$ $θωµανικ/ πλα�σι$, 5λ. Singer, 2002.

25. Αντ�στ$ι+η �ταν η περ�πτωση τ$υ ιµαρετι$( της Κα5&λας, π$υ ιδρ(θηκε τ$ν 19$ αι)-
να απ/ τ$ν Με+µ0τ Αλ� της Αιγ(πτ$υB τ$ συγκρ/τηµα δεν περιλ&µ5ανε µ/ν$ ιµαρ0τι, αλλ&
ε�υπηρετ$(σε και θρησκευτικ0ς και εκπαιδευτικ0ς λειτ$υργ�ες. Βασικ� απ$στ$λ� τ$υ ιµαρετι$(
�ταν να καλ(πτει τις αν&γκες τ$υ πρ$σωπικ$( και των σπ$υδαστ)ν των µεντρεσ0δων τ$υ συ-
γκρ$τ�µατ$ςB παρε�+ε /µως γε(µατα και στ$υς "τω+$(ς και &π$ρ$υς γενικ)ς. Για την κ&λυ-
ψη των δαπαν)ν τ$υ ιδρ(µατ$ς ε�+αν παρα+ωρηθε� στ$ν Με+µ0τ Αλ� τα "$ρ$λ$γικ& 0σ$δα
της Θ&σ$υ (Στε"αν�δ$υ-Φωτι&δ$υ, 1985-1986).



Η εκπα�δευση

Η παραδ$σιακ� µ$υσ$υλµανικ� εκπα�δευση απ$τελ$(νταν απ/ δ($ 5ασι-
κ0ς «5αθµ�δες»: στην πρ)τη 5ρ�σκ$νταν τα σ+$λε�α (µεκτ"π), τα $π$�α δ�-
δασκαν γρα"� και αν&γνωση, εν) στην αν)τερη 5αθµ�δα αν�καν τα ιερ$δι-
δασκαλε�α (µεντρεσ0ς), τα $π$�α πρ$ετ$�µα<αν λ/γι$υς µε θε$λ$γικ� και
ν$µικ� κατ&ρτιση. Η εκπα�δευση και των δ($ 5αθµ�δων συνδε/ταν στεν& µε
τη θρησκε�α, α"$( απ05λεπε πρωταρ+ικ& στην ε�$ικε�ωση των µαθητ)ν µε
τ$ ισλ&µ και τις αρ+0ς τ$υ.

Τα σ+$λε�α απ$τελ$(σαν τµ�µα 5ακ$υ"ι)ν και ε�ασ"&λι<αν απ/ αυτ&
τ$υς απαραιτ�τ$υς π/ρ$υς για τη λειτ$υργ�α τ$υςB σε µια επ$+� κατ& την
$π$�α η εγγραµµατ$σ(νη �ταν 0τσι κι αλλι)ς περι$ρισµ0νη, τ$ κρ&τ$ς δεν
�δρυε σ+$λε�α και επ$µ0νως δεν υπ�ρ+ε κρατικ/ σ(στηµα σ+$λε�ων µε τη σ(γ-
+ρ$νη 0νν$ια τ$υ /ρ$υ.26 Τ$ κρ&τ$ς επιθυµ$(σε /µως τ$ν 0λεγ+$ των �υλεµ�,
$ι $π$�$ι �ταν $ι "$ρε�ς της θρησκευτικ�ς γν)σης και λειτ$υργ$(σαν ν$µιµ$-
π$ιητικ& για τ$ �δι$, καταλαµ5&ν$ντας παρ&λληλα θ0σεις στ$ σ(στηµα της
επαρ+ιακ�ς και της κεντρικ�ς δι$�κησης. Γι’ αυτ/ τ$ λ/γ$, τ$ $θωµανικ/ κρ&-
τ$ς /+ι µ/ν$ εν0τα�ε τ$υς �υλεµ� σε µια δι$ικητικ�ς µ$ρ"�ς ιεραρ+�α (ιλµι-
γι"), αλλ& κατ0τα�ε ιεραρ+ικ& και τ$υς µεντρεσ0δες, απ/ τ$υς $π$�$υς αυτ$�
απ$"$ιτ$(σαν, ελ0γ+$ντας παρ&λληλα τ$υς δι$ρισµ$(ς των καθηγητ)ν (µ�υ-
ντερ�ς) τ$υς. Στην κ$ρυ"� της σ+ετικ�ς κατ&τα�ης, η $π$�α αντανακλ$(σε τη
σπ$υδαι/τητα και τ$ κ(ρ$ς εν/ς µεντρεσ0, τ$π$θετ�θηκαν $ι µεντρεσ0δες
π$υ ε�+αν ιδρυθε� απ/ σ$υλτ&ν$υς (Ιναλτ<�κ, 1995, 286-293B Zilfi, 1988, 24-26).

Τα 0σ$δα των 5ακ$υ"ι)ν διατ�θ$νταν τ/σ$ για τη συντ�ρηση των κτη-
ρ�ων και τη λειτ$υργ�α των σ+$λε�ων, /σ$ και για τ$υς µισθ$(ς των διδα-
σκ/ντων και τα 0�$δα δια5�ωσης των σπ$υδαστ)ν των ιερ$διδασκαλε�ων,
των $π$�ων 0να π$σ$στ/ δι0µενε δωρε&ν σε κελι& τ$υ µεντρεσ0 και σιτι</-
ταν αν0�$δα.27 Για παρ&δειγµα, $ µισθ/ς τ$υ καθηγητ� τ$υ µεντρεσ0 της
Πλ05νας (Πλ05εν) στη 5/ρεια Β$υλγαρ�α, $ $π$�$ς αν�κε στ$ 5ακ$("ι τ$υ
Μι+&λ$γλ$υ Αλαεντ�ν Αλ� Μπ0η, πληρων/ταν απ/ τα 0σ$δα εν/ς +αµ&µ
στ$ Βιδ�νι. Απ/ την &λλη, κ&π$ια 0γγρα"α τ$υ 18$υ αι)να δε�+ν$υν πως τ$
κρ&τ$ς κ&λυπτε τ$ �δι$ τις δαπ&νες λειτ$υργ�ας κ&π$ιων σ+$λε�ων και ιερ$-
διδασκαλε�ων π$υ δεν αν�καν σε 5ακ$("ια � των $π$�ων τα 5ακ$("ια
αδυνατ$(σαν να ανταπ$κριθ$(ν στις υπ$+ρε)σεις τ$υς. Την �δια επ$+� αρ-
+�<ει να επεκτε�νεται η συν�θεια $ι δωρητ0ς να µην ιδρ($υν ν0$υς µεντρεσ0-
δες, αλλ& να +ρηµατ$δ$τ$(ν θ0σεις διδασκ/ντων, $ι $π$�$ι τ$π$θετ$(νταν
σε υπ&ρ+$ντες µεντρεσ0δες � τ<αµι&. Αυτ� η µ0θ$δ$ς �ταν τα+(τερη και
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26. Σε αυτ/ τ$ πλα�σι$ η $ργ&νωση των εκπαιδευτικ)ν θεσµ)ν των µη µ$υσ$υλµ&νων
επα"�ετ$ στ$υς �δι$υς.

27. Για τις σ+ετικ0ς παρ$+0ς πρ$ς τ$υς σπ$υδαστ0ς των µεντρεσ0δων τ$υ ιµαρετι$( της
Κα5&λας, 5λ. Στε"αν�δ$υ-Φωτι&δ$υ, 1985-1986, 211-212.



"την/τερη απ/ την �δρυση εν/ς ν0$υ µεντρεσ0 και ανταπ$κριν/ταν τ/σ$
στη µεγαλ(τερη πρ$σ"$ρ& εργασ�ας /σ$ και στην αυ�ηµ0νη <�τηση για εκ-
πα�δευση (Såbev, 1998B Zilfi, 1983, 319-323).

Η αρ�� της δικαι�σ�νης

Μια 5ασικ� αρ+� τ$υ $θωµανικ$( συστ�µατ$ς διακυ50ρνησης �ταν τ$ δι-
κα�ωµα /λων ανε�αιρ0τως των υπηκ/ων να απευθ(ν$νται στις κρατικ0ς αρ-
+0ς και να καταγγ0λλ$υν τις αδικ�ες π$υ υ"�σταντ$. Τ$ κρ&τ$ς –και $ σ$υλ-
τ&ν$ς πρ$σωπικ&– λειτ$υργ$(σε ως εγγυητ�ς των δικαιωµ&των των πι$ αδ(-
ναµων υπηκ/ων τ$υ 0ναντι των αυθαιρεσι)ν και της καταπ�εσης των κρατι-
κ)ν α�ιωµατ$(+ων και των ισ+υρ)ν εν γ0νειB η ε"αρµ$γ� της σ+ετικ�ς αρ-
+�ς περν$(σε µ0σα απ/ τ$ σ(στηµα απ$ν$µ�ς δικαι$σ(νης (Ιναλτ<�κ, 1995,
117-122B Gerber, 1994, 55-57). Με &λλα λ/για, η $θωµανικ� δικαι$σ(νη �ταν
0νας µη+ανισµ/ς κ$ινωνικ�ς ε�ισ$ρρ/πησης και απ/ αυτ� την &π$ψη θα
µπ$ρ$(σε �σως να αντιµετωπιστε� ως 0να εργαλε�$ 0µµεσης &σκησης κ$ινω-
νικ�ς π$λιτικ�ς. Ε�ναι δεδ$µ0ν$ 5ε5α�ως πως η κ$ινων�α παρ0µενε αυστηρ&
δια+ωρισµ0νη σε ασκερ� και ραγι&δες. Απλ)ς τ$ κρ&τ$ς ε�+ε δηµι$υργ�σει
θεσµ$(ς των $π$�ων πρ$$ρισµ/ς �ταν να µην επιτρ0π$υν στ$υς πρ)τ$υς να
καταπι0<$υν τ$υς δε(τερ$υς � να καταπατ$(ν τα δικαι)µατ& τ$υς.

Σε $ρισµ0νες σ+ετικ0ς περιπτ)σεις, τ$ κρ&τ$ς επεµ5α�νει, για παρ&δειγ-
µα, για να ρυθµ�σει τα +ρ0η κ$ιν$τ�των πρ$ς τρ�τ$υς κατ& τρ/π$ ευν$ϊκ/ για
τις πρ)τες, µε στ/+$ να απ$τραπε� η ε�αθλ�ωση και δι&λυσ� τ$υς (π.+. Βασ-
δρα50λλης, 1952, 71-72 [αρ. 59]). Η κρατικ� παρ0µ5αση δεν �ταν ανιδι$τελ�ς:
τυ+/ν εγκατ&λειψη εν/ς $ικισµ$( επηρ0α<ε αρνητικ& την ε�σπρα�η των "/-
ρων, πρ$τεραι/τητα σηµαντικ� τ$υ $θωµανικ$( κρ&τ$υς, /πως ανα"0ρθηκε
παραπ&νω. Pπως τα σ(γ+ρ$να κρ&τη +ρησιµ$π$ι$(ν την κ$ινωνικ� π$λιτικ�
ως 0να µ0σ$ ν$µιµ$π$�ησης της ε�$υσ�ας τ$υς και αναπαραγωγ�ς των απ$δε-
κτ)ν κ$ινωνικ)ν δ$µ)ν, 0τσι και τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς +ρησιµ$π$ι$(σε τη
δικαι$σ(νη ως 0να ν$µιµ$π$ιητικ/ µη+ανισµ/ π$υ δικαι$λ$γ$(σε την (παρ��
τ$υ και στ�ρι<ε την ε(ρυθµη λειτ$υργ�α τ$υ κ$ινωνικ$( µ$ρ")µατ$ς.

)λλες µ�ρ�"ς πρ	ν�ιας

Τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς πρ$05αινε σε παρ$+0ς πρ$ς υψηλ/5αθµ$υς α�ιωµα-
τ$(+$υς τ$υ, $ι $π$�$ι πα($νταν απ/ τη θ0ση τ$υς � απ$σ(ρ$νταν απ/ την
ενεργ/ υπηρεσ�α. Αυτ0ς $ι παρ$+0ς, γνωστ0ς ως αρπαλ�κ, απ$τελ$(σαν µια
ιδι/τυπη µ$ρ"� &σκησης κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς, α"$( περι/ρι<αν τις ανισ/-
τητες στ$ εσωτερικ/ της κρατικ�ς ελ�τ και επ0τρεπαν στα µ0λη της να καλ(-
πτ$υν τα 0�$δ& τ$υς και να συντηρ$(ν τις ακ$λ$υθ�ες τ$υς κατ& την περ�$-
δ$ κατ& την $π$�α δεν κατε�+αν κ&π$ι$ α��ωµα και επ$µ0νως τα εισ$δ�µα-
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τ& τ$υς �ταν µειωµ0να.28 Τ$ αρπαλ�κ λ&µ5ανε συν�θως τη µ$ρ"� της παρα-
+)ρησης των πρ$σ/δων µιας δι$ικητικ�ς περι"0ρειας σε 0ναν α�ιωµατ$(+$
(Mantran, 1986). Τ$ συγκεκριµ0ν$ µ0τρ$ α"$ρ$(σε µ/ν$ τ$υς αν)τερ$υς
α�ιωµατ$(+$υς και ε�+ε γενικ& ως συν0πεια τη µε�ωση τ$υ αριθµ$( των δι$ι-
κητικ)ν περι"ερει)ν π$υ �ταν διαθ0σιµες για τ$ δι$ρισµ/ εν ενεργε�α και
κατ)τερων α�ιωµατ$(+ων.29

Στην �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α ε"αρµ$</ταν επ�σης η παραδ$σιακ�
ισλαµικ� πρακτικ� της διατ�µησης (ναρ�). Συγκεκριµ0να, $ι εκπρ/σωπ$ι
των συντε+νι)ν πρ$σ0ρ+$νταν στ$ δικαστ�ρι$ τ$υ καδ� και καθ/ρι<αν σε
συνενν/ηση µα<� τ$υ και µε τ$ν αγ$ραν/µ$ (µ�υ�τεσ�µπ) τις τιµ0ς στις $π$�ες
θα πωλ$(νταν τα πρ$ϊ/ντα τ$υς. �ι τιµ0ς καταγρ&"$νταν στ$ κατ&στι+$ τ$υ
δικαστηρ�$υ και ανακ$ιν)ν$νταν στην αγ$ρ& (Kütükog̀lu, 1993). Τ$ κρ&τ$ς
επ05αλλε την τ�ρηση αυτ�ς της διαδικασ�ας πρ$κειµ0ν$υ να ελ0γ+$νται $ι
τιµ0ς και να απ$"ε(γεται η κ$ινωνικ� δυσαρ0σκεια. Με &λλα λ/για, �ταν
0να µ0τρ$ π$υ διασ"&λι<ε την κ$ινωνικ� ειρ�νη και ν$µιµ$π$ι$(σε τ$ κρ&-
τ$ς στα µ&τια των υπηκ/ων τ$υ. Για τ$ν �δι$ λ/γ$ τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς
επ05αλλε περι$ρισµ$(ς στη διακ�νηση των σιτηρ)ν και υπ$+ρ0ωνε τ$υς κα-
τ$�κ$υς δια"/ρων περι$+)ν να τ$υ πωλ$(ν υπ$+ρεωτικ& καθ$ρισµ0νες π$-
σ/τητες σιτηρ)ν για τις επισιτιστικ0ς αν&γκες της Κωνσταντιν$(π$λης. Αυ-
τ0ς $ι π$σ/τητες δι$+ετε($νταν στην αγ$ρ& της πρωτε($υσας σε περι/δ$υς
σιτ$δε�ας � /ταν κερδ$σκ/π$ι πρ$καλ$(σαν τε+νητ� 0λλειψηB τ$ 1793 ιδρ(-
θηκε µ&λιστα ειδικ� κρατικ� υπηρεσ�α π$υ επ05λεπε τη διαδικασ�α πρ$µ�-
θειας, απ$θ�κευσης και δι$+0τευσης των σιτηρ)ν στην αγ$ρ&, καθ)ς και
την τιµ� π)λησης τ$υ ψωµι$(.30 Η κρατικ� π$λιτικ� σε αυτ/ τ$ <�τηµα συ-
ντελ$(σε $πωσδ�π$τε στην ε�ασ"&λιση +αµηλ)ν τιµ)ν για τ$υς κατ$�κ$υς
της Κωνσταντιν$(π$λης, αλλ& απ05αινε σε 5&ρ$ς των κατ$�κων των επαρ-
+ι)ν, π$υ π$υλ$(σαν υπ$+ρεωτικ& τα σιτηρ& τ$υς σε κρατικ$(ς πρ&κτ$ρες
σε τιµ0ς π$λ( +αµηλ/τερες των τιµ)ν της αγ$ρ&ς (Güçer, 1951-52B Σ5$ρ)-
ν$ς, 1996, 72-78B Güran, 1984-85).

Τ0λ$ς, $ρισµ0ν$ι "/ρ$ι και πρ/στιµα κλιµακ)ν$νταν σε τρεις κλ�µακες
κατ& την $θωµανικ� περ�$δ$, /πως επ05αλλε η µακρα�ωνη ισλαµικ� παρ&-
δ$ση. �ι υπ�κ$$ι διακρ�ν$νταν σε πλ$(σι$υς, ανθρ)π$υς µε µεσα�α εισ$δ�-
µατα και "τω+$(ς, και πλ�ρωναν αν&λ$γα µε την $ικ$ν$µικ� δυνατ/τητ&
τ$υς. Σε $ρισµ0νες µ&λιστα περιπτ)σεις υπ�ρ+ε και µια τ0ταρτη κατηγ$ρ�α,
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28. Αναλ/γως, /ταν τ$ 1831 τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς πρ$+)ρησε στην επ�σηµη κατ&ργηση
τ$υ τιµαριωτικ$( συστ�µατ$ς, +$ρ�γησε συντ&�εις/απ$<ηµι)σεις στ$υς τιµαρι$(+$υς π$υ
0+ασαν τα τιµ&ρι& τ$υς +ωρ�ς να εντα+θ$(ν στ$ ν0$ 0µµισθ$ ιππικ/ (Lewis, 2001, 214-215).

29. Αρπαλ�κ δ�ν$νταν και σε υψηλ/5αθµ$υς �υλεµ� (Zilfi, 1988, 66-70), καθ)ς και για τη
συµπλ�ρωση τ$υ εισ$δ�µατ$ς κ&π$ιων εν ενεργε�α α�ιωµατ$(+ων.

30. Αυτ/ τ$ σ(στηµα καταργ�θηκε τ$ 1839B 0κτ$τε η πρ$µ�θεια σιτηρ)ν για την Κωνστα-
ντιν$(π$λη γιν/ταν απ$κλειστικ& 5&σει των καν/νων της ελε(θερης αγ$ρ&ς (Güran, 1984-85, 34).



$ι &π$ρ$ι. Μειωµ0να �ταν και τα π$σ& π$υ πλ�ρωναν $ι +�ρες-επικε"αλ�ς
ν$ικ$κυρι)ν και $ι &γαµ$ι. Ε�&λλ$υ, $ι µη µ$υσ$υλµ&ν$ι και $ι δ$(λ$ι πλ�-
ρωναν π$λλ0ς "$ρ0ς µ/ν$ τ$ µισ/ π$σ/ τ$υ πρ$στ�µ$υ � της εισ"$ρ&ς π$υ
κατ05αλλαν $ι µ$υσ$υλµ&ν$ι. Σ(µ"ωνα µε τ$ν ν$µικ/ κ)δικα (καν$υννα-
µ0ς) τ$υ Βαγια<�τ ΒG (1481-1512) η 0κπτωση διν/ταν πρ$κειµ0ν$υ $ι µη µ$υ-
σ$υλµ&ν$ι να διατηρ$(ν την ικαν/τητ& τ$υς να κατα5&λλ$υν τ$ν κε"αλικ/
"/ρ$. Πρ0πει ωστ/σ$ να συνδε/ταν και µε τ$ γεγ$ν/ς /τι $ι µη µ$υσ$υλµ&-
ν$ι και $ι δ$(λ$ι θεωρ$(νταν κατ)τερ$ι απ/ τ$υς µ$υσ$υλµ&ν$υςB αυτ/
συνεπαγ/ταν λιγ/τερα δικαι)µατα, αλλ&, απ/ την &λλη, και µειωµ0νες π$ι-
ν0ς (Alexander, 1985, 414-417B Heyd, 1973, 283-284, 286-288). �ι µη µ$υσ$υλ-
µ&ν$ι πλ�ρωναν επ�σης τ$ν κε"αλικ/ "/ρ$ σε τρεις κατηγ$ρ�ες (πλ$(σι$ι,
µεσα�α εισ$δ�µατα, "τω+$�), εν) απαλλ&σσ$νταν απ/ την κατα5$λ� $ι
αν&πηρ$ι, $ι τυ"λ$� και $ι &π$ρ$ι &νεργ$ι. Κ&θε κατηγ$ρ�α πλ�ρωνε τ$ µι-
σ/ π$σ/ της αµ0σως υψηλ/τερης (∫nalcık, 1983, 563-564).31

Η περ��δ�ς τ�υ Ταν�ιµ�τ

� 19$ς αι)νας �ταν µια σηµαντικ� καµπ� για την �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α,
η $π$�α επιδ/θηκε σε µια πρ$σπ&θεια αναδι&ρθρωσης, εκσυγ+ρ$νισµ$( και
εκκ$σµ�κευσης των δ$µ)ν και των θεσµ)ν της κατ& τ$ πρ/τυπ$ των κρατ)ν
της +ριστιανικ�ς Ευρ)πης. Σε /,τι α"$ρ& την &σκηση κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς, τ$
κρ&τ$ς 0κανε πι$ αισθητ� την παρ$υσ�α τ$υ /+ι µ/ν$ µ0σω τ$υ ελ0γ+$υ των
5ακ$υ"ι)ν, τα $π$�α συν0+ισαν να υπ&ρ+$υν και να ε�υπηρετ$(ν κ$ινωνικ0ς
αν&γκες, αλλ& και µε την εισαγωγ� ν0ων µ0τρων και θεσµ)ν,32 +ωρ�ς αυτ/ να
σηµα�νει /τι αν0πτυ�ε 0να συν$λικ/ σ(στηµα κ$ινωνικ)ν παρ$+)ν.33 Ε�&λλ$υ
και σε αυτ� την περ�$δ$ 0να µεγ&λ$ µ0ρ$ς της ευθ(νης και της δαπ&νης για τη
λειτ$υργ�α θεσµ)ν κ$ινωνικ�ς αρωγ�ς και πρ/ν$ιας παρ0µεινε στα +0ρια των
τ$πικ)ν κ$ιν$τ�των. Ιδια�τερα στην περ�πτωση των µη µ$υσ$υλµανικ)ν κ$ι-
ν$τ�των η αν&µι�η τ$υ κρ&τ$υς περι$ρ�στηκε εν π$λλ$�ς στην παρα+)ρηση
της &δειας λειτ$υργ�ας και τη γενικ� επ$πτε�α των εκπαιδευτικ)ν, πρ$ν$ια-
κ)ν και "ιλανθρωπικ)ν ιδρυµ&των τ$υς, /π$υ αυτ/ απαιτ$(νταν.34
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31. Υπ�ρ+αν ωστ/σ$ κ&π$ιες περι$+0ς και περιπτ)σεις στις $π$�ες /λ$ι $ι <ιµµ�δες "$-
ρ$λ$γ$(µεν$ι πλ�ρωναν τ$ �δι$ π$σ/.

32. Ανα"0ρ$υµε ενδεικτικ& την �δρυση πτω+$κ$µε�$υ (1896), παιδιατρικ$( ν$σ$κ$µε�$υ
(1899) και $ρ"αν$τρ$"ε�$υ (1902) στην Κωνσταντιν$(π$λη. Σ(µ"ωνα µε τ$ν Ναντ�ρ �<µπ0κ,
η �δρυση αυτ)ν των ιδρυµ&των απ$σκ$π$(σε στην α(�ηση τ$υ πρ$σωπικ$( γ$�τρ$υ τ$υ
σ$υλτ&ν$υ Αµπντ$υλ+αµ�τ ΒG, $ $π$�$ς συν05αλε ενεργ& στην $ικ$δ/µησ� τ$υς (Özbek, 1999).

33. [Σηµε�ωση τ$υ Επιµελητ�]: Αντ�στ$ι+ες και σ+εδ/ν ταυτ/+ρ$νες ε�ναι $ι ε�ελ��εις και
στις µεγ&λες ευρωπαϊκ0ς +)ρες την επ$+� εκε�νη µε πρ$ε�&ρ+$υσα την Γερµαν�α (5λ0πε τ$ κε"&-
λαι$ «� Εκτεν�ς ∆0κατ$ς-0νατ$ς Αι)νας και $ι Απαρ+0ς της Σ(γ+ρ$νης Κ$ινωνικ�ς Π$λιτικ�ς»).

34. Απ/ τη δεκαετ�α τ$υ 1860 εγκαινι&<εται ε�&λλ$υ η πρ$σπ&θεια να ιδρυθε� η $θωµα-



� απ$σπασµατικ/ς +αρακτ�ρας της κρατικ�ς παρ0µ5ασης γ�νεται εµ-
"αν�ς απ/ την π$λιτικ� παρ$+�ς επιδ$µ&των σε απ/ρ$υς, θ(µατα "υσικ)ν
καταστρ$")ν, +�ρες, $ρ"αν& και &λλες κατηγ$ρ�ες υπηκ/ων π$υ αντιµετ)-
πι<αν δυσκ$λ�ες επι5�ωσης. Τα επιδ/µατα δ�ν$νταν ασυστηµατ$π$�ητα κα-
τ/πιν α�ι$λ/γησης των αιτ�σεων π$υ $ι ενδια"ερ/µεν$ι ε�+αν υπ$5&λει στις
κρατικ0ς αρ+0ς � πρ$σωπικ& στ$ σ$υλτ&ν$.35 Μ/λις τη δεκαετ�α τ$υ 1910
ρυθµ�στηκαν ν$µ$θετικ& τα κριτ�ρια π$υ 0πρεπε να πληρ$(ν $ι δικαι$(+$ι
των επιδ$µ&των, καθ)ς και τα /ρια αν&µεσα στα $π$�α µπ$ρ$(σαν να κυ-
µα�ν$νται τα τελευτα�α. Την �δια περ�$δ$ γ�νεται µια ευρ(τερη πρ$σπ&θεια
να συγκρ$τηθ$(ν ν0ες σ(γ+ρ$νες κεντρικ0ς επ$πτικ0ς και δια+ειριστικ0ς αρ-
+0ς στ$ +)ρ$ της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς, αλλ& η πρ$σπ&θεια 0µεινε αν$λ$-
κλ�ρωτη λ/γω των συνε+)ν π$λ0µων στ$υς $π$�$υς ενεπλ&κη η Αυτ$κρα-
τ$ρ�α κατ& την κρ�σιµη δεκαετ�α τ$υ 1910 (Özbek, 1999/2000, 113-122, 124-
128). Η �δια υστ0ρηση εκδηλ)νεται και σε &λλ$υς τ$µε�ς. Για παρ&δειγµα,
ελ&+ιστα �ταν τα ν$µ$θετικ& µ0τρα π$υ ελ�"θησαν υπ0ρ των εργα<$µ0νων
κατ& την περ�$δ$ τ$υ Ταν<ιµ&τ. Ε�ναι α�ι$σηµε�ωτ$ /τι ακ/µα και µετ& τ$
απεργιακ/ κ(µα τ$υ 1908, δεν ψη"�στηκαν ν/µ$ι π$υ να κατ$+υρ)ν$υν τα
εργασιακ& και συντα�ι$δ$τικ& δικαι)µατα. Πρ0πει να ανα"0ρ$υµε π&ντως
/τι 0να δι&ταγµα π$υ α"$ρ$(σε τ$υς εργ&τες των $ρυ+ε�ων (1869) πρ$05λε-
πε µετα�( &λλων θετικ)ν για τ$υς εργ&τες µ0τρων την υπ$+ρ0ωση των ερ-
γ$δ$τ)ν να απ$<ηµι)ν$υν τ$υς εργ&τες π$υ ε�+αν υπ$στε� εργατικ& ατυ+�-
µατα � τις $ικ$γ0νει0ς τ$υς, αν και η απ$υσ�α ελεγκτικ)ν µη+ανισµ)ν καθι-
στ& αµ"�5$λη την ε"αρµ$γ� τ$υ ν/µ$υ (Toprak, 1984).36 Ε�&λλ$υ, δι&ταγµα
τ$υ 1881 πρ$05λεπε για πρ)τη "$ρ& τη θ0σπιση επιδ$µ&των ανεργ�ας και
τη δηµι$υργ�α συντα�ι$δ$τικ$( ταµε�$υ για τ$υς δηµ/σι$υς υπ&λληλ$υς.
Τα 0σ$δα τ$υ δευτ0ρ$υ πρ$0ρ+$νταν απ/ κρατ�σεις (ψ$υς 5% στ$υς µι-
σθ$(ς των εν ενεργε�α υπαλλ�λων και για τη συντα�ι$δ/τηση απαιτ$(νταν
τρι&ντα +ρ/νια υπηρεσ�ας.37 Η ε"αρµ$γ� τ$υ διατ&γµατ$ς, καθ)ς και &λ-
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νικ� Ερυθρ& Ηµισ0λην$ς. Ωστ/σ$ η επι"υλακτικ/τητα τ$υ κρ&τ$υς 0ναντι µιας εθελ$ντικ�ς
$ργ&νωσης, την $π$�α δεν 0λεγ+ε &µεσα, ε�+ε ως συν0πεια η Ερυθρ& Ηµισ0λην$ς $υσιαστικ&
να συσταθε� και να λειτ$υργ�σει µ/λις κατ& τη δεκαετ�α τ$υ 1910 (Özbek, 1999, 22-29).

35. Αυτ& τα επιδ/µατα δ�ν$νταν ε�τε απ/ τ$ν κρατικ/ πρ$ϋπ$λ$γισµ/ ε�τε, στα +ρ/νια
τ$υ Αµπντ$υλ+αµ�τ ΒG, απ/ τ$ν �δι$ τ$ σ$υλτ&ν$ ως 0κ"ραση της πρ$σωπικ�ς "ιλανθρωπ�ας
τ$υ ($ σ$υλτ&ν$ς πρ$05αινε και σε παρ$+0ς, /πως η δωρε&ν διαν$µ� �υλε�ας και κ&ρ5$υν$υ
για θ0ρµανση).

36. Ε�ναι ενδια"0ρ$υσα η &π$ψη τ$υ �<µπ0κ /τι στην �θωµανικ� Αυτ$κρατ$ρ�α τ$υ
19$υ αι)να δεν υπ�ρ�ε $(τε εκτεταµ0νη εγκατ&λειψη της υπα�θρ$υ $(τε εκτεταµ0νη πρ$λε-
ταρι$π$�ηση των αγρ$τ)ν και ως εκ τ$(τ$υ τ$ κρ&τ$ς δεν αντιµετ)πισε πιεστικ� αν&γκη να
λ&5ει ν$µ$θετικ& µ0τρα για τη ρ(θµιση των σ+0σεων εργασ�ας και την αντιµετ)πιση της ε�α-
θλ�ωσης των πρ$λετ&ριων απ/ρων (Özbek, 1999/2000, 112-113).

37. Τ$ 1914 $ι κρατ�σεις για την κ&λυψη τ$υ κ/στ$υς των επιδ$µ&των ανεργ�ας και των
συντ&�εων των δηµ/σιων υπαλλ�λων διαµ$ρ")θηκαν σε 12% (Findley, 1980, 332).



λων σ+ετικ)ν διαταγµ&των και ν/µων στις επ/µενες δεκαετ�ες, απ$δε�+τηκε
αρκετ& πρ$5ληµατικ�B µετα�( &λλων, τ$ κρ&τ$ς αντλ$(σε κε"&λαια απ/ τ$
συντα�ι$δ$τικ/ ταµε�$ για αλλ/τρι$υς σκ$π$(ς µε απ$τ0λεσµα αυτ/ να µην
ε�ναι σε θ0ση να κατα5&λει συντ&�εις στ$υς δικαι$(+$υς (Findley, 1980, 273-
274, 278-279, 331-333).

Στ$ν +)ρ$ της εκπα�δευσης, τ$ κρ&τ$ς $ργ&νωσε στη δι&ρκεια τ$υ 19$υ
αι)να 0να σ(στηµα κ$σµικ)ν σ+$λε�ων δηµ/σιας εκπα�δευσης, π$υ περι-
λ&µ5ανε και µια σειρ& απ/ σ+$λ0ς π$υ απ05λεπαν στη διαµ/ρ"ωση στελε-
+)ν για τη δι$�κηση και τ$ν στρατ/.38 � ρυθµ/ς �δρυσης πρωτ$5&θµιων και
δευτερ$5&θµιων σ+$λε�ων �ταν σ+ετικ& αργ/ς µ0+ρι τα +ρ/νια τ$υ σ$υλτ&-
ν$υ Αµπντ$υλ+αµ�τ ΒG (1876-1909), περ�$δ$ κατ& την $π$�α τ$ κρ&τ$ς επε-
δ�ω�ε συστηµατικ& να ενισ+(σει τ$ν ρ/λ$ τ$υ στην κ$ινων�α και να ασκ�σει
µεγαλ(τερ$ 0λεγ+$ επ’ αυτ�ς.39 Vθηση στη +ρηµατ$δ/τηση της εκπα�δευ-
σης 0δωσε η επι5$λ� ειδικ$( "/ρ$υ τ$ 1883. Τα 0σ$δα απ/ αυτ/ τ$ν "/ρ$
ε�ασ"&λισαν π/ρ$υς για την αν0γερση και τη λειτ$υργ�α σ+$λε�ων και η δη-
µ/σια κρατικ� εκπα�δευση µπ/ρεσε να επεκταθε� µε τα+ε�ς ρυθµ$(ς. Η δι&-
θεση των κ$νδυλ�ων απ$"ασι</ταν στ$ τ$πικ/ επ�πεδ$ απ/ εκπαιδευτικ&
συµ5$(λια π$υ συγκρ$τ�θηκαν στις επαρ+�ες µετ& τ$ 1869 (Shaw και Shaw,
1977, 249-250B Lewis, 2001, 198-202, 369-373).

Σηµαντικ/ς για την $ργ&νωση της κ$σµικ�ς κρατικ�ς εκπα�δευσης
�ταν $ εκπαιδευτικ/ς ν/µ$ς τ$υ 1869. Αυτ/ς $ ν/µ$ς καθ/ρισε /τι η πρωτ$-
5&θµια εκπα�δευση �ταν υπ$+ρεωτικ� για /λα τα παιδι& µ0+ρι την ηλικ�α
των δ)δεκα ετ)ν και καθ/ρισε τις 5αθµ�δες της δηµ/σιας εκπα�δευσης. Με-
τ& τα τετραετ$(ς "$�τησης πρωτ$5&θµια σ+$λε�α (σιµπι�ν � ιπτινταϊγι"), $ι
µαθητ0ς πρ$+ωρ$(σαν στα επ�σης τετραετ$(ς "$�τησης ρ�υσντιγι" και απ/
εκε� στα τριετ$(ς "$�τησης ινταντιγι". Στην κ$ρυ"� της πρ$πανεπιστηµια-
κ�ς εκπα�δευσης 5ρ�σκ$νταν τα λ(κεια � σ$υλτανικ& σ+$λε�α (µεκτ"µπ-ι
σ�υλταν�). Σ(µ"ωνα µε τ$ πνε(µα ισ/τητας τ$υ Ταν<ιµ&τ, τα κρατικ& σ+$-
λε�α �ταν αν$ι+τ& σε µ$υσ$υλµ&ν$υς και µη µ$υσ$υλµ&ν$υς µαθητ0ς. Τα
λ(κεια �ταν τα µ/να σ+$λε�α τα $π$�α +ρ0ωναν δ�δακτρα, αλλ& και τα µ/να
τα $π$�α +ρηµατ$δ$τ$(σε πλ�ρως τ$ κρ&τ$ς.40 Σε &ριστ$υς "τω+$(ς µαθη-
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38. �ι δαπ&νες αυτ)ν των σ+$λ)ν 5&ραιναν τ$ κρ&τ$ς, τ$ $π$�$ +$ρηγ$(σε και υπ$-
τρ$"�ες για τη µετεκπα�δευση σπ$υδαστ)ν στ$ ε�ωτερικ/. Στις δαπ&νες συνεισ0"εραν και
ιδι)τες µε δωρε0ς (Lewis, 2001, 199, 202).

39. Η επ0κταση της δηµ/σιας εκπα�δευσης ε�υπηρετ$(σε δ($ 5ασικ$(ς στ/+$υς: πρ)τ$ν,
εν�σ+υε τ$ α�σθηµα τα(τισης των υπηκ/ων µε τ$ κρ&τ$ς και, δε(τερ$ν, πρ$ετ$�µα<ε ανθρ)π$υς
π$υ αργ/τερα θα στελ0+ωναν τις κρατικ0ς υπηρεσ�ες και θα $δηγ$(σαν την αυτ$κρατ$ρ�α στην
πρ/$δ$. Με &λλα λ/για, η δηµ/σια εκπα�δευση �ταν 0νας θεσµ/ς στην υπηρεσ�α τ$υ κρ&τ$υς.

40. Τα πρωτ$5&θµια σ+$λε�α +ρηµατ$δ$τ$(νταν απ/ την τ$πικ� κ$ινων�α, εν) τα δ($
σ+$λε�α της επ/µενης 5αθµ�δας +ρηµατ$δ$τ$(νταν απ/ κ$ιν$( απ/ τ$ κρ&τ$ς και την τ$πικ�
κ$ινων�α.



τ0ς δ�ν$νταν π&ντως υπ$τρ$"�ες κατ/πιν ε�ετ&σεων. Τ$ λ(κει$ τ$υ Γαλα-
τασαρ&ι στην Κωνσταντιν$(π$λη, τ$ πρ)τ$ και τ$ πι$ $ν$µαστ/ στην αυ-
τ$κρατ$ρ�α, 0δινε τριακ/σιες τ0τ$ιες υπ$τρ$"�ες. � ν/µ$ς τ$υ 1869 πρ$0-
5λεπε τ0λ$ς τη δηµι$υργ�α ειδικ)ν τε+νικ)ν σ+$λε�ων πρωτ$5&θµιας εκπα�-
δευσης για $ρ"αν& και &π$ρα αγ/ρια (Shaw και Shaw, 1977, 107-110).41

Η µ0ριµνα για τα $ρ"αν& ε�ναι &λλ$ς 0νας +)ρ$ς στ$ν $π$�$ δραστη-
ρι$π$ι�θηκε τ$ κρ&τ$ς τ$ν 19$ αι)να. Στ$ ισλ&µ υπ�ρ+ε αν0καθεν µ0ριµνα
για τα $ρ"αν&, καθ)ς $ πρ$"�της Μω&µεθ �ταν $ �δι$ς $ρ"αν/ς. Την ευ-
θ(νη για τη "ρ$ντ�δα τ$υς την ε�+ε /µως η κ$ινων�α και /+ι τ$ κρ&τ$ς. Τ$
δικαστ�ρι$ τ$υ καδ� επικ(ρωνε τ$ν δι$ρισµ/ εν/ς κηδεµ/να, $ $π$�$ς �ταν
υπε(θυν$ς για την ανατρ$"� τ$υ $ρ"αν$( και τη δια+ε�ριση και σωστ�
επ0νδυση της περι$υσ�ας τ$υ µ0+ρι την ενηλικ�ωσ� τ$υ. Τ$ 1851 τ$ $θωµα-
νικ/ κρ&τ$ς επεν05η σε αυτ� την παραδ$σιακ� διαδικασ�α ιδρ($ντας 0να
Υπ$υργε�$ �ρ"ανικ)ν Περι$υσι)ν µε παραρτ�µατα στις 0δρες των επαρ-
+ι)ν και δ�µων. Απ$στ$λ� της ν0ας υπηρεσ�ας �ταν να δια+ειρ�<εται κε-
ντρικ& και µε ευθ(νη τ$υ κρ&τ$υς τα περι$υσιακ& στ$ι+ε�α των $ρ"αν)ν,
$(τως )στε να απ$"ε(γεται η διασπ&θισ� τ$υς απ/ τ$υς ιδι)τες δια+ειρι-
στ0ς και τ$υς καδ�δες. Σε /λη την Αυτ$κρατ$ρ�α ιδρ(θηκαν Ταµε�α �ρ"α-
ν)ν, στα $π$�α κατατ�θ$νταν $ι περι$υσ�ες των $ρ"αν)ν για να επενδυ-
θ$(ν µε τη µ$ρ"� δανε�ων (Yazbak, 2001). Για παρ&δειγµα, στις ιερ$δικα-
στικ0ς πρ&�εις, π$υ α"$ρ$(ν τη +$ρ�γηση δανε�ων απ/ τ$ Ταµε�$ �ρ"α-
ν)ν W&νθης σε αγρ/τες, καταγρ&"εται τ$ /ν$µα τ$υ $ρ"αν$( απ/ τ$υ
$π$�$υ την περι$υσ�α πρ$�λθε τ$ π$σ/ τ$υ κ&θε δανε�$υ καθ)ς και $ +ρ/-
ν$ς απ$πληρωµ�ς (Μπακιρτ<�ς, 2001, 138, υπ$σηµ. 12). Κατ& συν0πεια, τ$
Ταµε�$ λειτ$υργ$(σε ως διαµεσ$λα5ητ�ς, π$υ επ0νδυε µε τρ/π$ επω"ελ�
τα περι$υσιακ& στ$ι+ε�α των $ρ"αν)ν. Τ$ Ταµε�$ ε�+ε και µια &λλη κ$ινω-
νικ� λειτ$υργ�α: δρ$(σε ως «µ0σ$ αν&σ+εσης της δρ&σης των τ$κ$γλ("ων»,
ιδ�ως σε αγρ$τικ0ς περι$+0ς (Μπακιρτ<�ς, 2001, 138). Επρ/κειτ$ στην $υσ�α
για τρ&πε<ες π$υ δ&νει<αν µε +αµηλ/τερα επιτ/κια απ’ /,τι $ι ιδι)τες δα-
νειστ0ς (Yazbak, 2001, 136).

Απ/ τ$ 5G µισ/ τ$υ 19$υ αι)να και ε��ς, κ$ινωνικ� π$λιτικ� &σκησαν
σε κ&π$ι$ 5αθµ/ και $ι δ�µ$ι, θεσµ/ς π$υ συγκρ$τ�θηκε εκε�νη την περ�$-
δ$. Ενδεικτικ/ ε�ναι τ$ παρ&δειγµα τ$υ δ�µ$υ της Ναµπλ$(ς στην Παλαι-
στ�νη. � συγκεκριµ0ν$ς δ�µ$ς εν�σ+υε στ$ πλα�σι$ των δραστηρι$τ�των τ$υ
τ$υς "τω+$(ς και τ$υς �0ν$υς. Τ$ 1888/89 τ$ σ+ετικ/ κ$νδ(λι αντιπρ$σ)-
πευε 1,8% των δαπαν)ν τ$υ.42 Μ0+ρι τις αρ+0ς τ$υ 20$( αι)να $ δ�µ$ς δι0-
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41. Στα +ρ/νια των Νε$τ$(ρκων (1908-1918) τ$ σ(στηµα δηµ/σιας εκπα�δευσης ανα-
δι$ργαν)θηκε. Ακ/µα δηµι$υργ�θηκαν π$λ( περισσ/τερα σ+$λε�α θηλ0ων απS /,τι υπ�ρ+αν
ως τ/τε, εν) γυνα�κες "$ιτ�τριες 0γιναν δεκτ0ς και στ$ πανεπιστ�µι$, τ$ $π$�$ λειτ$(ργησε
απ/ τ$ 1900 (Lewis, 2001, 457-458).

42. Τ$ π$σ$στ/ αυτ/ κυµαιν/ταν γενικ& γ(ρω στ$ 2,5% των εσ/δων εν/ς δ�µ$υ µετ&



θετε κ&θε +ρ/ν$ 1000 γρ/σια για τ$υς "τω+$(ς και τ$υς �0ν$υς, εν) τ$ 1908
τ$ π$σ/ αυ��θηκε σε 8000 γρ/σια, τα $π$�α διαν0µ$νταν σε µηνια�ες δ/σεις
σε πεν�ντα "τω+0ς ντ/πιες $ικ$γ0νειες και σε "τω+$(ς �0ν$υς π$υ περν$(-
σαν απ/ τη Ναµπλ$(ς.43 Τ$ �δι$ 0τ$ς �εκ�νησε ε�&λλ$υ η αν0γερση δηµ$τικ$(
ν$σ$κ$µε�$υ. Πρ0πει να ανα"ερθε� τ0λ$ς /τι για υπηρεσ�ες, /πως η καθα-
ρι/τητα, η συντ�ρηση τ$υ απ$+ετευτικ$( συστ�µατ$ς και $ "ωτισµ/ς των
$δ)ν, απ/ τις $π$�ες επω"ελ$(νταν τ$ σ(ν$λ$ τ$υ πληθυσµ$(, $ δ�µ$ς "$-
ρ$λ$γ$(σε µ/ν$ /σ$υς ε�+αν την $ικ$ν$µικ� δυνατ/τητα να συνεισ"0ρ$υν
(Yazbak, 1999B για &λλα παραδε�γµατα, 5λ. Özbek, 1999/2000, 122-125).

Συµπ"ρασµα

Κατ& την $θωµανικ� περ�$δ$ την &σκηση κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς υπ$καθι-
στ$(σε σε σηµαντικ/ 5αθµ/ η ελεηµ$σ(νη και η "ιλανθρωπ�α, σ(µ"ωνα µε
τα κελε(σµατα τ$υ ισλ&µ. Τ$ �δι$ τ$ κρ&τ$ς δεν αν0πτυ�ε συστηµατικ& θε-
σµ$π$ιηµ0ν$υς µη+ανισµ$(ς πρ$στασ�ας των κ$ινωνικ& ευ&λωτων, π$λ( δε
περισσ/τερ$ της κ$ινων�ας στ$ σ(ν$λ/ της, καθ)ς κ&τι τ0τ$ι$ 5ρισκ/ταν
εκτ/ς των $ρ�ων δρ&σης τ$υ. Ακ/µα και κατ& την (στερη "&ση της αυτ$-
κρατ$ρ�ας και παρ& την επι5$λ� κρατικ$( ελ0γ+$υ στη δια+ε�ριση των 5α-
κ$υ"ι)ν και τη θεσµ$θ0τηση δια"/ρων µ0τρων πρ/ν$ιας, τ$ κρ&τ$ς εν π$λ-
λ$�ς δεν αν0λα5ε συν$λικ& την ευθ(νη &σκησης κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς. Αντι-
θ0τως, µη+ανισµ$(ς πρ/ν$ιας και αρωγ�ς αν0πτυ�ε η κ$ινων�α ε�τε µε τη
µ$ρ"� της αλληλεγγ(ης ε�τε πι$ $ργανωµ0να µ0σω τ$υ 5ακ$υ"ικ$( θεσµ$(B
δεν πρ0πει /µως να παρα5λ0π$υµε /τι τα κ�νητρα των ιδρυτ)ν των 5ακ$υ-
"ι)ν δεν �ταν π&ντ$τε –$(τε απαραιτ�τως– ανιδι$τελ�. Τα 5ακ$("ια π$υ
�δρυσαν $ι σ$υλτ&ν$ι και τα πρ/σωπα τ$υ περι5&λλ$ντ/ς τ$υς $πωσδ�π$-
τε πρ/5αλλαν και ν$µιµ$π$ι$(σαν τη δυναστε�α και τ$ κρ&τ$ς, δεν ιδρ(θη-
καν /µως στ$ πλα�σι$ µιας συγκρ$τηµ0νης π$λιτικ�ς πρ/ν$ιας $(τε στ$
/ν$µα τ$υ απρ/σωπ$υ κρ&τ$υς.

Την αδυναµ�α τ$υ κρ&τ$υς να ασκ�σει κ$ινωνικ� π$λιτικ� επ0τειναν
και $ι διακρ�σεις π$υ λειτ$υργ$(σαν στ$ εσωτερικ/ της αυτ$κρατ$ρ�ας, δη-
λαδ� η δι&κριση µετα�( ασκερ� και ραγι&δων απ/ τη µια και µ$υσ$υλµ&νων
και <ιµµ�δων απ/ την &λλη. Συν0πεια τ$(τ$υ �ταν τ$ $θωµανικ/ κρ&τ$ς ε�
$ρισµ$( να µην επιδι)κει την &µ5λυνση των ανισ$τ�των, α"$( αυτ0ς απ$-
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την α"α�ρεση των δαπαν)ν (Özbek, 1999/2000, 123). Στην περ�πτωση τ$υ µητρ$π$λιτικ$( δ�-
µ$υ της Κωνσταντιν$(π$λης τ$ κ$νδ(λι για την εν�σ+υση των "τω+)ν και των απ/ρων 0+ει
υπ$λ$γιστε� /τι αντιπρ$σ)πευε τ$ 1916 µ/λις τ$ 3‰ τ$υ συν$λικ$( πρ$ϋπ$λ$γισµ$( τ$υ
(	.π., 124).

43. Η α(�ηση κατ0στη δυνατ� λ/γω τ$υ /τι επιτρ&πηκε στ$ν δ�µ$ να επι5&λει ν0$υς "/-
ρ$υς, αυ�&ν$ντας 0τσι τα 0σ$δ& τ$υ.



τελ$(σαν 5ασικ� πτυ+� της ιδε$λ$γ�ας τ$υ. Ακ/µα και κατ& την περ�$δ$
τ$υ Ταν<ιµ&τ, $π/τε καταργ�θηκε τυπικ& η δι&κριση µετα�( µ$υσ$υλµ&νων
και <ιµµ�δων, τ$ κρ&τ$ς επ0τρεψε γενικ& στις µη µ$υσ$υλµανικ0ς κ$ιν/τητες
να συγκρ$τ�σ$υν αυτ/ν$µα τ$υς θεσµ$(ς π$υ απευθ(ν$νταν στα µ0λη τ$υς.
Καταληκτικ& µπ$ρ$(µε να π$(µε πως κ(ρι$ι τ$µε�ς στ$υς $π$�$υς αναπτ(-
+θηκε κ&π$ια πρ/ν$ια �ταν εκε�ν$ι τ$υς $π$�$υς κ&λυψαν τα 5ακ$("ια,
πρωταρ+ικ& η εκπα�δευση, η µ0ριµνα για τ$υς "τω+$(ς και η ν$σ$κ$µειακ�
περ�θαλψη, εν) υπ�ρ+ε γενικ& "ρ$ντ�δα για τ$υς κ$ινωνικ& ευ&λωτ$υς εκ
µ0ρ$υς της κ$ινων�ας.44 Τ$ κρ&τ$ς, απ/ την πλευρ& τ$υ, αναµ�+θηκε πι$ ενερ-
γ& στ$ν +)ρ$ της κ$ινωνικ�ς π$λιτικ�ς κατ& τ$ν τελευτα�$ αι)να τ$υ 5�$υ
τ$υ, +ωρ�ς /µως να ε�ελι+θε� σε καµ�α περ�πτωση σε κρ&τ$ς πρ/ν$ιας.
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