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Η ανάπτυξη της πόλης στο απόγειο της Οθωμανικής εξουσίας

Η Αθήνα, μια από τις λίγες πόλεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που υποτάχθηκε χωρίς αιματοχυσία, 
βρέθηκε υπό Οθωμανική κατοχή το 1456. Μια μικρή επαρχιακή πόλη στη διάρκεια της όψιμης 
Βυζαντινής και της Φράγκικης εποχής, η Αθήνα γρήγορα αύξησε τον αριθμό των κατοίκων της, 
έτσι ώστε να γίνει, στα μέσα του 16ου αιώνα, τέταρτη στη σειρά των Οθωμανικών πόλεων, μετά την 
Istanbul (Κωνσταντινούπολη), την Edirne (Αδριανούπολη), και τη Selanic (Θεσσαλονίκη). Αλλά λίγο 
πριν ξεσπάσει το 1821 ο Αγώνας για την Απελευθέρωση, η Αθήνα είχε μεταβληθεί σε μια ασήμαντη 
πόλη δέκα περίπου χιλιάδων κατοίκων. Με την υπόθεση ότι σε φεουδαρχικές συνθήκες παραγωγής 
όλες οι πόλεις εξαρτώνταν από τη γειτονική ενδοχώρα για την επιβίωσή και την ανάπτυξή τους, η 
διερεύνηση της σχέσης πόλης-υπαίθρου είναι καθοριστική για τη μελέτη οποιασδήποτε πλευράς 
της πολεοδομικής εξέλιξης. Προκειμένου να οριστεί αυτή η σχέση πόλης-υπαίθρου στην περίπτωση 
της Αθήνας, θα πρέπει να προτάξουμε ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις όσον αφορά στο 
ευρύτερο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο άσκησης της Οθωμανικής εξουσίας.
  Σχετικά με την Οθωμανική φεουδαρχία, θα πρέπει, από την αρχή κι’όλας, να δηλώσουμε ότι, 
σύμφωνα με την άποψή μας, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο Οθωμανικό κράτος και την 
Οθωμανική κοινωνία, από τη μια, και τον ‘Ασιατικό δεσποτισμό’ από την άλλη. Ορισμένοι ερευνητές 
σωστά υποπτεύονται ότι τέτοιες απόψεις πηγάζουν από ιστορικούς με ‘Ευρωκεντρική’ προσέγγιση, 
από μια χωρίς ουσιαστικό νόημα, αντιπαράθεση Ανατολής/Δύσης.1 To να θεωρήσει κανείς τους 
Οθωμανούς ως τμήμα μιας ‘Ασιατικής ιδιομορφίας’ ή να τους συσχετίσει με τις δεσποτικές 
κυβερνήσεις που στηρίζονταν στην άρδευση και τα μεγάλα υδραυλικά έργα που αναφέρει ο Karl 
Wittfogel, μοιάζει να πηγάζει από μια, υποτιθέμενη μαρξιστική, παραπλανητική ιδέα ενός ‘Ασιατικού 
Τρόπου Παραγωγής’. Η άποψη ότι, στα πλαίσια της μαρξιστικής σκέψης, θα μπορούσε να έχει υπάρξει 
ένας μη-φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής κάτω από τον προηγούμενο τίτλο, υποστηρίζοντας ότι αυτό 
ταίριαζε καλύτερα σε κράτη προσανατολισμένα σε έναν ανατολικού-τύπου θεοκρατικό δεσποτισμό, 
έχει με επιτυχία σχολιαστεί και με έμφαση απορριφθεί από ερευνητές με ασύγκριτη ερμηνευτική 
ικανότητα.2 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, φαίνεται ότι είναι ασφαλές να προχωρήσουμε σε μια 
διαφορετική κατεύθυνση, εστιάζοντας στο ίδιο το σύστημα παραγωγής, προσδιοριζόμενο ως ο τρόπος 

1  Βλ. J. Goody, ‘Gordon Childe, the Urban Revolution, and the Haute Cuisine. An Anthropo-Archaeological View of Modern 
History’, Comparative Studies in Society and History, vol. 48, No 3, 2006, 503-519. 
2  Βλ. P. Hirst and B. Hindess, Pre-capitalist Modes of Production, Routledge and Kegan Paul, London, 1977, 178-220. Όπως 
υποστηρίζουν οι συγγραφείς, οι σχολιασμοί για τον ‘Ασιατικό Τρόπο Παραγωγής’ θεωρούν ότι, στο πλαίσιό του, α) το κράτος 
εκμεταλλεύεται το πλεόνασμα της παραγωγής, έτσι ώστε να μην υπάρχει εκμεταλλεύτρια τάξη ανεξάρτητη από το κράτος, 
β) δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία γης, και γ) η κυρίαρχη μορφή παραγωγής είναι η μη εμπορευματική μορφή παραγωγής 
στη γεωργία (184). Οι Hirst και Hindess εξηγούν πώς η άποψη του Μάρξ για μια ‘Ασιατική κοινωνία’ αλλοιώθηκε στη βάση 
δυτικών πολιτικών ιδεολογιών. Στην άλλη άκρη, στέκει η φτωχή σε επιχειρήματα σκέψη του G.-H. Bousquet, ‘Marx et Engels 
se sont-ils interessés aux questions islamiques?’, Studia Ιslamica, No 30, 1969, 119-130 – με τον συγγραφέα του να είναι 
‘θαυμαστής της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας’! 
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ιδιοποίησης του πλεονάσματος παραγωγής. Θα υποστηρίξουμε ότι το Οθωμανικό φεουδαρχικό 
σύστημα παραγωγής βασιζόταν στη σχέση κατοχής/ιδιοκτησίας γης και στρατιωτικής υπηρεσίας και 
σε μια ορισμένου τύπου ιδιοποίηση του πλεονάσματος παραγωγής που παρείχαν οι άμεσοι παραγωγοί. 
Στην περίπτωση των Οθωμανών σχεδόν όλη η γη ήταν υπό κρατική κατοχή, και ο Σουλτάνος διένειμε 
τμήματα αυτής της γης, ως τιμάρια, σε διάφορους αξιωματούχους που αντιπροσώπευαν την κυρίαρχη 
φεουδαρχική τάξη. 
  Τον 14ο αιώνα, οι περισσότερες από τις Βυζαντινές και τις Φράγκικες κτήσεις στην Ανατολή 
είχαν ήδη σαρωθεί από μια καλπάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη διάρκεια του 15ου και του 
16ου αιώνα, αυτή η Αυτοκρατορία διεκδικούσε για τον εαυτό της ηγεμονική εξουσία. Στη σφαίρα 
της Δυτικής ιστοριογραφίας, πληθώρα από καλά τεκμηριωμένες μελέτες έχουν αποδείξει τη σχέση 
ανάμεσα στην προώθηση των Οθωμανών Τούρκων στην Ευρώπη (όπου πρωτοεμφανίστηκαν το 1354) 
και την αποσυντιθέμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.3 Από την άλλη, η Ευρωκεντρική ιστοριογραφική 
προσέγγιση έχει πολλές φορές προτιμήσει να αποδώσει την Οθωμανική ηγεμονία σε ευρύτερους 
παράγοντες που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο, παρά να εστιάσει στα 
δομικά στοιχεία της ίδιας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.4 
  Οι Οθωμανοί στηρίζονταν σε ένα καλά συγκροτημένο διοικητικό και φορολογικό σύστημα. 
Στα πλαίσια του συστήματος κατοχής της γης, το τιμάριο ήταν το φέουδο που προσφερόταν έναντι 
της παροχής στρατιωτικής και άλλης υπηρεσίας προς το κράτος, και είχε κρατικά προσδιορισμένο 
εισόδημα. Ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων που απέφεραν, τα φέουδα χωρίζονταν σε τρεις 
κατηγορίες, τα τιμάρια (timars), (που απέφεραν εισόδημα μέχρι 19.999 akce) τα ζιαμέτια (zeamets, 
μέχρι 100.000 akce) και τα χας (has, περισσότερα από 100.000 akce).5 Για κάθε 3.000 akce οι κάτοχοι 
γης ήσαν υποχρεωμένοι να διαθέτουν έναν sipahi πολεμιστή. Γενικά, σε κάθε επίπεδο εισοδήματος 
αντιστοιχούσαν απόλυτα προσδιορισμένες απαιτήσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες και προσφορές. 
Η γη που καλλιεργούσαν οι reaya, οι άμεσοι παραγωγοί, ονομαζόταν reaya-ciftlik. Αυτή ήταν η 
βασική αγροτική μονάδα. Η έκτασή της ποίκιλε ανάλογα με την ευφορία της γης και την τοπογραφική 
διαμόρφωση, κυμαινόμενη από 60 έως 150 dönüm (1 dönüm = 940 m2 ). Στην τουρκική γλώσσα, το 
cift αναφέρεται για την έκταση γης που μπορεί να οργώσει ένα ζευγάρι βόδια σε μια ημέρα. Σύμφωνα 
με τους kanunnames και όσον αφορά στον σπόρο που έπρεπε να σπαρεί στο ciftlik, η έκταση του 
τελευταίου μπορούσε να είναι δώδεκα, εννέα ή έξη mudluks – ένα mudluk οριζόμενο ως το τμήμα της 
καλλιεργήσιμης έκτασης που απαιτούσε ένα mud σπόρου.6 H ευφορία του εδάφους προσδιόριζε την 
ποσότητα του σπόρου. Ο κάθε κάτοχος cift ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει το cift-resmi, ένα σταθερό 
ποσό που ήταν ταυτόχρονα έγγειος φόρος και φόρος εστίας. Το ποσό ήταν μικρότερο στην περίπτωση 
των άγαμων (resm-I mücerred) ή, στην περίπτωση όσων είχαν στην κατοχή τους λιγότερο από ένα cift 
ή όσων ήσαν ακτήμονες (resm-I bennak).7 Οι αγρότες είχαν το δικαίωμα να κληροδοτήσουν τη γη που 
τους είχε εκχωρηθεί για καλλιέργεια στους άρρενες απογόνους τους. Έχαναν εν τούτοις τα δικαιώματά 
τους στη γη εάν εγκατέλειπαν την καλλιεργήσιμη γη και το αγρόκτημά τους για περισσότερο από τρία 
χρόνια. Στην περίπτωση αυτή η ποινή που επέβαλε ο ιδιοκτήτης της γης ήταν ένας φόρος γνωστός 

3  Η Οθωμανική διείσδυση στην Πελοπόννησο ήταν το αποτέλεσμα της πρόσκλησης, το 1459, των Οθωμανών, στα πλαίσια του 
εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους Βυζαντινούς δεσπότες Θωμά και Δημήτριο Παλαιολόγο, βλ. S. Davies and J. Davis, ‘Greeks, 
Venice and the Ottoman Empire’, Hesperia Supplement, vol. 40, 2007, 25-31.
4  Αυτή ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση του W. Heyd, στο Geschichte des Levantenhaldels im Mittelalter (1876), ο οποίος 
εστίαζε στη σχέση ανάμεσα στην Πορτογαλική ναυσιπλοΐα και τις Οθωμανικές στρατιωτικές επιτυχίες στα εδάφη των 
Μαμελούκων, όπως και του F. Braudel, στο The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (1972), ο 
οποίος έγραψε ότι ‘only when the great discoveries had robbed the Levant of much of its appeal did the Ottomans extend their 
infl uence into that area’, για να παρακολουθήσουμε τον P. Brummet, ‘Foreign Policy, Naval Strategy, and the Defense of the 
Ottoman Empire in the Early Sixteenth Century’, The International History Review, vol. 11, 1989, 613. 
5  Β. Cvetkova, ‘L’évolution du Régime féodal Turc de la fi n du XVIe jusqu’au milieu du XVIIIe siècle’, Études Historiques, 
1960, 171-203.
6  H. Inalcik, ‘Rice Cultivation and the Çeltukci-Reaya System in the Ottoman Empire’, Turcica, XIV, 1982, 121. Ένα mud 
σπόρου ισοδυναμούσε με 20 kile (1 kile = 25.656 Kgr).
7  M. Cosgel, ‘Effi ciency and Continuity in Public Finance: The Ottoman System of Taxation’, International Journal of Middle 
East Studies, vol. 37, No 4, 2005, 571. Σύμφωνα με τον Inalcik, φαίνεται ότι υπήρχε στενή σχέση ανάμεσα στο Οθωμανικό 
cift και το Βυζαντινό ζευγάριον (ζευγαριτίκιον): ‘The Problem of the Relation Βetween Byzantine and Ottoman Taxation’, The 
Ottoman Empire, II, Variorum, London 1978, 238 κ.ε. – άποψη που ο ίδιος ερευνητής είχε διατυπώσει πριν από αρκετά χρόνια 
(1954), και η οποία επιβεβαιώθηκε εν τω μεταξύ από τον Σπ. Βρυώνη, ότι δηλαδή οι Οθωμανικές κατηγορίες φορολογίας του 
cift ‘conform to the Byzantine zeugarion, boidaton, aktemon’ (‘The Byzantine Legacy and Ottoman Forms’, Dumbarton Oakes 
Papers, vol. 23/24, 1969-1970, 277). Ωστόσο, ο Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, σε μεταγενέστερες προσεγγίσεις, πιστεύει ότι 
‘despite the obvious linguistic parallels…the equation can not be maintained’ (J. Alexander, Toward a History of Post-Byzantine 
Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Athens, 1985, 412). 

1_to diptyxo Athinas (karydis).indd   241_to diptyxo Athinas (karydis).indd   24 5/3/2015   10:30:04 πμ5/3/2015   10:30:04 πμ



25

ως cift bozan. Έχει αποδειχθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν οι εκτάσεις που βρίσκονταν στην 
κατοχή κάποιου δεν του εξασφάλιζαν τα προς το ζειν, μπορούσε αυτός να καλλιεργεί τη γη και 
άλλου τιμαριούχου χωρίς ποινή.8 Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του cift bozan δεν υποδηλώνει 
κάποια έννοια ακινησίας του αγρότη, σε συμφωνία με μια αντίληψη ενός υποτιθέμενου σταθερού 
και μόνιμου αγροτικού πληθυσμού – ο συγκεκριμένος φόρος ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ανίκανος να εξασφαλίσει μακράς διάρκειας διαμονή.9 Σε αυτό το τελευταίο πλαίσιο, προκειμένου να 
εξηγηθεί η απόπειρα αυτών των ίδιων αγροτών να εγκαταλείψουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους, 
επιστρατεύεται η αναντιστοιχία που μπορεί να επικρατούσε ανάμεσα στην πληθυσμιακή αύξηση 
και την επάρκεια καλλιεργήσιμης γης, η οποία κατέληγε στην αδυναμία ενός ακτήμονος αγροτικού 
πληθυσμού να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.10 Tέτοιες θέσεις έχουν εν τούτοις 
έντονα αμφισβητηθεί,11 και πάντως φαίνεται ότι παρόμοιες αγροτικές μετακινήσεις εντοπίζονται στην 
μετά τα τέλη του 16ου αιώνα εποχή. 
  Ένας μεγάλος αριθμός των αυστηρά καθορισμένων από το κράτος φόρων πληρώνονταν σε χρήμα, 
τόσο από τους χωρικούς όσο και από τους κατοίκους των πόλεων (έμποροι και χειροτέχνες). Τον 
15ο αιώνα το μεγαλύτερο μέρος του φόρου που απεδίδετο σε χρήμα ήταν σύνηθες φαινόμενο. Στο 
πρώτο μισό του 16ου αιώνα, σε 30 χωριά της περιφέρειας της Αδριανούπολης (Edirne), o φόρος σε 
χρήμα αντιπροσώπευε το 61,4% του συνολικού ποσού φόρου. Την ίδια περίοδο, σε 12 χωριά του 
Διδυμότειχου (Dimoteca), ο φόρος σε είδος συνιστούσε κάτι λιγότερο από το μισό του συνολικά 
εισπραττόμενου φόρου. Μια εκτεταμένη κυκλοφορία χρήματος ήταν προϋπόθεση για την προώθηση 
της εμπορευματικής παραγωγής, και η τελευταία έχει τον δικό της σημαντικό ρόλο στη φεουδαρχική 
κοινωνία.12  Ορθά έχει επισημανθεί η οσμωτική σχέση φεουδαρχίας και εμπορίου.13 Από την άλλη, 
θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι το πέρασμα από τις συνήθεις προ-Οθωμανικές καταναγκαστικές 
υπηρεσίες (αγγαρείες) στις χρηματικές καταβολές απελευθέρωνε αυτόματα τον καλλιεργητή από 
υποχρεώσεις δουλοπαροικίας και ότι ο τελευταίος αποκτούσε το καθεστώς ‘ελεύθερου’ χωρικού. Δεν 
επρόκειτο για ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων αλλά για μια φεουδαρχική οικονομία που 
παρήγαγε για την αγορά και όχι για λογαριασμό του άρχοντα.14 Αργότερα, στην ανάλυση αυτού του 
κεφαλαίου, οι Οθωμανικές πόλεις θα αντιμετωπιστούν ως σημαντικά κέντρα για την προώθηση της 
χειροτεχνίας και του εμπορίου, για τη συσσώρευση αξίας από την αγροτική ενδοχώρα, ενισχύοντας 
την ανταλλαγή και την εμπορευματική παραγωγή.
  Στην περίοδο που εξετάζομε, δηλαδή από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά, η βασική διοικητική 
μονάδα ήταν το σαντζάκι (sanjak). Ένας αριθμός από σαντζάκια συνιστούσε τα μπεηλερμπεηλίκια 
(beylerbeylik), που διοικούσαν οι μπεηλερμπέηδες (beylerbeyis). To σαντζάκι υποδιαιρείτο σε 
μικρότερες ενότητες, τους καζάδες. Ο καζάς (kaza) που βρισκόταν κάτω από τη δικαιοδοσία του καδή, 
περιλάμβανε μια κύρια πόλη (που έπαιρνε το όνομά της από το όνομα του καζά) και ορισμένα χωριά. 
Ο καδής συγκέντρωνε πολλές αρμοδιότητες, περιλαμβανομένης εκείνης του νοτάριου, του δικαστή 
και του απογραφέα, και εξέδιδε αποφάσεις σε όλες τις δίκες που αφορούσαν σε αστικές διαφορές. Μια 
ομάδα χωριών συνιστούσε τον ναχιγιέ (nahiye). Η κάθε πόλη είχε τον δικό της αγορανόμο (muhtesib) 
για τον έλεγχο των αγορών και την επίβλεψη των συντεχνιών, έναν αστυνόμο (subasi), επιφορτισμένο 
με την ασφάλεια γενικά, έναν στρατιωτικό διοικητή (disdar), που ήταν επικεφαλής της φρουράς του 
κάστρου, και έναν σεΐχη ή μουχτάρη (seyh, muhtar) για τη διοίκηση του μαχαλά (mahalle), όπως 
ονομαζόταν η βασική ενότητα κατοικίας.15 

8  Alexander, ibid. 438.
9  Βλ. H. Forbes, ‘Early Modern Greece: Liquid Landscapes and Fluid Populations’, Hesperia Supplements, vol. 40, 2007, 111-
135. Επίσης, B. Forsen, ‘Regionalism and Mobility in Early Modern Greece: A Commentary’, Hesperia Supplements, vol. 40, 
2007, 237-244.
10  L. Erder and S. Faroqhi, ‘Population Rise and Fall in Anatolia 1550-1620’, Middle Eastern Studies, vol. 15, No 3, 1979, 324 
(μεταφέροντας απόψεις του Mustafa Akdag).
11  Βλ. O. Ozel, ‘Population Changes in Ottoman Anatolia during the 16th and 17th centuries: The ‘Demographic Crisis’, Journal 
of Middle East Studies, vol. 36, No 2, 2004, 185.
12  O Levitsky υποστήριξε: ‘The tendency of considering commodity production as something independent of feudalism is 
erroneous’, ‘Problems of the methodology of medieval town planning’, Studia Balkanica, 3/1970, 13 κ.ε. Για τις χρηματικές 
αξίες της φορολογίας δες και Σπ. Ασδραχά, Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία, Ερμής, Αθήνα 1982, 80. 
13  ‘Feudalism as a system should not be thought of as something antithetical to trade’, I. Wallerstein, Capitalist Agriculture and 
the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, University of California Press, London, 2011 (1974), 20.
14  Βλ. Μ. Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Routledge & Κegan Paul, London 1963, 63 κ.ε.
15  Ν. Izkowitz, ‘The Ottoman Empire’, στο B. Lewis (ed.), The World of Islam, (Chapter 11), London 1976, 279.
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  Ο θεσμός του μιλέτ (millet) είχε σημαίνοντα ρόλο να διαδραματίσει στο διοικητικό σύστημα της 
Αυτοκρατορίας. Στα πλαίσια αυτού του θεσμού, οι μη μουσουλμάνοι κάτοικοι (zimmis) ήσαν οργανωμένοι 
σε αυτόνομες αυτοδιοικούμενες ομάδες, επικεφαλής των οποίων ήσαν οι αντίστοιχοι θρησκευτικοί 
αρχηγοί. Με τον τρόπο αυτόν τα διάφορα μιλέτ διασφάλιζαν τη θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα 
των κατοίκων-μελών έναντι της νομιμοφροσύνης και της υποταγής που επιδείκνυαν οι τελευταίοι, 
τουλάχιστον όσον αφορά στην καταβολή των βεβαιωμένων φόρων. Κατά κάποιον τρόπο, αν πάρουμε 
υπόψη την ισχύ, την εξουσία και τις υποχρεώσεις των ηγετών των θρησκευτικών μιλέτ, θα μπορούσαν οι 
τελευταίοι αυτοί να θεωρηθούν ότι αποτελούσαν μέρος της Οθωμανικής φεουδαρχικής άρχουσας τάξης. 
Και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι το σύστημα των μιλέτ δεν ήταν ένα αυτόνομο σύστημα αλλά 
δομικό στοιχείο του ίδιου του επίσημου διοικητικού συστήματος.16

  Επί μέρους ιστορικές προσεγγίσεις έχουν κατά καιρούς εκφράσει την άποψη σχεδόν καταστροφικών 
συνεπειών στην πολεοδομική εξέλιξη περιοχών που τέθηκαν κάτω από την Οθωμανική εξουσία.17 
Κάτω από αυτό το πρίσμα διερεύνησης των συνθηκών ανάπτυξης υπό Οθωμανική κατοχή, οι πόλεις 
θεωρείται ότι ερημώθηκαν, υποτιθέμενα θύματα κάποιας απίστευτης καταστροφής που τις παρέδωσε 
σε μια αναδυόμενη βαρβαρότητα. Πράγματι, όταν πριν από τριάντα περίπου χρόνια ξεκινούσαμε 
την έρευνά μας στην ιστορία της πόλης στην Τουρκοκρατία, υπήρχαν ορισμένοι Έλληνες ιστορικοί 
οι οποίοι υποστήριζαν παρόμοιες απόψεις, ότι δηλαδή κάτω από το μάλλον νεφελώδες σχήμα μιας 
‘Οθωμανικής Τάξης’ δεν υπήρχε πρακτικά χώρος για τη φυσική ενότητα μιας πόλης να αναπτυχθεί. 
Ο τρόπος με τον οποίον αυτή η ενότητα σχετιζόταν με τους πολιτικούς παράγοντες, τις οικονομικές 
επιρροές και την κοινωνική δυναμική, υποτίθεται ότι ελαχιστοποιούσε δραματικά την ικανότητα 
των πόλεων να ‘σπρώξουν’ την οικονομία της αγοράς ή να συμβάλλουν στην εμφάνιση αυτόνομων 
κοινοτήτων κατοίκων.18  Η εικόνα μιας πόλης που κείτονταν έρημη έμοιαζε καλά εδραιωμένη και 
ευρύτερα αποδεκτή, παρά το γεγονός ότι Τούρκοι ερευνητές, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είχαν 
ήδη, από εκείνη την εποχή, φτάσει στα αντίθετα συμπεράσματα.19

  Στο απόγειο της Οθωμανικής εξουσίας (δηλαδή από τα μέσα του 15ου έως τα μέσα του 16ου αι.), 
η αγροτική οικονομία στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη αυτής της Αυτοκρατορίας λειτούργησε 
μέσα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Αυτό κατέστη δυνατόν γιατί η κεντρική κυβέρνηση προστάτευσε 
με όλα τα μέσα το σώμα του παραγωγικού πληθυσμού (των reaya). Η υποχρέωση του Οθωμανού 
εξουσιαστή να απονείμει δικαιοσύνη και το δικαίωμά του να εκδίδει νόμους οι οποίοι διασφάλιζαν 
τους όρους επιβίωσης της παραγωγικής κοινότητας, έβρισκαν αντανάκλαση στους πρώιμους kanuns, 
‘ένα αμάλγαμα από προ-Ισλαμικές Περσικές, Αραβο-μουσουλμανικές και Τουρκικές αντιλήψεις 
επικυριαρχίας’.20

  Κατά πρώτον, με βάση τη θεμελιώδη αρχή ότι οι reaya και η γη ανήκαν στον Σουλτάνο, αυτή η 
προστασία είχε έναν σαφή προσδιορισμό: οι διάφοροι φόροι υπολογίζονταν με πολύ προσοχή και 
διατυπώνονταν με μεγάλη λεπτομέρεια από το κράτος, προσαρτημένοι στα απογραφικά κατάστιχα 
(defters) σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Αυτοί οι κρατικά προσδιορισμένοι 
φόροι δεν άφηναν περιθώριο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη επί πλέον απαίτηση πλούσιων και 
φιλάργυρων κατόχων γης και υψηλόβαθμων Οθωμανών αξιωματούχων. Φαίνεται ότι στη διαδικασία 
του προσδιορισμού των πηγών των φόρων και, κυρίως, στη σφαίρα της κατανομής των φόρων, 
η κυβέρνηση ήταν πολύ προσεκτική στο να ‘αποφύγει την τυραννία’ (testavul).21 Εξ’άλλου, ο 
Σουλτάνος προστάτευε την οικονομική του δύναμη, η οποία διασφαλιζόταν από την άσκηση αυστηρού 

16  Παρά το ότι οι Χριστιανοί σταθερά περιγράφονται από τους Οθωμανούς ως ‘άπιστοι’, ήσαν εν τούτοις ανεκτοί.
17  Βλ., πρόχειρα, A. Burmov, ‘Les problèmes de la conquête de la peninsule des Balkans par les Turcs’, Études Historiques, 
I, Sofi a 1960, 135. Επίσης, D. Angelov, ‘La conquête des peuples balkaniques par les Turcs’, Byzantinoslavica, XVII/2, 1956, 
220.
18  ‘The demographic decline of the Greek nation went on unabated for about two more centuries after 1453’, (B. G. Spiridonakis, 
Essays on the Historical Geography of the Greek World in the Balkans During the Turkokratia, Institute for Balkan Studies, 
180, Thessaloniki, 1977, 111). Για μια εκτενή κριτική αυτής της επιπόλαιης άποψης δες Δ. Ν. Καρύδης, Πολεοδομικά των 
Αθηνών της Τουρκοκρατίας, Διδ.Διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 1980. Σήμερα, η νεότερη γενιά Ελλήνων ερευνητών, η οποία με πάθος 
αναλύει και την παραμικρή λεπτομέρεια των Οθωμανικών καταστίχων, δεν συμμερίζεται τέτοιες επιστημονικά αστήρικτες 
προσεγγίσεις.
19  Δες, ενδεικτικά, τη σφαιρική ανάλυση του αντικειμένου από την G. Tankut, ‘The Spatial Distribution of Urban Activities in 
the Ottoman City’, Structure Sociale et développement culturel des villes Sud-Est Européennes et Adriatiques aux XVIIe-XVIIIe 
siècles, Bucarest 1975, 245-265.
20  Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece, 21.
21  Για τον επιχειρησιακό χαρακτήρα του συστήματος απογραφής δες R. Murphy, ‘Ottoman Census Methods in the Mid-
Sixteenth Century: Three Case Histories’, Studia Islamica, No 71, 1990, 115-126 (σελ. 119 για την αναφορά). 
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πολιτικού ελέγχου στα κοινωνικά στρώματα που συγκροτούσαν την κυρίαρχη φεουδαρχική τάξη. ‘Η 
Μεγαλειότητά του, ο Κυρίαρχος του προσώπου της γης και ο διάδοχος του Προφήτη του Κυρίου 
των Κόσμων, Ηγεμόνας των χωρών του Κόσμου, η Μεγάλη Σκιά του Θεού πάνω σε όλα τα έθνη, 
ο Εισηγητής των νόμων της seri’a…Aρχηγός των φημισμένων θρησκευτικών εκστρατειών στην 
ανθρωπότητα και στα καταγραμμένα γεγονότα στις σελίδες του χρόνου’22 – αυτός ήταν ο Σουλτάνος. 
Εκείνοι στους οποίους είχαν αποδοθεί τιμάρια απαγορευόταν αυστηρά να διαθέτουν οποιαδήποτε 
περιουσία πέρα από εκείνη που ανέφερε το ‘μπεράτι’ τους.23 Αλλά και οι τοπικές εξουσίες είχαν 
μηδενικά περιθώρια για αυθαίρετες αποφάσεις όσον αφορά στο καθεστώς καλλιέργειας και κατοχής 
της γης. Με βάση τη δομή του Οθωμανικού φεουδαρχικού συστήματος, και τουλάχιστον όσον 
αφορά στην κλασσική περίοδο της Αυτοκρατορίας, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι οι άμεσοι 
παραγωγοί βρίσκονταν ψηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης, στον βαθμό που μετά την εκπλήρωση των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων είχαν τη δυνατότητα να εμπορευθούν τμήμα της παραγωγής τους 
στην αγορά – και αυτό συνιστούσε μια έμμεση μορφή προστασίας τους.24 Μπορούσαν έτσι να βάλουν 
κατά μέρος ένα μικρό εισόδημα που τους βοηθούσε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες των περιόδων κακής 
σοδειάς ή των ‘μαύρων ημερών’ με τις επιδημίες. Για να δώσουμε ορισμένα ενδεικτικά αριθμητικά 
στοιχεία, έχει υπολογιστεί ότι μια πενταμελής οικογένεια χωρικού, που καλλιεργούσε έκταση 100 
dönüm (οι εκτάσεις κυμαίνονταν από 60 έως 150 dönüm στη βάση μιας τριμερούς κλίμακας ευφορίας 
γης), μπορούσε να ελπίζει, με βάση την επικρατούσα τεχνολογία παραγωγής, ότι θα έχει μια ετήσια 
παραγωγή 5.000 κιλών. Υπολογίζοντας 250-300 κιλά ανά άτομο για κατανάλωση και για τις ανάγκες 
σποράς, περίσσευαν περίπου 2.500 κιλά. Αφαιρώντας τη δεκάτη και τους άλλους ετήσιους φόρους, η 
ποσότητα που έμενε στα χέρια του νόμιμου ενοικιαστή γης και τα άλλα μέλη της ίδιας φορολογικής 
ενότητας μπορούσε να είναι μέχρι και το δέκατο της συνολικής παραγωγής.25

  Όπως σωστά έχει παρατηρηθεί για αυτήν την πρώιμη περίοδο, στην πλειοψηφία των ανθρώπων 
‘δόθηκε ένα τέλος στη φεουδαρχική καταπίεση των πρώην Χριστιανών αφεντικών τους, διασφαλίστηκε 
η ζωή και η περιουσία τους, ενισχύθηκαν οι δεσμοί με την κεντρική διοίκηση μέσω του συστήματος 
του τιμαρίου, και δόθηκε η ευκαιρία να διατηρήσουν τις παλιές τους παραδόσεις και τρόπους ζωής 
όπως και τη θρησκεία τους μέσω του συστήματος του μιλέτ’.26 Ερευνητές έφτασαν στο σημείο να 
υποδείξουν τα βήματα που έγιναν από τις Οθωμανικές αρχές στην προσπάθειά τους να κερδίσουν 
και να διατηρήσουν την υποστήριξη των νέων υπηκόων τους, οι οποίοι είχαν καταπονηθεί από τους 
πολέμους και την υψηλή φορολογία των προ-Οθωμανικών χρόνων.27 Πρέπει να επισημανθεί ότι ο 
ενοικιαστής χωρικός απολάμβανε μιας σχετικής ‘ελευθερίας’, αφού είχε το προνόμιο να διατηρεί 
δικαιώματα επικαρπίας στην έκταση του reaya- ciftlik. Αυτή η τελευταία ήταν η μία από τις δύο 
κατηγορίες ιδιοκτησίες επάνω στις οποίες είχε δικαιοδοσία ο τιμαριούχος, με την άλλη να ονομάζεται 
hassa-ciftlik, η ιδιόκτητη έκταση, ο ‘περιουσιακός πυρήνας’ αυτού του ίδιου κατόχου τιμαρίου.28 
  Δεν είναι εδώ η θέση για να σχολιάσουμε οποιαδήποτε συμβατική ή αντισυμβατική εικόνα μιας 
‘Pax Ottomanica’ που βασίλευε τον 16ο αιώνα στα Βαλκάνια. Από την άλλη, θα πρέπει έγκαιρα να 
αφήσουμε κατά μέρος την μάλλον ασαφή αντίληψη μιας ‘Οθωμανικής Τάξης’, της οποίας ορισμένες 
φορές γίνεται επίκληση και, αντί αυτής, να επιχειρηματολογήσουμε στη βάση της συγκεκριμένης δομής 
του Οθωμανικού φεουδαρχικού συστήματος και των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής, αφού οι πόλεις 
συγκροτούνταν και λειτουργούσαν μέσα σ’αυτό το σύστημα. Αλλά το ίδιο το σύστημα παραγωγής, 
προσδιοριζόμενο ως ο τρόπος ιδιοποίησης του πλεονάσματος της παραγωγής, δεν ήταν μια στατική 
κατασκευή αλλά βρισκόταν σε συνεχή εξέλιξη.29 H ίδια η ικανότητα της Οθωμανικής πόλης να υπάρχει 

22  ΤΚ 186 (Tapu ve Kadastro, Ankara), αναφέρεται στο Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece, 211 (η 
μετάφραση δική μας).
23  Η. Inalcik, ‘Suleiman the Lawgiver and Ottoman Law’, The Ottoman Empire: Conquest, Organisation and Economy’, 
Variorum, London 1987, VII, 129. 
24  Σύμφωνα με τις τυπικές τους υποχρεώσεις, οι χωρικοί είτε έφερναν τη δεκάτη της σιτοπαραγωγής τους στην αγορά της πόλης 
είτε την πήγαιναν απ’ευθείας στις αποθήκες του τιμαριούχου.
25  Βλ. Ι. Tekeli, ‘On institutionalized external relations of cities in the Ottoman Empire’, Études Balkaniques, VIII/2, Sofi a 
1972, 49-72. Ενδεικτική και μόνον αξία έχουν φυσικά αυτά τα στοιχεία.
26  S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. I, Cambridge University Press, 1976, 61.
27  H. Lowry, Fifteenth Century Ottoman Realities; Christian Peasant Life in the Aegean Island of Limnos, EREN, Istanbul 
2002, 51.
28  T. Stoianovich, ‘Land and Related Sectors of the Balkan Economy, 1600-1800’, Journal of Economic History, XIII (1953), 
398.
29  Βλ. D. Karidis, ‘Die Griechische Balkanstadt im 15. und 16. Jahrhundert’, Stadtbaukunst im Mittelalter, Verlag für Bauwesen, 
Berlin 1990, 87-91.
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Εικ. Α.1
Τουρκική μινιατούρα του 17ου 
αιώνα, που απεικονίζει τον 
Ken’an Pasha ο οποίος, στο 
δρόμο του προς τη Δράμα, 
συναντά αγρότες που του ζητούν 
να τους προστατεύσει από τις 
αυθαίρετες απαιτήσεις του 
επαναστάτη Kara Ysuf 
(British Museum, Pasaname, 
Sloane 3584.f. 20a, G. M. 
Meredith-Owens, Turkish 
Miniatures, London 1969, Plate 
XXIV).

Εικ. Α.2
Σελίδα από Οθωμανικό 
κατάστιχο του 15ου αιώνα, 
με τον συνολικό αριθμό 
των νοικοκυριών (εστιών) 
Μουσουλμάνων και 
Χριστιανών, τους άγαμους και 
τις χήρες, και τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. O Colin 
Heywood ευφυώς παρατήρησε 
πριν μερικά χρόνια ότι τα 
Οθωμανικά κατάστιχα ‘are 
a real blessing for those 
scholars who still have faith 
in the holy writ of statistical 
positivism’. Πάντως, δεν 
πρόκειται για πληθυσμιακές 
απογραφές με τη σημερινή 
έννοια, στον βαθμό που αυτά τα 
κατάστιχα αναφέρονται μόνον 
σε φορολογητέες ενότητες 
πληθυσμού. Για να αποκτήσει 
κανείς ‘βολικούς’ αριθμούς 
κατοίκων πρέπει προηγουμένως 
να προσδιορίσει το μέγεθος της 
εστίας (hane), να καθορίσει τις 
εξαιρούμενες κατηγορίες, κλπ. 
(Σελίδα 49, Μaliyeden 
Müdevver No 66, Hegira 871 
[13 Αυγούστου 1466-
1 Αυγούστου 1467], 30x11 εκ., 
Basbakanlik Arsivi Istanbul 
– εντοπισμός και ανάλυση 
κειμένου από M. Kiel).  
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Εικ. Α.3
Η πύλη εισόδου στην Αίθουσα 
Υποδοχής στο ‘Seraglio’ της 
Κωνσταντινούπολης.
H κεντρική, μεγάλη και 
περίτεχνη είσοδος, με την 
ονομασία  Βabi Humayoum, 
κατά λέξη υποδηλώνει την 
‘Υψηλή Πύλη’. Από εκεί 
προέρχεται η διπλωματική 
έκφραση που υιοθέτησαν οι 
Δυτικοί, που αποκαλούσαν την 
Τουρκική κυβέρνηση ‘Sublime 
Porte’, αφού εκεί γίνονταν 
όλες οι πολιτικές συζητήσεις. Η 
τελετή στην εικόνα αναφέρεται 
στην επίσκεψη του Μεγάλου 
Βεζύρη στον Σουλτάνο, με τη 
συνοδεία των φρουρών με τις 
χαρακτηριστικές στολές του 
σουλτανικού ανακτόρου 
(Thomas Allom, Constantinople 
and the Seven Churches of 
Asia Minor, London s.d., 
χαλυβογραφία, 12,5x19 εκ., 
βιβλιοθήκη συγγραφέα).

Εικ. Α.4
Υποθετική αναπαράσταση του 
külliye της Άρτας (Narda) 
της Ηπείρου, του 1492. Το 
συγκρότημα περιλάμβανε 
τζαμί, ιμαρέτ, μεντρεσέ, και 
χαμάμ. Τα külliyes ήσαν μεγάλα 
κτιριακά συγκροτήματα, τα 
οποία λειτουργούσαν ως 
δομικά στοιχεία του αστικού 
ιστού. Συνήθως βασίζονταν σε 
ευεργεσίες από την πλευρά της 
Οθωμανικής άρχουσας τάξης. 
(Μ. Kiel, ‘Osmanische 
Baudenkmaler in 
Südosteuropa’, ‘Die Staaten 
Südosteuropas und die 
Osmanen’, München, s.d., G. 
Schneider, σχέδιο με πεννάκι 
10x16 εκ.).
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και να εξελίσσεται διέφερε στην πρώιμη (μέχρι τα τέλη του 16ου αι,) περίοδο φεουδαρχικής ανάπτυξης 
από ό,τι στην όψιμη (από τις αρχές του 17ου αι. και μετά) περίοδο φεουδαρχικής αποσύνθεσης. Ο 
καθορισμός συγκεκριμένων περιόδων εξέλιξης εμφανίζεται ως πρωτεύουσας σημασίας σε αυτό 
το πεδίο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Οθωμανικού φεουδαρχικού 
συστήματος ο ρόλος των πόλεων ήταν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας 
– γεγονός που αντανακλάται στην ανάκαμψη των πόλεων από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά. Πέρα 
από το να είναι χώροι χειροτεχνικής παραγωγής και εμπορικών δραστηριοτήτων, οι πόλεις τόνωναν 
την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς και προωθούσαν τον καταμερισμό της εργασίας.
  Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η Οθωμανική φεουδαρχία και η ανάπτυξη των πόλεων ήσαν 
στενά συσχετισμένα, στον βαθμό που κάτω από το Οθωμανικό φεουδαρχικό σύστημα η ζωή των πόλεων 
ελεγχόταν από την ίδια τη φεουδαρχία. Άλλωστε, όπως είχε εύστοχα παρατηρήσει ένας ερευνητής 
πριν από μισό αιώνα, είναι ‘μία από τις συνιστώσες της κοσμοθεωρίας του Ισλάμ ότι την όμορφη ζωή 
μπορεί κανείς πραγματικά να βιώσει μόνον στις πόλεις: hijrah, η φυγή του Προφήτη στη Μεδίνα, είναι 
ένας όρος ταυτόχρονα πνευματικός και κοινωνιολογικός που υποδηλώνει μια ολόψυχη μετανάστευση 
και φυγή προς τις πόλεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν για πνευματική και υλική βελτίωση’.30 
Eίναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία νομιμοποιούνταν από τον Ισλαμικό 
συμβολισμό, με τους Οθωμανούς σουλτάνους να προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ‘ως κληρονόμοι 
της παράδοσης των ghazi πολεμιστών η οποία συνεχώς διεύρυνε τα σύνορα του Ισλάμ’.31 Mε αυτή 
την έννοια, και σύμφωνα με τις Ισλαμικές επιταγές, μια Οθωμανική φεουδαρχική ‘υποστήριξη’ των 
πόλεων ήταν δεδομένη. Αλλά αυτή η υποστήριξη ήταν σε πλήρη αντίθεση με το δυτικο-Ευρωπαϊκό 
χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού πόλεων και αγροτικών οικονομιών. Ως προς αυτό το σημείο 
αξίζει κανείς να θυμηθεί τις terrae murate, τις οχυρωμένες πόλεις της Φλωρεντινής περιφέρειας, που 
ιδρύθηκαν τον 13ο αιώνα – μια κίνηση των ‘αστικών’ στρωμάτων των πόλεων κατά των φεουδαρχών 
αρχόντων.32 Έτσι, διόλου περίεργα, οι μεγάλοι Οθωμανοί φεουδάρχες κάτοχοι γης, οι σημαντικοί 
αξιωματούχοι και διοικητές, όλοι κατοικούσαν μέσα στα όρια των πόλεων, ενώ, τουλάχιστον στις 
βόρειες περιοχές της Ευρώπης, οι φεουδάρχες άρχοντες προτιμούσαν να μένουν στα οχυρωμένα και 
τριγυρισμένα από τάφρους κάστρα-πύργους. Από την άλλη είναι βέβαιο ότι ορισμένες πόλεις στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία όφειλαν τη δημιουργία και την ανάπτυξή τους στην ενεργητική υποστήριξη 
και την οικονομική ενίσχυση των μεγάλων δυναστειών που συγκροτούσαν οι πολέμαρχοι.33 Κάτω από 
τους Οθωμανούς, οι πόλεις μεσαίου μεγέθους και τα μεγάλα αστικά κέντρα λειτουργούσαν είτε ως 
διοικητικά κέντρα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια είτε/και ως τόποι κατανάλωσης και θέσεις 
για την προώθηση του εμπορίου. Και μόνον για να τονιστεί η σημασία αυτού του γεγονότος, θα πρέπει 
κάποιος να θυμηθεί τις συμφορές που προκάλεσαν οι συνεχείς πολεμικές εχθροπραξίες, στη διάρκεια 
της όψιμης Βυζαντινής και της Φράγκικης περιόδου, στο εμπόριο και τα επαγγέλματα, στις πόλεις και 
την ύπαιθρο. Το 1487, στην Προύσα, τα τελωνειακά τέλη που εισπράττονταν από το εμπόριο μετάξης 
ήσαν 120.000 δουκάτα, που είχαν αυξηθεί στα 130.000 δουκάτα το 1512 – μεγάλα ποσά, αναμφίβολα, 
δεδομένου ότι το μεγαλύτερο εργαστήριο μεταξωτών υφασμάτων σε αυτήν την πόλη, με δυναμικό 60 
αργαλειών, αντιπροσώπευε εκείνη την εποχή επενδεδυμένη αξία 1.500 περίπου δουκάτων.34 
  Θα πρέπει εν τούτοις να αποφύγουμε την υπερβολική έμφαση στον ρόλο του διεθνούς, ακόμα 
και του μικρού καθημερινού, εμπορίου στην ανάπτυξη των πόλεων – τουλάχιστον στον βαθμό 
που αναζητούμε τους όρους της πολεοδομικής ανάπτυξης. Όπως θα εξηγηθεί αργότερα, είναι 
η ανάλυση του τρόπου ιδιοποίησης του πλεονάσματος της παραγωγής και ο καταμερισμός της 

30  F. Benet, ‘Sociology Uncertain: The Ideology of the Rural-Urban Continuum’, Comparative Studies in Society and History, 
vol. 6, No 1, 1963, 9. Οι σύγχρονοι μελετητές ρητά διαβεβαιώνουν: ‘Urban development and feudalism are not mutually 
exclusive. It is important to note that this was true for Eastern as well as Western Europe during feudalism’ (B. Szelenyi, ‘The 
Dynamics of Urban Development: Towns in Sixteenth and Seventeenth-Century Hungary’, The American Historical Review, 
vol. 109, No 2, 2004, 367).
31  U. Makdisi, ‘Ottoman Orientalism’, The American Historical Review, vol. 107, No. 3, 2002, 773.
32  ‘The military defeat of the feudal lords was made complete by social measures: villains were settled in the new towns, thus 
depriving the lords of labourers, and were declared free of any obligation toward their former masters…a decree of the Republic 
of 1289 prohibited the feudal lords from buying or selling peasant-serfs.’ (E.A.Gutkind, Urban Development in Southern 
Europe: Italy and Greece, vol. IV, The Free Press, London 1969, 337-338).
33  Βλ. G. Veinstein, ‘The Ottoman Town (Fifteenth-Eighteenth Centuries)’, S. Jayyusi, R. Holod and A. Petruccioli (eds), The 
City in the Islamic World, Brill, Leiden 2008, 208-209. Επίσης, G. Boykov, ‘In Search of Vanished Ottoman Monuments in the 
Balkans’, Monuments, Patrons, Contexts, Netherlands Instituut voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2010, 47-68.
34  H. Inalcik, ‘The Ottoman Economic Mind and Aspects of the Ottoman Economy’, The Ottoman Empire: Conquest, 
Organisation and Economy, Variorum Reprints, London 1978, X, 210.
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εργασίας ανάμεσα στην πόλη και την αγροτική της περιφέρεια εκείνα που προσδιορίζουν απόλυτα 
αυτές τις συνθήκες.35 
  Στην περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, η αχανής πολύγλωσση Οθωμανική Αυτοκρατορία 
εκτεινόταν από τον ποταμό Dniester μέσω των Βαλκανίων και μέχρι την Ανατολία, στο Fertile 
Crescent, στην Αραβική χερσόνησο και μέσω της Βόρειας Αφρικής στο Αλγέρι. Ο πληθυσμός της 
υπολογιζόταν γύρω στα είκοσι πέντε εκατομμύρια. Είναι σαφές ότι στη διάρκεια του 15ου και του 
16ου αιώνα, σε πολλές μεγάλες και μεσαίου μεγέθους πόλεις σε αυτήν την εκτεταμένη Αυτοκρατορία 
υπήρχαν ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση της εμπορευματικής παραγωγής, όπου η αγροτική 
παραγωγή και η χειροτεχνία ήσαν η κύρια οικονομική δραστηριότητα. Και πάντως, η Οθωμανική 
άρχουσα τάξη στο σύνολό της, προσωποποιημένη από το Οθωμανικό συγκεντρωτικό κράτος, ήταν 
ευνοϊκά διακείμενη στην ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας. Ορισμένες πόλεις εξασφάλιζαν 
σχεδόν τη διπλάσια πρόσοδο από ό,τι η αγροτική ενδοχώρα. Η σημασία των πόλεων αντανακλάται 
στο γεγονός ότι ενώ ο πληθυσμός στις πόλεις δεν ξεπερνούσε το 10% του συνολικού πληθυσμού, 
η φορολογική συμβολή του αστικού τομέα, το ένα τέταρτο του συνόλου, έφτανε στο 47,1% του 
συνολικού ποσού που έμπαινε στο Θησαυροφυλάκειο.36 Το ότι ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα ο 
πληθυσμός των πόλεων και σημαντικό μέρος εκείνου της υπαίθρου συνιστούσε συστατικό στοιχείο 
της χρηματικής οικονομίας είναι κάτι που έχει ορθά επισημανθεί από τους σύγχρονους ιστορικούς της 
οικονομίας.37 
  Ειδομένη από μια άλλη πλευρά, η προωθημένη εμπορευματική δραστηριότητα των πόλεων 
αντανακλάται στα πληθυσμιακά μεγέθη. Πράγματι, φαίνεται ότι η ‘Pax Ottomanica’ παρείχε όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανθίσει ο αστικός και αγροτικός πληθυσμός. Οι λεπτομερείς 
και ακριβείς απογραφές πληθυσμού που διενήργησε ο Σουλεϊμάν (ο Μεγαλοπρεπής) στο πρώτο μισό 
του 16ου αιώνα, υποδεικνύουν την ύπαρξη πόλεων με μέγεθος παράλληλο εκείνων της ίδιας περιόδου 
στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, σε πλήρη συμφωνία με τον υψηλό ρυθμό αστικής ανάπτυξης 
στην ευρύτερη Μεσόγειο.38  Όπως ακριβώς η κρίση της δυτικής φεουδαρχίας του 14ου αιώνα υπήρξε 
το πρελούδιο για την οικονομική ανάκαμψη και την αστική ανάπτυξη του 16ου αιώνα, έτσι και την 
πολιτική και οικονομική αποσύνθεση της όψιμης Βυζαντινής και της Φράγκικης περιόδου στην 
Ανατολή διαδέχθηκε η εδαφική, εμπορική και δημογραφική επέκταση στα πλαίσια του Οθωμανικού 
φεουδαρχικού συστήματος παραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του 
πληθυσμού, με πολλές πόλεις να επιτυγχάνουν εντυπωσιακά επίπεδα ανάπτυξης. 
  Για να εμπλουτίσουμε την εικόνα για τα αριθμητικά μεγέθη στα οποία αναφερόμαστε, στα μέσα του 
15ου αιώνα, ανάμεσα σε 40 Βαλκανικές πόλεις τα τρία τέταρτα σχεδόν είχαν πληθυσμό μέχρι χιλίους 
κατοίκους. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ανάμεσα σε 69 πόλεις οι μισές σχεδόν είχαν πληθυσμό από πέντε 
έως δέκα χιλιάδες κατοίκους (το 4% από αυτές με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες). Γύρω 
στο 1520-1530, ένα εντυπωσιακό 42% του συνολικού αριθμού των νοικοκυριών των πόλεων στα 
Βαλκάνια ήταν συγκεντρωμένο σε τέσσερις μεγάλες πόλεις – Istanbul (Κωνσταντινούπολη), Selanic 
(Θεσσαλονίκη), Edirne (Αδριανούπολη), Atina (Αθήνα). Ανάμεσα στο 1520-1530 και το 1570-1580 
οι περισσότερες Βαλκανικές πόλεις είχαν διπλασιάσει ή και τριπλασιάσει τους πληθυσμούς τους.39 Η 
Istanbul, η πόλη ‘par excellence’ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φαίνεται να είχε έναν πληθυσμό 
100.000 κατοίκων το 1478, 400.000 γύρω στο 1520, και σχεδόν 700.000 το 1570. Μια αντίστοιχη 
πληθυσμιακή έκρηξη έχει εντοπιστεί για πόλεις της Ανατολίας του 16ου αιώνα. Οι πηγές υποδεικνύουν 

35  Η S. Faroqhi, στο ‘Towns, Agriculture and the State in Sixteenth-Century Ottoman Anatolia’ (Journal of the Economic and 
Social History of the Orient, vol. 33, No 2, 1990, 125-126) έκανε σοβαρές προσπάθειες να ανιχνεύσει παρόμοιες συνθήκες 
ανάπτυξης για τις πόλεις της Ανατολίας του 16ου αιώνα. Ο ρόλος του εμπορίου και διοικητικά ζητήματα έχουν πρωτεύουσα θέση 
στην ανάλυσή της. Είναι ωστόσο περίεργο το ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στον ‘φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής’, ή 
στον ‘καταμερισμό εργασίας πόλης/υπαίθρου’. Δες, επίσης, υποσημ. 39, πιο κάτω.
36  P. F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804, University of Washington Press, 1977, 94-95.
37  Δες S. Pamuk, ‘The Price revolution in the Ottoman Empire Reconstructed’, International Journal of Middle East Studies, 
vol. 33, No 1, 2001, 69-89.
38  Ως προς αυτό, δες Ö. L. Barkan, ‘Essai sur les données statistiques de recensement dans l’empire Ottoman aux XVe et XVIe 
siècles’, Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. I, 1, 1957, 9-36. 
39  Όπως έχει παρατηρηθεί κατά περίπτωση, τα Οθωμανικά κατάστιχα δεν ήσαν πληθυσμιακές απογραφές με τη σημερινή 
έννοια, αφού αναφέρονται μόνον σε φορολογικές ή οικογενειακές ενότητες. Οι προσαρμογές από αυτά τα στοιχεία σε 
‘βολικούς’ αριθμούς κατοίκων γίνεται με τον καθορισμό των συνθηκών για τον προσδιορισμό του μεγέθους της φορολογικής 
ενότητας, hane (νοικοκυριό, εστία), σημειώνοντας εξαιρούμενες κατηγορίες, κλπ. Πάνω σ’αυτό το ζήτημα, μεταξύ των πολλών 
βιβλιογραφικών αναφορών, δες N. Todorov, A. Velkov, La situation démographique de la Péninsule Balkanique (fi n du XVe s. 
debut du XVIe s.), Éditions de l’ Académie Bulgare des Sciences, Sofi a 1988.
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μια σημαντική πληθυσμιακή αύξηση σε πόλεις με πλούσια αρχαιο-ελληνική/Βυζαντινή πολιτιστική 
κληρονομιά, όπως η Έφεσσος (Ayasuluk), και η Θυάτειρα (Tire), οι οποίες είχαν παραμείνει έρημες 
για μεγάλο διάστημα.40 Για τις περισσότερες από τις πόλεις της Ανατολίας η pax Ottomanica υπήρξε 
η μεγάλη ευκαιρία για την άνθιση εμπορικών και πολιτιστικών κέντρων, αφήνοντας πίσω τους 
την αναστάτωση και τη διάλυση του 15ου αιώνα, αν και στο γύρισμα του 17ου αιώνα μια βαθειά 
δημογραφική κρίση και δυναμικές κοινωνικές εξεγέρσεις άλλαξαν όλως διόλου τις συνθήκες 
πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης.41 Για άλλη μια φορά θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η 
εκπληκτική πληθυσμιακή αύξηση του 16ου αιώνα βρισκόταν σε πλήρη συμφωνία με την πληθυσμιακή 
εξέλιξη του ευρύτερου Ευρωπαϊκού/Μεσογειακού χώρου της ίδιας περιόδου, όπως υποστήριξε ο F. 
Braudel πριν πολλά χρόνια, στο καθοριστικό του έργο Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος στην 
Εποχή του Φιλίππου ΙΙ. 

     Πίνακας 1
Ποσοστιαία πληθυσμιακή αύξηση

σε ορισμένες πόλεις των Βαλκανίων και της Ανατολίας
1520-1530/1570-1580

Βαλκανικές πόλεις   % Πόλεις της Ανατολίας %
Sofi a 101 Kayseri 249
Varna 307 Karaman 195
Plovdiv 124 Amasya   67
Skopje 113 Trabzon   44
Serajevo 316 Karahisar (*)
Edirne   40
Monastir   27
Αθήνα   40

                                       (*) 1547-8/1569

Πηγή:
Προσαρμογή από
- Ö.L.Barkan, ‘Quelques observations sur l’organisation économique 
et sociale des villes Οttomanes des XVIe et XVIIe siècles’, Bruxelles, 
1955 (table 1)
- Ronald Jennings, ‘Urban Population in the Sixteenth Century’, 
International Journal of Middle East Studies, vol. 7, No 1, 1976, 21-57
- L. Erder and S.Faroqhi, ‘Population Rise and Fall in Anatolia 1550-
1620’, Middle Eastern Studies, vol. 15, No 3, 1979, 322-345.

Προκειμένου να ερμηνευθούν αυτά τα πληθυσμιακά στοιχεία του 16ου αιώνα, και να κατανοήσουμε 
αυτούς τους ρυθμούς ‘αστικοποίησης’, πρέπει να συνυπολογίσουμε διάφορους παράγοντες. 
Ιστορικές και δημογραφικές έρευνες έχουν επισημάνει τη σημασία παράλληλων φαινομένων, 
όπως ήταν η ανάκτηση νέων καλλιεργήσιμων εδαφών και η εντατικοποίηση της καλλιέργειας, οι 
σταθερά αναπτυσσόμενες αγορές και η προώθηση των χρηματιστικών ανταλλαγών, ακόμα και οι 
μεταναστευτικές κινήσεις από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές.
  Σκιαγραφώντας με συντομία ορισμένα από τα επιχειρήματα στο ζήτημα αυτό, αρχικά φαίνεται ότι 
είναι βάσιμη η υπόθεση ότι οι πληθυσμιακές αυξήσεις εξηγούνται από εφαρμογή της πολιτικής του 
sürgün (μαζικές υποχρεωτικές μετακινήσεις) που εφάρμοζε το Οθωμανικό κράτος. Η επανακατοίκηση 
της Κωνσταντινούπολης που προώθησε ο Μωάμεθ ΙΙ αναδεικνύει αυτήν την πολιτική. Ο Σουλτάνος 
αυτός είχε εκδώσει διαταγή ότι ‘οι Χριστιανοί, οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι θα έπρεπε να σταλούν 
στην πόλη από κάθε περιοχή της αυτοκρατορίας του…όρισε ότι πέντε χιλιάδες νοικοκυριά θα έπρεπε 
να σταλούν στην Istanbul τον Σεπτέμβριο (1453)’.42 Πάντως, η απουσία Εβραϊκού πληθυσμού στη 

40  C. Foss, Ephesus after Antiquity: a late antique, Byzantine and Turkish City, Cambridge University Press, 1979, 170.
41  Εκτός από τις αναφορές που υπάρχουν στον Πίνακα 1, για την προσέγγιση ενός σύγχρονου Τούρκου ιστορικού στο ζήτημα, 
με εκτεταμένη βιβλιογραφική αναφορά, δες Ozel, ‘Population Changes in Ottoman Anatolia during the 16th and 17th Centuries’, 
183-205. (Είναι περίεργο που τα επιχειρήματα του Jennings – 1976 – δεν σχολιάζονται στο άρθρο των Erder και Faroqhi – 
1979).
42  Η. Inalcik, ‘The Policy of Mehmed II Toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City’, The 
Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, Variorum Reprints, London 1978, VI, 236. 

1_to diptyxo Athinas (karydis).indd   321_to diptyxo Athinas (karydis).indd   32 5/3/2015   10:30:12 πμ5/3/2015   10:30:12 πμ



33

Θεσσαλονίκη (Selanic) που καταγράφει ένα κατάστιχο του 1478 (παρά το ότι η παρουσία αυτής της 
κοινότητας το 1430, όταν αυτή η πόλη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς, είναι καλά τεκμηριωμένη), 
εξηγείται στα πλαίσια της προηγούμενης πολιτικής επανακατοίκησης.43 Από την άλλη, η παράμετρος 
της φυσικής αύξησης του πληθυσμού (υπεροχή των γεννήσεων ως προς τους θανάτους), με δυσκολία 
μπορεί να έχει ερμηνευτική βάση για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή αύξηση, γιατί ακόμη και αν 
δεχτούμε έναν αυξημένο ρυθμό γονιμότητας, ο τελευταίος πρέπει να ειδωθεί ως προς το επικρατούν 
υψηλό επίπεδο θνησιμότητας. Αυτό γίνεται κατανοητό αν αναλογιστούμε τις συνθήκες συνεχούς 
εμφάνισης τύφου και άλλων μεταδοτικών επιδημιών.
  Στη διάρκεια της κλασσικής περιόδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο ακρογωνιαίος λίθος του 
Οθωμανικού φεουδαρχικού συστήματος στηριζόταν, από τη μια, στην εδραίωση της ασφάλειας και 
τη διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων, και από την άλλη, στην ενίσχυση της επιβολής 
της εξουσίας και της ηγεμονίας μέσω της ελάχιστης μετακίνησης και αναστάτωσης του ιθαγενούς 
πληθυσμού.44 Αλλά όπως έχει υποστηρίξει ο Ν. Todorov, παρά την υποχρέωση του χωρικού να 
καταβάλει τον φόρο cift-bozan ως ποινή για την εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης και του κτήματός 
του, η μετακίνηση του ίδιου χωρικού στην πόλη, είτε για να δουλέψει ως χειροτέχνης είτε για άλλους 
λόγους, δεν εμποδιζόταν με κανέναν τρόπο.45 H Οθωμανική φεουδαρχική τάξη ενδιαφερόταν κατά 
πρώτο λόγο για την είσπραξη του συνολικού ποσού φόρου που είχε βεβαιωθεί από την κεντρική 
διοίκηση, και κατά δεύτερο λόγο για τη διασφάλιση της σωστής καλλιέργειας της γης. Αλλά στον 
βαθμό που ο χωρικός δεν άφηνε να μαραζώσει η γη του αλλά ‘πουλούσε’ τα δικαιώματά του σε άλλον 
χωρικό που θα συνέχιζε να την καλλιεργεί, ο δρόμος ήταν ανοικτός για τον πρώτο να γίνει κάτοικος 
πόλης (sehirlu). Αυτός ήταν ένας άλλος τρόπος για να παρατηρηθούν αυξήσεις στους πληθυσμούς.46 
Εν τούτοις, ακόμη και αν συνυπολογίσουμε αυτήν την πλευρά κινητικότητας των χωρικών, φαίνεται 
ότι δεν υπήρχε λόγος να εμφανιστεί μια ‘αγροτική έξοδος’ του 15ου-16ου αι.47  Όπως θα υποστηριχτεί 
σε επόμενο Κεφάλαιο για την περίπτωση της Αθήνας, ο πληθυσμός εκεί αυξήθηκε κατακόρυφα 
ανάμεσα στο 1466 και το 1570, ενώ ταυτόχρονα αυτό το φαινόμενο συνοδεύτηκε από μια εξ ίσου 
σημαντική πληθυσμιακή άνοδο στα γειτονικά χωριά.
  Γι’αυτούς τους λόγους μια παρατήρηση όσον αφορά τη σχέση πόλης/υπαίθρου είναι χρήσιμη 
για να εξηγηθούν πληθυσμιακές αυξήσεις. Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο καταμερισμός 
της εργασίας μεταξύ πόλης και υπαίθρου.48 Αυτός ο καταμερισμός εργασίας, στενά δεμένος με 
την εξειδίκευση συγκεκριμένων λειτουργιών – με ό,τι οδηγούσε στην αύξηση και τη βελτίωση της 
παραγωγής, επηρεαζόταν άμεσα από τον τρόπο με τον οποίον οι φόροι επιβάλλονταν στον παραγωγικό 
πληθυσμό, όπως επίσης και από τις μορφές με τις οποίες εισπράττονταν οι φόροι, έτσι ώστε να είναι 
εγγυημένη η ροή των φορολογικών εσόδων. Συνακόλουθα, αυτός ο ίδιος καταμερισμός εργασίας 

43  H. Lowry, ‘Portrait of a City: The Population and Topography of Ottoman Selanic (Thessaloniki) in the Year 1478’ Δίπτυχα 
Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, Αθήναι, 1980-81, 254-292.
44  S. Lewis, ‘The Ottoman Architectural Patrimony of Bulgaria Revisited: Infrastructure, Intentionality, and the Genesis and 
Survival of Monuments’, Monuments, Patrons, Contexts, Netherlands Instituut voor Het Nabije Oosten, Leiden 2010, 156.
45  Ν. Todorov, La Ville Balkanique, aux Xve-XIXe siècles, Bucarest, 1980, 80 κ.ε.
46  Ο H. Inalcik έχει υποστηρίξει ότι σχεδόν σε συμφωνία με τους Βυζαντινούς ελεύθερους, τα κατάστιχα δεν απέγραφαν 
τους harij-reaya (τους εξωτερικούς) οι οποίοι ‘μπορούσαν ελεύθερα να μετακινούνται και να εργάζονται στα κτήματα 
άλλων ιδιοκτητών. Αλλά αν οι τελευταίοι έμεναν στην ίδια γη για περισσότερο από τρία χρόνια τότε περιλαμβάνονταν στους 
εξαρτημένους χωρικούς του τιμαριώτη στον οποίο ανήκαν’΄(The Problem of the Relationship between Byzantine and Ottoman 
Taxation, 240-241).
47  Αυτή είναι παρατήρηση ενός ιστορικού της πόλης. Ωστόσο, καμιά φορά, οι γενικοί ιστορικοί χρησιμοποιούν τη σύγχρονη 
ορολογία και τις σύγχρονες διαδικασίες αστικοποίησης ως μέσο εξήγησης των συνθηκών που επικράτησαν σε παλαιότερα 
συστήματα παραγωγής: δες, Ε. Balta, ‘Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in the early 16th Century’, Αρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών, 29, 1990-91, όπου αυτή η ερευνήτρια μοιάζει να συμφωνεί με την παρακάτω άποψη που αναφέρει: 
‘villagers went to market to sell their produce and buy what they needed but also exchanged news and obtained information 
about the latest events. By going to these markets they became acquainted with town life, which then attracted many of them, 
especially when living conditions in their village worsened’, (ibid. 87). 
48  O καταμερισμός εργασίας πόλης/υπαίθρου νοείται εδώ με τη μαρξιστική έννοια: ‘The foundation of every division of labour 
that is well developed, and brought about by the exchange of commodities, is the separation between town and country. It may 
be said, that the whole economic history is summed up in the movement of this antithesis.’ (K. Marx, Capital, vol. 1, Lawrence 
and Wishart, London 1974, 333). O Émile Durkheim, ο Γάλλος κοινωνιολόγος του τέλους του 19ου αιώνα, υιοθετεί την εξής 
ιδεαλιστική/ηθικολογική προσέγγιση: ‘La division du travail nous apparait sous un autre aspect qu’ aux économistes. Pour eux, 
elle consiste essentiellement à produire davantage. Pour nous, cette productivité plus grande est selelment une conséquence 
nécessaire, un contre-coup du phénomène. Si nous nous spécialisons, ce n’est pas pour produire plus, mais c’est pour pouvoir 
vivre dans les conditions nouvelles d’existence qui nous sont faites’. (É. Durkheim, De la Division du Travail Social, Librairie 
Félix Alcan, Paris 1926, 259).
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μπορεί εν μέρει να εξηγήσει την αύξηση του πληθυσμού των πόλεων, στον βαθμό που κάτω από 
ορισμένες συνθήκες μέρος του παραγωγικού πληθυσμού μετακινούνταν στις πόλεις για την άσκηση 
κάποιας παραγωγικής δραστηριότητας, χωρίς να επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το αγροτικό 
κοινωνικό περιβάλλον – δεν επρόκειτο για αγροτική έξοδο.
  Αυτή η μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να ανιχνευθεί καθαρά σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις 
αγροτικών δραστηριοτήτων οι οποίες μετατρέπονταν σε δραστηριότητες πόλης. Η πρώτη περίπτωση 
αφορά στη βυρσοδεψία για την απόκτηση δερμάτων. Επρόκειτο για σύνθετη διαδικασία που 
απαιτούσε σημαντική δεξιοτεχνία από την πλευρά του βυρσοδέψη. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς 
να πει ότι αυτή δραστηριότητα απαιτούσε και ικανότητα επινόησης νέων μεθόδων, προκειμένου 
οι βυρσοδέψες να ανταποκριθούν στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων που αντιμετώπιζαν. 
Οπουδήποτε δραστηριότητες βυρσοδεψίας μετακινούνταν στις πόλεις αυτές χωροθετούνταν στην 
περίμετρο του κτισμένου χώρου και κοντά σε τρεχούμενα νερά. Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται 
στο κλώσιμο και την ύφανση, είτε του βαμβακιού είτε, συχνότερα, των λινών και μάλλινων ινών.49 
Η λειτουργία κλωστικών τροχών και χειροκίνητων αργαλειών απαιτούσε σημαντική δεξιοτεχνία στο 
κράτημά των νημάτων κατά το μήκος τους παράλληλα το ένα με το άλλο και το πλέξιμό τους, για 
την παραγωγή καλής ποιότητας νημάτων. Για το κλώσιμο και την ύφανση, η λειτουργική εξειδίκευση 
ήταν συνώνυμη με συγκεκριμένες προόδους στη χειροτεχνική δεξιοτεχνία και τη γνώση. Τέλος, είναι 
ίσως σκόπιμο να επισημανθεί η διάκριση στα φύλα όσον αφορά αυτές τις τελευταίες δραστηριότητες: 
αν ο βυρσοδέψης ήταν πάντα άνδρας, ‘από τα πολύ παλιά χρόνια η ύφανση ήταν δραστηριότητα που 
διατηρούσαν οι γυναίκες’.50 
  Θα προχωρήσουμε τώρα σε μια άλλη πλευρά της πρώιμης Οθωμανικής πολεοδομικής ανάπτυξης. 
Είναι γεγονός ότι, σε διάφορες περιπτώσεις, ένα τμήμα της σύγχρονης ιστοριογραφίας έχει δώσει 
υπερβολική έμφαση σε έναν ‘Ισλαμικό’, ούτως ειπείν, χαρακτήρα των πόλεων που κατακτήθηκαν 
από τους Τούρκους, προτείνοντας έτσι μια αντίθεση πόλης/υπαίθρου προσδιορισμένη στη βάση 
εθνικών/πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Κάτω από αυτή την οπτική, η πόλη, θεωρούμενη ως ο 
τόπος διαμονής των μελών της μουσουλμανικής κυρίαρχης τάξης, των φορο-εισπρακτόρων και των 
διοικητών, πιστεύεται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με το χωριό και την αγροτική ύπαιθρο, θεωρούμενα 
με τη σειρά τους ως ο τόπος διαμονής του καταπιεζόμενου, μη-μουσουλμανικού, παραγωγικού 
πληθυσμού που πληρώνει τους φόρους.51 Αλλά αυτό είναι ένα απολύτως παραπλανητικό επιχείρημα 
όσον αφορά τη σχέση πόλης/υπαίθρου και, βέβαια, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πληροφορία 
που παρέχουν οι αξιόπιστες Οθωμανικές αρχειακές πηγές, των οποίων έχουν κάνει χρήση ερευνητές 
όπως ο Ö. L. Barkan, o Ν. Todorov, κ.α., από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Εάν εστιάσουμε την 
ανάλυσή μας στην περίοδο του 15ου-16ου αιώνα, τεκμηριώνεται, με βάση αυτές τις αρχειακές πηγές, 
ότι ανάμεσα σε πενήντα πέντε πόλεις των Βαλκανίων, η κάθε μια με πληθυσμό 400 περίπου εστιών 
(hane), το 29,2% των εστιών τους ανήκε σε μουσουλμάνους και το 70,8% σε μη μουσουλμάνους. 
Σε δώδεκα πόλεις με πληθυσμό μεταξύ 800 και 1.600 εστιών, το 55,7% των εστιών τους ανήκε σε 
μουσουλμάνους και το 44,3% σε μη μουσουλμάνους, όπως και ότι σε τέσσερις πόλεις με πληθυσμό 
μεγαλύτερο των 1.600 εστιών, η αντίστοιχη σχέση ήταν 51,2%/48,8%.52 To 1520, στα Σκόπια 
(Üsküb), μεταξύ 212 μη μουσουλμανικών νοικοκυριών, τα 200 ανήκαν σε Χριστιανούς και τα 12 σε 
Εβραίους, ενώ στα Τρίκαλα (Tirhala), ένα σημαντικό διοικητικό κέντρο της Θεσσαλίας, μεταξύ 524 
νοικοκυριών τα αντίστοιχα στοιχεία ήσαν 343 και 181.53 Στο επόμενο Κεφάλαιο αυτού του βιβλίου 
θα υποστηριχτεί ότι στον πρώιμο 16ο αιώνα, σε ένα μεγάλο τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου, πάνω 
από εκατό χρόνια μετά την Οθωμανική κατάκτηση το ποσοστό του μουσουλμανικού πληθυσμού 
εξακολουθούσε να είναι πολύ χαμηλό.
  ΄Oσον αφορά στην επαγγελματική απασχόληση αυτού του πληθυσμού, επικρατούσε μια λίγο 
ως πολύ ομοιόμορφη κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφόρων εθνικο/
θρησκευτικών κατηγοριών, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα. Για παράδειγμα, το 1454, στη 
Λάρισσα (Yenisehir), τα 217 από τα 355 μουσουλμανικά νοικοκυριά ανήκαν σε χειροτέχνες και, την 

49  ‘Weaving…the craft fi rst celebrated in the hymn to Hephaestus…a craft that travelled across domains.’ (R. Sennett, The 
Craftsman, Yale University Press, 2008, 127).
50  Ibid. 23.
51  Βλ. W. Vucinich, ‘The nature of Balkan Society under Ottoman Rule’, Slavic Review, XXI, 603.
52  N. Todorov, ‘Quelques aspects de la ville Balkanique’, La Ville Balkanique sous les Ottomans, Variorum Reprints, London 
1977, 214.
53  Barkan, ‘Essai sur les données statistiques’, 35.
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ίδια αυτή χρονιά, στην κοντινή πόλη των Τρικάλων, τα αντίστοιχα νούμερα ήσαν 121 και 255 ενώ το 
1476, στη Θεσσαλονίκη (Selanic), από 837 μουσουλμανικές εστίες οι 584 ανήκαν σε χειροτέχνες.54 
Την ίδια πάλι χρονιά, στην ίδια πόλη, τα μουσουλμανικά επαγγέλματα περιλάμβαναν τις παρακάτω 
κατηγορίες: μπακάλη (bakkal), κατασκευαστή μπότας (cismeci), υφαντή (culah), βυρσοδέψη (debrag), 
καταστηματάρχη (dukkandar), ράφτη (hayyat), κρεοπώλη (kasab), υποδηματοποιού (pabucci), και 
επεξεργαστή δερμάτων (sarac).55 Στα Τρίκαλα, σύμφωνα με ένα κατάστιχο κεφαλικού φόρου του 
τέλους του 17ου αιώνα, τα Χριστιανικά επαγγέλματα ήσαν ταξινομημένα κάτω από κατηγορίες όπως: 
παντοπώλη (bakkal), αρτoποιού (etmekci), χρυσοχόου (kuyumcu), σιδερά (demirci), κατασκευαστή 
πλακιδίων (canakci), ιερέα (papa).56 
  Στο Οθωμανικό διοικητικό σύστημα, ο οικονομικός έλεγχος που εξασκούνταν στις κατακτημένες 
περιοχές είχε το νόημα της ένταξης και της πλέον απόμακρης παραγωγικής περιφέρειας της 
Αυτοκρατορίας στη λογική και τις απαιτήσεις του Οθωμανικού φεουδαρχικού συστήματος 
παραγωγής. Στη βάση αυτής της ένταξης βρισκόταν η παροχή, στον βαθμό του δυνατού, ίσων 
ευκαιριών ανάπτυξης για όλες τις κατακτημένες περιοχές. Κατά κάποιον τρόπο, υποστηρίζουμε 
ότι στους πρώτους αιώνες που ακολούθησαν την οθωμανική κατάκτηση επικράτησε μια αντίληψη 
‘χωροταξικής ισορροπίας’- μια ισορροπία που πρέπει να εκλάβουμε ως τη χωρική έκφραση μιας 
αυστηρής κρατικής πολιτικής που ασκείτο ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να διαφυλαχθεί 
η προστασία του άμεσου παραγωγού. Στο αντίστοιχο δίκτυο οικισμών και τη χωροταξική κατανομή 
των πόλεων, μέχρι και δέκα πόλεις μεσαίου μεγέθους (στην πλειοψηφία τους με περισσότερα από 
1.600 νοικοκυριά) μπορούσαν να περιλαμβάνονται στα όρια ενός σαντζάκ.57 

Ο Ibn Khaldun, o Naima και ο ‘Κύκλος της Ισότητας’

Από τα μέσα του 16ου αιώνα και μετά οι συνθήκες ανάπτυξης μεταβλήθηκαν. Στην πραγματικότητα, 
το τιμαριωτικό σύστημα κατέρρευσε. Έχει κάποια σημασία το ότι εκείνη την εποχή το ιππικό είχε 
χάσει τη σημασία του έναντι του πεζικού, το οποίο ήταν τώρα σε θέση να κάνει εκτεταμένη χρήση 
νέων όπλων και πυρίτιδας. Οι κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι ήσαν, εν τούτοις, πολύ πιο σημαντικοί. 
Κατ’αρχήν υπήρξε το πέρασμα από τα κρατικά προσδιορισμένα εισοδήματα των κατόχων τιμαρίων 
και ζιαμέτ στην ισόβια παραχώρηση των μουκατά (mukataas) σε ιδιώτες, τους μουλτεζίμ (multezim), 
με το καθεστώς του μαλικιανέ (malikane). Ένας μουκατά αντιστοιχούσε στην παραχώρηση ενός 
τμήματος των αυτοκρατορικών κτήσεων που απέδιδαν φόρους σε έναν υπάλληλο του σουλτάνου, 
με σκοπό τη διοίκησή του και την είσπραξη των φόρων. Όταν ο μουκατά μετατρεπόταν σε ισόβια 
κτήση ονομαζόταν μαλικιανέ, για τον οποίον μόνον πληρωμές και όχι υπηρεσίες απαιτούνταν από το 
Θησαυροφυλάκειο, ενώ ο κάτοχός του είχε το δικαίωμα να το πουλήσει ή να το κληροδοτήσει στους 
απογόνους του, ακόμη και να το υπενοικιάσει προκειμένου να μεγιστοποιήσει την εκμετάλλευση.58 
Αυτοί ήσαν παράγοντες οι οποίοι μακροπρόθεσμα ευνοούσαν την εμφάνιση μιας ‘αριστοκρατίας 
γης’, η οποία ήταν άγνωστη ως τότε στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα μπορούσε κανείς 
να υποστηρίξει ότι υπήρχε μια ομοιότητα με το παλαιότερο σύστημα των ‘Latifundia’. 
  Οι μεταβολές στο γαιοκτητικό σύστημα αντικατοπτρίζονται στο hassa-ciftlik, την προσωπική 
κτήση του τιμαριούχου, η οποία τώρα μεγαλώνει σε βάρος του reaya ciftlik, την ιδιοκτησία για την 
οποία, όπως ειπώθηκε, ο χωρικός ενοικιαστής είχε το δικαίωμα επικαρπίας.59  Οι βεζύρηδες και 

54  O. L. Barkan, ‘Quelques observations sur l’organisation économique et sociale des villes Οttomanes des XVIe et XVIIe 
siècles’, Recueils de la Société Jean Bodin, VII, La Ville, Bruxelles, 1955, 296.
55  Lowry, ‘Portrait of a City’, 288-289.
56  Σ. Λαΐου, ‘Τα Τρίκαλα στα τέλη του 17ου αιώνα με βάση δύο κατάστιχα κεφαλικού φόρου’, Μνήμων, 28, Αθήνα 2006-2007, 
19-20.
57  Todorov, ‘Sur quelques aspects du passage du féodalisme au capitalisme’, 109. O Veinstein, ενώ σωστά υποστηρίζει ότι οι 
Οθωμανικές πόλεις γνώριζαν συνθήκες ‘κάθε άλλο παρά ακατάλληλες για πολεοδομική ανάπτυξη’, πιστεύει ότι αυτές οι ίδιες 
συνθήκες ‘ευνοούσαν κατά άνισο τρόπο συγκεκριμένες πόλεις, ανάλογα με τη θέση που είχαν οι τελευταίες στο πολιτικο-
διοικητικό, στρατηγικό και οικονομικό σύστημα της Αυτοκρατορίας’ (The Ottoman Town, 207). Φαίνεται πάντως ότι η 
ανισόμερη ανάπτυξη είναι χαρακτηριστική της μετά τον 16ο αιώνα περιόδου, εν μέρει ως επακόλουθο της δυναμικής δυτικο-
ευρωπαϊκής διείσδυσης στις οικονομικές υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και όχι της ΄κλασσικής’ περιόδου.
58  S. Shaw, ‘The Ottoman view of the Balkans’, Ch. and B. Jelavich (eds), The Balkans in Transition, University of California 
Press, 1963, 56-80.
59  Stoianovich, ‘Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy’, 398-411.
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