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Εισαγωγικό σηµείωµα. 

 
 

Στη µακραίωνη πορεία της στο χρόνο και την ιστορία, η Οθωµανική 

Αυτοκρατορία βρέθηκε πολλές φορές αντιµέτωπη µε τις µεγαλύτερες σύγχρονές της 

δυνάµεις, σε ξηρά και σε θάλασσα. Η κλασική ιστοριογραφική άποψη θέλει το 

οθωµανικό κράτος να δηµιουργείται περίπου στις αρχές του 13ου αι., να ακµάζει µέχρι 

το 1600 περίπου και έπειτα να εισέρχεται σε µια µακρά περίοδο παρακµής, που 

οφειλόταν στο σταδιακό εκφυλισµό και τελικά την κατάρρευση των παραδοσιακών 

θεσµών του ισλαµικού κράτους.1 Η ιστοριογραφία, οθωµανική και ευρωπαϊκή, 

ασχολήθηκε εξαντλητικά µε τους διοικητικούς και θρησκευτικούς θεσµούς, τα 

πολεµικά γεγονότα και τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες που οδηγούσαν κάθε 

φορά τον οθωµανικό στρατό στα πεδία των µαχών. Από την άλλη, τις τελευταίες 

δεκαετίες η µελέτη της κοινωνίας και των υπηκόων του οθωµανικού κράτους έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιστορικών. Η κοινωνική «ιστορία από τα κάτω»2 

έφερε στο προσκήνιο τις ζωές των απλών ανθρώπων και τις µεταξύ τους σχέσεις. Η 

επεκτατική πολιτική του κράτους έπαψε να αποτελεί τον κεντρικό άξονα της 

ιστορικής µελέτης. Οι ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην καθηµερινή ζωή 

των ραγιάδων της Αυτοκρατορίας, µουσουλµάνων και µη, δίνοντας έµφαση στην 

κοινωνική και οικονοµική ιστορία. Χρησιµοποιώντας ως πρωτογενή πηγή τους 

οθωµανικούς ιεροδικαστικούς κώδικες οι επιστήµονες κατέληξαν σε πολύτιµα 

συµπεράσµατα για τους ανθρώπους και τους θεσµούς, σύµφωνα µε τους οποίους 

λειτούργησε το οθωµανικό κράτος ανά περιόδους και διοικητικές περιφέρειες. Σε 

συνδυασµό µε το αρχειακό υλικό των χωρών που σχετίζονται µε την ιστορία του 

οθωµανικού κράτους δίνεται η δυνατότητα να µελετηθούν τοµείς που µέχρι 

πρόσφατα βρίσκονταν στο περιθώριο. Παράλληλα, ξεπερνώντας σταδιακά τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί το πολύγλωσσο του υλικού και η διασπορά του σε 

διάφορες χώρες µε διαφορετικές κουλτούρες και αντιλήψεις για την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, οι ιστορικοί µπορούν να διασταυρώσουν πληροφορίες και να 

καταλήξουν σε συµπεράσµατα όσο το δυνατό πιο κοντά στην οθωµανική 

πραγµατικότητα.  
                                                 
1 Βλ. ενδεικτικά: Halil İnalcık, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, The Cambridge 
History of Islam, επιµ. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, τ. I, Cambridge University Press, 
Κέιµπριτζ, 1970, σ. 342-349· του ίδιου “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 
1600-1700”, Archivum Ottomanicum, 6 (1980), σ. 283-337. 
2 Eric Hobsbawm, Για την Ιστορία, Θεµέλιο, Αθήνα, 1998, σ. 247-264. 
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Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τις συνθήκες που διαµόρφωσαν τη ζωή των 

χριστιανών και µουσουλµάνων ραγιάδων σε µια επαρχία της Κρήτης λίγα χρόνια 

µετά την πτώση του Χάνδακα. Η κατάκτηση της Κρήτης3 στο δεύτερο µισό του 17ου 

αιώνα (1645-1669),4 πραγµατοποιήθηκε σε µια περίοδο για την Αυτοκρατορία, την 

οποία άλλοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν ως παρακµή και άλλοι ως περίοδο 

µετασχηµατισµού, µε τη συνδροµή του οποίου κατάφερε να αντιµετωπίσει την κρίση 

και να αποτρέψει την κατάρρευση.5 

Το θέµα της εργασίας αναφέρεται στην επαρχία Μαλεβιζίου και τις κοινωνικές και 

οικονοµικές πραγµατικότητες όπως διαµορφώθηκαν τα πρώτα χρόνια της 

οθωµανικής κυριαρχίας στο νησί, µε βάση τους Ιεροδικαστικούς Κώδικες Ηρακλείου. 

Αµέσως µετά την κατάληψη των Χανίων και του Ρεθύµνου6 οι Οθωµανοί 

κατευθύνθηκαν προς το Χάνδακα, την πρωτεύουσα του «Βασιλείου της Κρήτης»7 

των Βενετών. Ο οθωµανικός στρατός κατέλαβε τα χωριά του Μαλεβιζίου, που 

εκτείνεται δυτικά του Χάνδακα και αποτελεί την ενδοχώρα του. Τα χωριά της 

επαρχίας ήταν τα πρώτα που συνάντησε καθώς πλησίαζε στην πόλη. Ο ποιητής του 

Κρητικού Πολέµου γράφει: «Στες τέσσερες του ∆εκεµβριού κινούν οι καβαλάροι και 

στο φαράγγι µπαίνουσι, στην Τύλισο σταλάρει. Κι αφού το Κάστρο είδασιν, αδυνατά 

χουγιάζει κι ακούστη ως την Τύλισο και κάτω προς του Γάζη.8 Εφεύγαν όλος ο λαός 

κ’ οι Τούρκοι τους ζυγώνα οπίσω τους, κι’ ετρέχασι και τους κατασκοτώνα. Και στα 

                                                 
3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατάκτηση και την εδραίωση της οθωµανικής 
κυριαρχίας στο νησί: Dr. Ersin Gülsoy, Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresinin Kurulması (1645-1670), 
Tarih ve Tabiat Vakfı, Tatav Yayınları, İstanbul, 2004. 
4 Με τον πόλεµο κατά της Πολωνίας τα έτη 1672-1676 ολοκληρώνονται οι µεγάλες κατακτήσεις της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: Peter Sugar, Η Νoτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωµανική Κυριαρχία 
(1354-1804), τ. Β΄, Σµίλη, Αθήνα, 1994, σ. 165. 
5 Για την αµφισβήτηση του σχήµατος «ακµή-παρακµή» βλ. Linda Darling, Revenue-Raising and 
Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E.J. Brill, 
Λάιντεν, 1996· Suraiya Faroqhi, “Crisis and Change”, An Economic and Social History of the Ottoman 
Empire, 1300-1600, επιµ. Halil İnalcık µε Donald Quataert, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ, 
1994, σ. 413-636· Jane Hathaway, “Problems of Periodization in Ottoman History: The Fifteenth 
through the Eighteenth Centuries”, The Turkish Studies Association Bulletin, 20/2 (1996), σ. 25-31· 
Rhoads Murphey, “Continuity and Discontinuity in the Ottoman Administrative Theory and Practice 
during the Late Seventeenth Century”, Poetics Today, 14/2 (1993), σ. 419-443 κ.ά. 
6 Για πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία των Οθωµανών στο Ρέθυµνο: Γιάννης Ζ. Παπιοµύτογλου, 
Έγγραφα Ιεροδικείου Ρεθύµνης, 17ος-18ος αι. Οι Μεταφράσεις του «Βήµατος» Ρεθύµνης, ∆ηµόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνης, Ρέθυµνο, 1995· A.Nükhet Adıyeke, "XVII Yüzyıl Girit (Resmo) Kadı 
Sicillerinde Zimmi Davaları", Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, επιµ. 
Kemal Çiçek, Sota-Yeni Türkiye, Haarlem-Ankara, 2001, σ. 77-95. 
7“Regno di Candia”: Χρύσα Μαλτέζου, «Η Κρήτη στη ∆ιάρκεια της Περιόδου της Βενετοκρατίας, 
1211-1669», Κρήτη Ιστορία και Πολιτισµός, τ. Β΄, Σύνδεσµος Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Κρήτης, Ηράκλειο, 1988, σ. 110. 
8 Τα χωριά Τύλισος και Γάζι είναι από τα πρώτα που συναντά κάποιος στα δυτικά της επαρχίας. 
Σήµερα στην Τύλισο έχει την έδρα του ο οµώνυµος ∆ήµος που περιλαµβάνει τα περισσότερα απο τα 
χωριά της επαρχίας. Το χωριό Γάζι είναι επίσης έδρα οµώνυµου ∆ήµου. 
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µετόχια οι Καστρινοί εστέκασιν ετότες, να φύγουν του θανατικού, Χανιώτες, 

Ρεθεµνιώτες. Έρχεται µέσα στο χωριό, στο Γάζι, κι αποσώνει κ’ εµάζωξε το πράµα 

τους και το λαό σκλαβώνει».9 Οι Οθωµανοί εγκαταστάθηκαν στα χωριά της επαρχίας, 

στην οποία διόρισαν και καδή για να µπορεί ο στρατός να ενηµερώνεται πιο άµεσα 

για τις διαταγές από την πρωτεύουσα και τις εξελίξεις στο υπόλοιπο νησί. 

Παράλληλα, οι στρατιώτες και οι υπόλοιποι υπήκοοι θα µπορούσαν να απευθύνονται 

στον καδή για τη διευθέτηση των συναλλαγών και των ποικίλων υποθέσεων που 

τυχόν προέκυπταν.10 Η συνύπαρξη χριστιανών και µουσουλµάνων οδήγησε σε 

σχέσεις άλλοτε αρµονικές και άλλοτε έντονες, µε συγκρούσεις οι οποίες 

χαρακτήριζαν τη διαρκή επιδίωξή τους για καλύτερες συνθήκες ζωής. Η µακρά 

διάρκεια του πολέµου είχε διαµορφώσει τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που 

θεµελίωσαν τη βάση για τη ζωή και τη συµβίωση των ραγιάδων σε µια από τις 

όµορες στο Χάνδακα επαρχίες. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τις παραπάνω 

συνθήκες και να επιδιώξει την ερµηνεία τους για να καταλήξει σε συµπεράσµατα για 

την εποχή και τους ανθρώπους της. Μέσα από την έρευνα του αρχειακού υλικού και 

άλλων πηγών θα αναζητηθούν οι παράγοντες που διαµόρφωσαν το ιδιότυπο πλαίσιο 

µέσα στο οποίο ζούσαν οι ραγιάδες της επαρχίας Μαλεβιζίου.  

 

 

 

 

                                                 
9 Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής ο Ρεθυµναίος, Ο Κρητικός Πόλεµος (1645-1669), Σ. Αλεξίου και Μάρθα 
Αποσκίτη, Στιγµή, Αθήνα, 1995, σ. 237, στ. 5-14. 
10 Ελένη Καραντζίκου–Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος Κώδικας (1669/73-
1750/67), Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2003, σ. 24 (υποσ. 16) και σ. 329, έγγρ. αρ. 676. 
Σε καταχώριση σηµειώνεται το χωριό Άγιος Μύρων ως έδρα του καδή Μαλεβιζίου: Ι.Κ.Η. 5:23. Στο 
εξής όταν γίνεται παραποµπή σε καταχώριση των Ιεροδικαστικών Κωδίκων Ηρακλείου θα γίνεται ως 
εξής: Ι.Κ.Η. 3 ή 5:2 Οι αριθµοί 3 και 5 αντιπροσωπεύουν τον αντίστοιχο Κώδικα και ο αριθµός 2 τον 
αύξοντα αριθµό της περίληψης των καταχωρίσεων. 
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1. Μεθοδολογικά ζητήµατα σχετικά µε τις πηγές. 

 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα κατάστιχα που τηρούσε ο καδής αποτελούν 

τον πυρήνα της έρευνας για την κοινωνική ιστορία της οθωµανικής περιόδου.11 Οι 

αρµοδιότητες του οθωµανού ιεροδίκη δεν περιορίζονταν µόνο στην εκδίκαση 

δικαστικών υποθέσεων και τη σύνταξη δικαστικών και συµβολαιογραφικών 

πράξεων.12 Είχε την ευθύνη για την καταγραφή και ανακοίνωση των σουλτανικών 

διαταγών και της επίσηµης αλληλογραφίας µε αξιωµατούχους και υπηρεσίες της 

πρωτεύουσας, καθώς και για την επίβλεψη διαδικασιών διοικητικής φύσης.13 Η 

«πολυ-λειτουργικότητα»14 ενός καδή του έδινε τη δυνατότητα να είναι σε άµεση 

επαφή µε τους στρατιωτικούς και διοικητικούς αξιωµατούχους της κεντρικής και της 

επαρχιακής διοίκησης και παράλληλα να εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάµεσα στο 

κράτος και τους ραγιάδες του. 

Τη βάση για την έρευνα της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι Ιεροδικαστικοί 

Κώδικες (σιτζίλ)15 µε αριθµό 3 και 5, από το Τούρκικο Αρχείο Ηρακλείου (Τ.Α.Η.), 

οι οποίοι φυλάσσονται στη Βικελαία ∆ηµoτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.16 Οι 

περιλήψεις των καταχωρίσεων του 3ου Κώδικα που αφορούν την επαρχία Μαλεβιζίου 

έχουν δηµοσιευτεί στο: Ελένη Καραντζίκου–Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο 

                                                 
11Βλ. ενδεικτικά: Kemal Çiçek, “Living Together: Muslim–Christian Relations in Eighteenth–Century 
Cyprus as Reflected by the Shari‘a Court Records”, Islam and Christian–Muslim Relations, 4/1 (1993), 
σ. 36-64· Suraiya Faroqhi, Men of Modest Substance. House Owners and House Property in 
Seventeenth-Century Ankara and Kayseri, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ, 1987· Molly 
Greene, A Shared World. Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean, Princeton 
University Press, Πρίνστον, 1999· Svetlana Ivanova, “Muslim and Christian Women before the Kadi 
Court in Eighteenth Century Rumeli: Marriage Problems”, Oriente Moderno, 18 (1999), σ. 161-176·  
Ronald Jennings Christian and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, New York 
University Press, Νέα Υόρκη, 1993. 
12 Για µια λεπτοµερή ανάλυση των καταστίχων που τηρούσε ο καδής βλ. Ivanova, “The Sicills”, όπ.π., 
σ. 54-76. 
13 Για το αξίωµα του καδή πριν τους Οθωµανούς: Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 
Clarendon Press, Οξφόρδη, 1964, σ. 24-51. Επί Οθωµανών βλ. ενδεικτικά: Haim Gerber, “Sharia, 
Kanun and Custom in the Ottoman Law: The Court Records of 17th Century Bursa”, International 
Journal of Turkish Studies, 2/1 (1981), σ. 131-147· Svetlana Ivanova, “The Sicills of the Ottoman 
Kadis. Observations over the Sicill Collection at the National Library in Sofia, Bulgaria”, Pax 
Ottomana.Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, επιµ. Kemal Çiçek, Sota-Yeni Türkiye, 
Haarlem-Ankara, 2001, σ. 51-76· Ronald C. Jennings, “Kadi, Court and Legal Procedure in 17th C. 
Ottoman Kayseri”, Studia Islamica, 48 (1978), σ. 133-172· του ίδιου Christian and Muslims in 
Ottoman Cyprus, όπ.π., σ. 69-106 κ.ά. πολλά. 
14 Ivanova, “The Sicills”, όπ.π., σ. 54. 
15 Faroqhi, “Sidjill”, The Encyclopaedia of Islam, τ. IX, E. J. Brill, Λάιντεν, 1997, σ. 539-545.  
16 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπάρχον αρχειακό υλικό βλ. Νικόλαος Σταυρινίδης, 
Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων Αφορώντων εις την Ιστορίαν της Κρήτης, τ. Α΄, Βικελαία 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο, 1975, σ. 20-29. 
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Ηρακλείου. Τρίτος Κώδικας (1669/73-1750/67), Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, 

Ηράκλειο, 2003 και παρατίθενται στο τέλος της εργασίας για τη διευκόλυνση του 

αναγνώστη. Αµέσως µετά ακολουθούν οι περιλήψεις και οι µεταγραφές των 

καταχωρίσεων του 5ου Κώδικα. 

Οι επιστολές των βενετών προνοητών του νησιού προς τη Μητρόπολή τους και 

τα κείµενα των περιηγητών, που βρέθηκαν στην Κρήτη στη διάρκεια της βενετικής 

και της οθωµανικής κυριαρχίας, παρέχουν επίσης πολύτιµες πληροφορίες. Τέλος, τα 

έργα της σύγχρονης ιστοριογραφίας εµπλούτισαν το αρχειακό υλικό και βοήθησαν 

στο σχηµατισµό µιας εικόνας που πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο στην 

ιστορική πραγµατικότητα της εποχής.  

Ο Ι.Κ.Η. 3 περιλαµβάνει πενήντα εννέα καταχωρίσεις σχετικά µε την επαρχία 

Μαλεβιζίου, από τις οποίες οι σαράντα εννέα εντάσσονται στα χρονολογικά πλαίσια 

του Ι.Κ.Η. 5.17 Ο τελευταίος περιλαµβάνει τριάντα εννέα καταχωρίσεις, που 

αναφέρονται στην επαρχία Μαλεβιζίου, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Στην πλειονότητα 

των καταχωρίσεων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο διαδίκους κατοικεί σε κάποιο 

από τα χωριά της επαρχίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι εµπλεκόµενοι κατοικούν 

σε χωριά άλλων επαρχιών ή στο Χάνδακα και η υπόθεση για την οποία 

παρουσιάζονται στον καδή αφορά µια περιουσία που βρίσκεται εντός των ορίων της 

επαρχίας. Το περιεχόµενο δεκαεπτά καταχωρίσεων από τον Ι.Κ.Η. 3 και επτά από τον 

Ι.Κ.Η. 5 προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Νικόλαου Σταυρινίδη, µε αποτέλεσµα να τις 

συµπεριλάβει στο έργο του Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων 

Αφορώντων εις την Ιστορίαν της Κρήτης, το οποίο αποτελείται από πέντε τόµους που 

καλύπτουν τα έτη 1657-1765 (Εγίρας 1067-1179) και εξέδωσε η Βικελαία ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. Όπου συµβαίνει αυτό, σηµειώνεται µετά τον τίτλο της 

περίληψης (σελίδα του τόµου και αριθµός µετάφρασης). 

Το χρονικό διάστηµα που καλύπτουν οι καταχωρίσεις του Ι.Κ.Η. 3 είναι τα έτη 

1671–1672 (Εγίρας 1082). Υπάρχει όµως και µια καταχώριση που χρονολογείται στο 

δεύτερο δεκαήµερο Σεβάλ 1079, δηλαδη 14–23/3/1669.18 Η χρονολογική αλληλουχία 

και συνοχή που παρουσιάζουν τα έγγραφα του Ι.Κ.Η. 3 δεν συναντάται στον Ι.Κ.Η. 5. 

Ο τελευταίος περιλαµβάνει καταχωρίσεις που χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1673 

                                                 
17 Οι υπόλοιπες καταχωρίσεις χρονολογούνται ανάµεσα στα έτη 1750-1765 και αφορούν κυρίως 
υποθέσεις που σχετίζονται µε φορολογικά και κληρονοµικά ζητήµατα (εκµισθώσεις είσπραξης φόρων, 
αναλυτικές καταγραφές της περιουσίας νεκρών κ.ά.). 
18 Το συγκεκριµένο έγγραφο έχει µεταφράσει και ο Σταυρινίδης. Η χρονολογία που έχει σηµειώσει 
είναι 15 Σεβάλ 1079 [17/3/1669]. 
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και 1689 (Εγίρας 1083–1100). Το µεγαλύτερο µέρος των καταχωρίσεων σχετικά µε 

την επαρχία Μαλεβιζίου καλύπτει τα έτη 1673 και 1674 (είκοσι δύο καταχωρίσεις), 

ακολουθεί µια καταχώριση για καθένα από τα έτη 1675, 1686 και 1688, ενώ για το 

έτος 1689 βρίσκουµε δεκατέσσερις.19 Η έλλειψη ικανοποιητικού αριθµού 

καταχωρίσεων για το διάστηµα των ετών 1675–1688 δηµιουργεί προβλήµατα στη 

µελέτη της περιόδου, καθώς ο συνολικός αριθµός τους είναι έτσι κι αλλιώς 

περιορισµένος και δεν επιτρέπει να καταλήξουµε σε καθολικά συµπεράσµατα. Ο 

µικρός αριθµός καταχωρίσεων που συναντάµε στους παραπάνω κώδικες 

δικαιολογείται πιθανότατα από την ύπαρξη καδή και στο Μαλεβίζι. Για τους 

ανθρώπους της επαρχίας η πρόσβαση στο χωριό Άγιος Μύρων,20 όπου είχε την έδρα 

του ο καδής, ήταν ευκολότερη και οικονοµικότερη, αφού δε χρειαζόταν να 

ταξιδέψουν ως την πόλη. Πιθανώς απευθύνονταν στον καδή του Χάνδακα ή σε άλλες 

δικαστικές αρχές για υποθέσεις που θεωρούσαν ότι ήταν σοβαρές και απαιτούνταν η 

κρίση του ανώτερου στην ιεραρχία καδή. Ίσως να παρουσιάζονταν στον ιεροδίκη του 

Χάνδακα και σε περιπτώσεις όπου ένιωθαν ότι αδικούνταν από τον καδή της 

επαρχίας τους, σε µια προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή έκβαση της υπόθεσής 

τους.  

Επιπλέον πρέπει συνεχώς να έχουµε υπόψη µας το είδος και τις ιδιαιτερότητες 

των πηγών που χρησιµοποιούνται. Η προσφυγή στον καδή για την επίλυση διενέξεων 

ή για την εξασφάλιση επίσηµου πιστοποιητικού για διάφορες συναλλαγές δεν ήταν 

υποχρεωτική για τους υπηκόους.21 ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι η τήρηση τέτοιων 

καταστίχων δεν είχε απώτερο σκοπό την παροχή πληροφοριών και στοιχείων που θα 

βοηθούσαν τον ιστορικό του µέλλοντος να καταλήξει σε συµπεράσµατα για τη 

συγκεκριµένη εποχή. Τέτοιου είδους αρχεία τηρούνταν για την εξυπηρέτηση 

διοικητικών και κοινωνικών αναγκών. Τα σιτζίλ είναι γραµµένα από ανθρώπους που 

είχαν λάβει ιδιαίτερη µόρφωση σε µεντρεσέδες και ανήκαν στο µηχανισµό της 

οθωµανικής διοίκησης.22 Το επάγγελµά τους ήταν να εφαρµόζουν τον ισλαµικό ιερό 

νόµο (Σεριάτ) και τη νοµοθεσία του σουλτάνου (Κανούν και Ορφ), στο όνοµα του 

                                                 
19 Μία από αυτές είναι αχρονολόγητη, αλλά η καταγραφή της ανάµεσα σε άλλες καταχωρίσεις που 
χρονολογούνται στα µέσα του έτους Εγίρας 1100 (22/10/1688-14/10/1689], µας επιτρέπει να την 
εντάξουµε στο έτος 1689. 
20 Οι Οθωµανοί ονόµασαν το χωρίο Çatal Köyü επειδή ήταν χτισµένο σε δύο λόφους: Σταυρινίδης, τ. 
Α΄, όπ.π., σ. 175. 
21 Faroqhi, Men of Modest Substance, όπ.π., σ. 10. 
22 Jennings, “Kadi, Court and Legal Procedure”, όπ.π., σ. 134. 
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οποίου λειτουργούσαν.23 Οι καταγραφές γίνονται σχεδόν µε κωδικοποιηµένο τρόπο, 

είναι συνοπτικές και αναφέρουν µόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

εκδίκαση µιας υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό ο καδής µπορούσε να ανατρέξει κάθε 

στιγµή σε προηγούµενα κατάστιχα και να βρει τις καταχωρίσεις που αφορούσαν µια 

αµφισβητούµενη υπόθεση· ωστόσο, για τον σύγχρονο ερευνητή αυτό έχει ως 

συνέπεια να µη λαµβάνει όσες πληροφορίες θα επιθυµούσε για την περίοδο και το 

θέµα που µελετά.24  

Η επίσηµη βενετική αλληλογραφία δεν στερείται παρόµοιων προβληµάτων. 

Προορίζεται να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες της Γαληνοτάτης 

∆ηµοκρατίας. Το βενετικό αρχειακό υλικό παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε 

σχέση µε το οθωµανικό. ∆εν υπάρχουν υπάλληλοι µε λειτούργηµα αντίστοιχο του 

καδή, στους οποίους να µπορεί να απευθύνεται ελεύθερα και ο γηγενής πληθυσµός. 

Άλλωστε, οι Βενετοί έδειξαν εξ αρχής τις προθέσεις τους για την αποµόνωση των 

ντόπιων και τον αποκλεισµό τους από κάθε µορφή συµµετοχής στην εξουσία. Η 

κοινωνική πολιτική των Βενετών άλλαξε προσανατολισµό, όταν συνειδητοποίησαν 

ότι ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την οθωµανική απειλή 

ήταν η εκούσια συνεργασία του γηγενούς πληθυσµού του νησιού.25 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα κείµενα των περιηγητών. 

Απευθύνονται σε ένα συγκεκριµένο αναγνωστικό κοινό, το οποίο καλούνταν, ως επί 

το πλείστον, να ψυχαγωγήσουν και όχι να µορφώσουν. Το λογοτεχνικό ύφος και η 

πολιτισµική κληρονοµιά που φέρουν οι περιηγητές είναι διάχυτα στα κείµενά τους. 

Τα ιστορικά στοιχεία που περιέχουν τα έργα τους είναι, πολλές φορές, αναµεµιγµένα 

µε το µύθο και τη φαντασία της προφορικής παράδοσης σε βαθµό που δύσκολα 

ανιχνεύονται.26 Επιπλέον, υπήρχαν και άνθρωποι που έγραφαν περιηγητικά κείµενα 

για περιοχές τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ποτέ επισκεφτεί. Τα κείµενά τους βασίζονταν 
                                                 
23 Schacht, όπ.π., σ. 52-55 και 84-91· Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η Κλασική Εποχή, 
1300-1600, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1995, σ. 125-134. 
24 Dror Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem: Western and Indigenous Perspectives”, 
International Journal of Middle East Studies, 27 (1995), σ. 168-169. 
25 Τα µέτρα που πήρε η Βενετία για να το κατορθώσει ήταν ριζοσπαστικά σε σχέση µε την ως τότε 
συγκεντρωτική πολιτική της. Παρακινούσε τους βενετούς κατοίκους του νησιού να παρακολουθούν 
την ορθόδοξη λειτουργία και έδωσε µισθό σε ορθόδοξους ιερείς στα χωριά: Greene, όπ.π., σ. 176. 
Επιπλέον έδωσε άδεια για την κατασκευή και την ανακαίνιση µοναστηριών: Νίκος Ψιλάκης, «Τα 
Μοναστήρια της Επαρχίας Μαλεβιζίου», Το Μαλεβίζι από τα Προϊστορικά Χρόνια µέχρι Σήµερα, 
Οργανισµός Ανάπτυξης Μαλεβιζίου, Ηράκλειο, 1998, σ. 161.  
26 Ο οθωµανός περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπί, που συµµετείχε στην εκστρατεία της Κρήτης και στην 
κατάκτηση του Χάνδακα, σηµειώνει στο Οδοιπορικό του ότι «στόχος του δεν είναι να γράψει ιστορία 
µε ιστορικούς όρους και φρασεολογία, αλλά µόνο να κρατήσει µερικές συνοπτικές σηµειώσεις»: Εβλιά 
Τσελεµπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671). Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-Κρήτη-Νησιά Αιγαίου, 
Εκδ. Εκάτη, Αθήνα, 1994, σ. 222-223. 
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στη συρραφή πληροφοριών που είχαν συγκεντρώσει διαβάζοντας τα βιβλία άλλων 

περιηγητών. 
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2. Τα τελευταία χρόνια της βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη.  

 

Οι δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι Βενετοί κατά τα τελευταία χρόνια της 

κυριαρχίας τους στην Κρήτη27 συνετέλεσαν σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση των 

συνθηκών για την αποδυνάµωσή τους και τη στροφή του ενδιαφέροντος των 

Οθωµανών προς το νησί. Ο ιθαγενής πληθυσµός αντιµετώπιζε µε άρνηση την 

απόσχισή του από την ορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η αδυναµία επιβολής της 

βενετικής εξουσίας, η βαριά φορολογία και η αναποτελεσµατικότητα στην 

αντιµετώπιση της πειρατείας είχαν ως αποτέλεσµα την καταπίεση του αγροτικού 

κυρίως πληθυσµού.28 Η ανησυχία των Βενετών για την ευνοϊκή διάθεση των ντόπιων 

προς τους Οθωµανούς φαίνεται χαρακτηριστικά σε εκθέσεις των προνοητών του 

νησιού. Σε µια από αυτές ο Ισέπο Τσιρβάν γράφει, στα 1639, ότι οι υπήκοοι δεν 

πρέπει να καταπιέζονται από τους κρατικούς υπαλλήλους γιατί «οδηγούνται στην 

απόγνωση και εγκαταλείπουν τα βασίλειο πηγαίνοντας σε οθωµανικά εδάφη…».29  

Η οικονοµική κατάσταση της Βενετίας στο πρώτο µισό του 17ου αι. δεν της 

επέτρεπε να βασιστεί στις δυνάµεις της για να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες σε µια από 

τις σηµαντικότερες κτήσεις της. Η πρωτοκαθεδρία της στη λεκάνη της ανατολικής 

Μεσογείου είχε κλονιστεί από τη δυναµική παρουσία άλλων εµπορικών και ναυτικών 

δυνάµεων. Οι νέοι ανταγωνιστές περιόρισαν το ρόλο της στο διαµετακοµιστικό 

εµπόριο της Μεσογείου. Οι Πορτογάλοι κατάφεραν να φτάσουν στην Ινδία και να 

ανοίξουν νέους θαλάσσιους δρόµους για το εµπόριο των µπαχαρικών, οι Άγγλοι και 

                                                 
27 Η Κρήτη αποσπάστηκε από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα χρόνια της ∆΄ Σταυροφορίας. Το νησί 
παραχωρήθηκε στους Βενετούς το 1204, οι οποίοι δεν έδειξαν άµεσο ενδιαφέρον να επιβάλουν την 
εξουσία τους στην Κρήτη. Λίγα χρόνια µετά την υπογραφή της συνθήκης, το 1206, Γενουάτες, µε 
επικεφαλής τον Ερρίκο Πεσκατόρε κόµητα της Μάλτας, επιτέθηκαν στον ανυπεράσπιστο Χάνδακα, 
τον κατέλαβαν και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλο το νησί. Το 1211 ο Πεσκατόρε αναγκάστηκε να 
συνθηκολογήσει και να εγκαταλείψει το νησί. Από τη στιγµή εκείνη αρχίζει επίσηµα η περίοδος της 
βενετικής κυριαρχίας στην Κρήτη: Μαλτέζου, όπ.π., σ. 107-109.  
28 Το 1555 η Οθωµανική Αυτοκρατορία απαγόρευσε για πρώτη φορά την εξαγωγή σιτηρών: Bruce 
McGowan, Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ, 1981, σ. 35. Η απαγόρευση αυτή επηρέασε φυσικά και τη 
Βενετία, η οποία αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα από την έλλειψη σιτηρών στο νησί. Η ανεπάρκεια 
της ντόπιας παραγωγής οδήγησε στην επιβολή µέτρων που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του 
πληθυσµού. Ο Γενικός Προνοητής Ιάκωβος Φοσκαρίνι εισηγήθηκε την εκρίζωση των αµπελιών και 
επέβαλε την καλλιέργεια των σιτηρών προκειµένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα αποθέµατα για τον 
ανεφοδιασµό του νησιού και τη σταδιακή αποδέσµευση από τις εισαγωγές σιτηρών από την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία: Greene, όπ.π., σ. 63. Τον καιρό του πολέµου οι Οθωµανοί είχαν 
απαγορεύσει την εξαγωγή σιτηρών και λαδιού από την Κρήτη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η 
παραγωγή για τις ανάγκες του οθωµανικού στρατού: Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών 
Εγγράφων, τ. Α΄, όπ.π., σ. 103 και 170. 
29 Greene, όπ.π., σ. 57-58. ∆έκα χρόνια νωρίτερα και ο Μοροζίνι είχε εκφράσει τον ίδιο φόβο. Όπ.π., σ. 
64. 
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οι Ολλανδοί κυριάρχησαν στο εµπόριο των µάλλινων που προορίζονταν για την 

Ανατολή. Τα βαριά βενετικά µάλλινα δεν µπορούσαν να ανταγωνιστούν τα 

ελαφρύτερα και καλύτερης ποιότητας αγγλικά και ολλανδικά.30 Επιπλέον, η 

ναυπήγηση πλοίων στο νησί αντιµετώπιζε µεγάλα προβλήµατα. Η δυσκολία 

επάνδρωσης των βενετικών πλοίων επιβάρυνε το ντόπιο πληθυσµό, που αντιδρούσε 

έντονα στην υποχρέωση για υπηρεσία στα κάτεργα.31 Επιπροσθέτως, η έλλειψη 

επαρκών πρώτων υλών32 για την κατασκευή πλοίων κατάλληλων για να ταξιδεύουν 

στις ανοιχτές θάλασσες, οι φυσικές καταστροφές και η πανώλη(1592)33 είχαν, επίσης, 

καταστρεπτικά αποτελέσµατα για το βενετικό ναυτικό34 και τον ήδη εξασθενηµένο 

πληθυσµό. Τέλος, οι οθωµανικές βλέψεις για το νησί, που είχαν εκδηλωθεί ήδη έναν 

αιώνα πριν από την κατάκτηση, έκαναν τη θέση των Βενετών περισσότερο 

δυσάρεστη. 35 

Η δυσχερής θέση των Βενετών ήταν γνωστή στην Υψηλή Πύλη. Η έξαρση της 

πειρατείας στη Μεσόγειο και η υπόνοια για βενετική συνδροµή είχαν προκαλέσει 

ανησυχία στο Παλάτι. Η θαλάσσια οδός για την Αίγυπτο, µέσω της οποίας 

διακινούνταν µεγάλο µέρος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, απειλούνταν συχνά από επιθέσεις κουρσάρων που 

έβρισκαν καταφύγιο στην Κρήτη.36 Οι πειρατές της Μάλτας εκµεταλλευόµενοι 

άλλοτε την ανοχή και άλλοτε την αδυναµία ελέγχου των Βενετών κατέφευγαν στις 

νότιες, κυρίως, ακτές του νησιού. Το σχεδόν ερηµωµένο και αφύλαχτο νότιο τµήµα 

και οι απόκρηµνες ακτές παρείχαν ασφαλές αγκυροβόλιο µακριά από τη βενετική 

διοίκηση.37 

Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι του Παλατιού, οι 

οποίοι επηρέαζαν άµεσα τις αποφάσεις του σουλτάνου, επεδίωκαν την κατάκτηση της 

Κρήτης προβάλλοντας ως επιχείρηµα ότι το νησί ανήκε άλλοτε στα εδάφη της 

                                                 
30 McGowan, όπ.π., σ. 19. 
31 Greene, όπ.π., σ. 58-61. 
32 Γιολάντα Τριανταφυλλίδου–Baladié, Το Εµπόριο και η Οικονοµία της Κρήτης (1669-1795), Βικελαία 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 1988, σ. 24. 
33Γίνεται λόγος για εννέα χιλιάδες νεκρούς από την πανώλη στο Χάνδακα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 
πληθυσµός του νησιού στα τέλη του 16ου αι. υπολογίζεται περίπου σε διακόσιες χιλιάδες ψυχές, 
συνειδητοποιεί κανείς το µέγεθος της απώλειας: Greene, όπ.π., σ. 51· Αντωνία Μαρµαρέλη-∆ρακάκη, 
«Ο Λοιµός του 1592-1595 στο Χάνδακα», Πεπραγµένα του Ζ΄∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β2, 
∆ήµος Ρεθύµνης-Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνης, Ρέθυµνο, 1995, σ. 549-564. 
34 Τριανταφυλλίδου–Baladié, όπ.π., σ. 90. 
35 Greene, όπ.π., σ. 15. Για το ενδιαφέρον των Οθωµανών για τη Μεσόγειο βλ. İnalcık, “The Heyday”, 
όπ.π., σ. 326-329. 
36 Faroqhi, “Crisis and Change”, όπ.π., σ. 423. 
37 Τριανταφυλλίδου–Baladié, όπ.π., σ. 86-87. 
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Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και κατά συνέπεια έπρεπε να προσαρτηθεί στη διάδοχό 

της Οθωµανική.38 Η στρατιωτική και οικονοµική αξία της γεωγραφικής θέσης της 

Κρήτης βάρυνε, ωστόσο, περισσότερο στην οθωµανική απόφαση για την κατάκτηση. 

Είναι γεγονός ότι ήταν το τελευταίο προπύργιο της Βενετίας στην ανατολική 

Μεσόγειο.39 Το βενετικό ναυτικό είχε χάσει το περασµένο µεγαλείο του, αλλά µε τη 

συνδροµή άλλων ευρωπαϊκών δυνάµεων µπορούσε να γίνει επικίνδυνος αντίπαλος 

για τα οθωµανικά συµφέροντα και τις κτήσεις στη Μεσόγειο. Άλλωστε ο βενετικός 

στόλος αποτελούσε ανέκαθεν τη µεγαλύτερη απειλή για τις κτήσεις και το εµπόριο 

των Οθωµανών. Η κατάκτηση της Κρήτης θα τους έδινε τη δυνατότητα να ελέγχουν 

αποτελεσµατικότερα τις κινήσεις των Βενετών και των άλλων ευρωπαϊκών δυνάµεων 

που εµπλέκονταν στο εµπόριο και τις στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις της 

ανατολικής Μεσογείου.  

Η θέση του νησιού στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων θα εξασφάλιζε στο 

οθωµανικό εµπόριο το µοναδικό κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου που παρέµενε 

σε χέρια δυτικών στο κέντρο της οθωµανικής ανατολικής Μεσογείου. Οι Οθωµανοί 

γνώριζαν πόσο είχε συντελέσει η οικονοµία του νησιού στην τόνωση του βενετικού 

εµπορίου.40 Τα εύφορα εδάφη της Κρήτης παρήγαν προϊόντα (λάδι, κρασί, σταφίδες, 

κερί κ.ά.) που ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλή όχι µόνο στα εδάφη της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, αλλά και πέρα από τα όριά της.41 Τα οικονοµικά οφέλη που θα 

εξασφάλιζε η προσάρτηση της Κρήτης συνιστούσαν σοβαρό κίνητρο για την 

οθωµανική εκστρατεία στο νησί. Οι Οθωµανοί θα µπορούσαν να ελέγχουν πιο 

αποτελεσµατικά τις θαλάσσιες εµπορικές οδούς προς την Αίγυπτο, την Τυνησία και 

την Αλγερία,42 µέσω των οποίων εφοδιαζόταν η πρωτεύουσα και οι άλλες πόλεις της 

Αυτοκρατορίας µε τρόφιµα, είδη πολυτελείας, δούλους κ.ά. Οι οθωµανικές κτήσεις 

της βόρειας Αφρικής αποτελούσαν βασικούς προορισµούς και για το εξαγωγικό 

εµπόριο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η Κρήτη µπορούσε να γίνει ένα ασφαλές 

διαµετακοµιστικό κέντρο για το εισαγωγικό και το εξαγωγικό εµπόριο της 

Αυτοκρατορίας. 

                                                 
38 Greene, όπ. π., σ. 17. 
39 Μαλτέζου, όπ.π., σ. 157. 
40 Ο Εβλιά Τσελεµπί χαρακτηρίζει την Κρήτη ως την Αίγυπτο της Ευρώπης: Τσελεµπί, όπ.π., σ. 181. 
41 Greene, όπ.π., σ. 112-142. 
42 Ersin Gülsoy, “Osmanlı Tahrir Geleneğinde bir Değişim Örneği: Girit Eyâleti’nin 1650 ve 1670 
Tarihli Sayımları”, Pax Ottomana. Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, επιµ. Kemal Çiçek, 
Sota-Yeni Türkiye, Haarlem-Ankara, 2001, σ. 184. 
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3. Η οθωµανική κυριαρχία στο νησί. 

 

 

Η επίθεση µαλτέζων πειρατών σε πλοίο, που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 

1644 από την οθωµανική πρωτεύουσα µε κατεύθυνση την Αίγυπτο και στη συνέχεια 

τη Μέκκα για το «χάτζ»,43 έγινε η αφορµή για τον πόλεµο. Οι Οθωµανοί θεώρησαν 

ότι η πειρατική επίθεση, η αιχµαλωσία των µουσουλµάνων και η δολοφονία πολλών 

από αυτούς, ανάµεσα στους οποίους και ο αρχιευνούχος του Χαρεµιού Σουνµπουλού 

Αγά, έγινε µε τη συνδροµή των Βενετών. Στις 30 Απριλίου του επόµενου έτους ο 

οθωµανικός στόλος ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη µε προορισµό δήθεν τη 

Μάλτα. Η πολιορκία της Κρήτης ξεκίνησε το 1645 µε την κατάληψη των Χανίων. 

Ένα χρόνο αργότερα κατακτήθηκε και το Ρέθυµνο.44 Την 1η Μαΐου του 1648 άρχισε η 

πολιορκία του Χάνδακα.45 ∆ύο δεκαετίες µετά, στις 3 Σεπτεµβρίου 1669 υπεγράφη η 

συνθήκη παράδοσης της πόλης.46 Ο πορθητής του Κάστρου,47 Φαζίλ Αχµέτ, 

παρέλαβε µια πόλη ολοκληρωτικά έρηµη και κατεστραµµένη. Οι περιοχές που 

γειτνίαζαν µε το Χάνδακα είχαν ισοπεδωθεί και οι αγροτικές καλλιέργειες είχαν 

καταστραφεί. Αρκετά χρόνια µετά την κατάκτηση η εικόνα της πόλης και της 

υπαίθρου της θύµιζε ακόµη τη µακρά διάρκεια της πολιορκίας και τη σφοδρότητα 

των τελευταίων επιθέσεων.48 

                                                 
43 Το προσκύνηµα στη Μέκκα αποτελεί µια από τις πέντε «Στήλες του ισλάµ». Πρόκειται για τα πέντε 
βασικά θρησκευτικά καθήκοντα κάθε πιστού µουσουλµάνου. Τα υπόλοιπα τέσσερα είναι η νηστεία 
στη διάρκεια του Ραµαζανιού, η προσευχή, η φιλανθρωπία και η οµολογία της πίστης, ότι δηλαδή 
«∆εν υπάρχει άλλος θεός από τον Θεό και ο Μωάµεθ είναι ο Προφήτης Του»: Albert Hourani, Ιστορία 
των Αραβικών Λαών, Νέα Σύνορα–Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1994, σ. 105-106· πιο αναλυτικά σ. 209-215. 
Για το ταξίδι από την πρωτεύουσα µε προορισµό τη Μέκκα βλ. του ίδιου όπ.π., σ. 304-305. 
44 Greene, όπ.π., σ. 14. 
45 Οι καλά οχυρωµένοι κάτοικοι της πόλης κατάφεραν να αντιµετωπίσουν την επίθεση. Οι Οθωµανοί 
προχώρησαν στην κατάληψη του ανατολικού τµήµατος του νησιού. Εκτός από το Χάνδακα, τα 
Σφακιά, το φρούριο του Σελίνου και τα νησιά Γραµβούσα, Σούδα και Σπιναλόγκα, όλη η υπόλοιπη 
Κρήτη είχε καταληφθεί από τους Οθωµανούς: Ζαµπέλιος και Κριτοβουλίδης, Ιστορία των 
Επαναστάσεων της Κρήτης. Συµπληρωθείσα υπό Ιωάννου ∆. Κονδυλάκη, επανέκδοση Αφών 
Βαρδινογιάννη, Αθήνα, 1971, όπ.π., σ. 263. 
46 Αλλού σηµειώνεται ότι η συνθήκη υπεγράφη στις 16 Σεπτεµβρίου του 1669, παρουσία του 
αξιωµατικού Αννάντ και του Στέφανου Σκορδίλη, εκ µέρους του Γενικού Προνοητή Μοροζίνι και του 
δραγουµάνου της Πύλης Παναγιώτη Νικούσιου, εκ µέρους των Οθωµανών: Μαλτέζου, όπ.π., σ. 158. 
Τους Οθωµανούς εκπροσωπούσε και ο Ανκεµπούτ Αχµέτ Αγάς, ο οποίος προοριζόταν να γίνει ο 
πρώτος διοικητής του Χάνδακα: Greene, όπ. π., σ. 179-180. Ο Εβλιά Τσελεµπί, που συµµετείχε στην 
πολιορκία, σηµειώνει στο έργο του ότι ο Χάνδακας παραδόθηκε την πρώτη µέρα του µήνα 
Τζεµαζιγιουλεββέλ του έτους 1080 [27 Σεπτεµβρίου 1669]: Τσελεµπί, όπ.π., σ. 167. 
47 Άλλη ονοµασία της πόλης του Χάνδακα. 
48 Περιηγητές όπως ο Bernard Randolph και ο M. Pitton de Tournefort, που επισκέπτηκαν το νησί 
αρκετά χρόνια µετά την τελική πτώση του Χάνδακα, κάνουν λόγο για µια εικόνα ερήµωσης και 
καταστροφής: Greene, όπ.π., σ. 45-46. 
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Η µετάβαση από την «καθολική τιάρα στο οθωµανικό τουρµπάνι»,49 δεν σήµαινε την 

άµεση αντικατάσταση µιας αδύναµης εξουσίας από ένα ισχυρό και συγκεντρωτικό 

κράτος. Οι Οθωµανοί τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης αντιµετώπισαν δυσκολίες που 

είχαν πριν ταλαιπωρήσει και τους Βενετούς. Ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο 

προσπάθησαν να τις ξεπεράσουν είχε σαν αποτέλεσµα τη βαθµιαία παγίωση της 

εξουσίας τους στην Κρήτη. Οι νέοι κατακτητές γνώριζαν από την εµπειρία του 

παρελθόντος ότι οι ραγιάδες, µουσουλµάνοι και ζιµµί,50 αποτελούσαν τη βάση του 

οικονοµικού συστήµατος της Αυτοκρατορίας. Η συνεργασία των υπηκόων µε τους 

φορείς της εξουσίας αποτελούσε τη βασική προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία 

του φορολογικού συστήµατος, τα έσοδα του οποίου εξασφάλιζαν ισχυρό στρατό. Οι 

Οθωµανοί διατήρησαν την προηγούµενη διοικητική οργάνωση. Σε κάθε ένα από τα 

τρία διαµερίσµατα του νησιού διορίστηκε ένας πασάς ως εκπρόσωπος της 

σουλτανικής εξουσίας. Ο Χάνδακας έγινε το διοικητικό κέντρο του νησιού. Αµέσως 

µετά την κατάκτηση οι Οθωµανοί προχώρησαν σε γενική απογραφή (ταπού ταχρίρ)51 

και διανοµή των εδαφών µε σκοπό να υπολογίσουν τα φορολογικά έσοδα που θα 

απέδιδε η νέα κτήση. Ο Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί52 διόρισε τον Ντεφτερνταρζαντέ 

Μεχµέτ Εφέντι ως εµίνη της απογραφής όλου του νησιού, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

το 1670.53 Η έρευνα των αρχειακών πηγών φέρνει στο φως πληροφορίες για τρεις 

απογραφές τις οποίες πραγµατοποίησαν οι Οθωµανοί στο νησί, πριν τη γενική 

απογραφή του 1670. Η πρώτη απογραφή, την οποία διέταξε ο πορθητής των Χανίων 

Γιουσούφ Πασά και ανέλαβε ο Χασάν Εφέντι, πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά την 

κατάληψη του φρουρίου των Χανίων (1645) και ολοκληρώθηκε δύο χρόνια µετά 

                                                 
49 Παραλλαγή της φράσης που αποδίδεται στο Λουκά Νοταρά για την άλωση της Κωνσταντινούπολης: 
«Είναι προτιµότερο να δούµε µέσα στην πόλη φακιόλι τουρκικό να βασιλεύει, παρά καλύπτρα 
λατινική»: Ducas, Istoria Turco-Bizantina (1341-1462), επιµ. V. Grecu, Editura Academiei Republicii 
Populare Romine, Βουκουρέστι 1958, σ. 329, στιχ. 11-12. 
50 «Προστατευόµενοι» µη µουσουλµάνοι υπήκοοι του σουλτάνου. Ο ιερός ισλαµικός νόµος όριζε ότι 
οι Λαοί του Βιβλίου, Χριστιανοί, Εβραίοι και Σαβαίοι, έχουν το δικαίωµα να διατηρούν τη θρησκεία 
τους, τη ζωή και την περιουσία τους υπό την προστασία του µουσουλµάνου ηγεµόνα και ως 
αντάλλαγµα να πληρώνουν συγκεκριµένους φόρους. Βλ. σχετική σούρα από το Κοράνι: Peter Sugar, Η 
Νoτιοανατολική Ευρώπη, τ. Α΄, όπ.π., σ. 23· Claude Cahen,“Dhimma”, The Encyclopaedia of Islam, τ. 
ΙΙ, E.J. Brill, Λάιντεν, 1983, σ. 227-231. Στα ιεροδικαστικά κατάστιχα η χρήση του όρου ζιµµί 
χαρακτηρίζει τους ορθόδοξους χριστιανούς υπηκόους. Οι Εβραίοι σηµειώνοται ως γιαχουντί και οι 
Αρµένιοι ως ερµενί.  
51Greene, όπ.π., σ. 23-24. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία απογραφής και 
διανοµής της γης βλ. İnalcık, “The Ottoman State”, όπ.π., σ. 134-137· Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, όπ.π., σ. 396-409. 
52 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οικογένεια Κιοπρουλί: M. Tayyip Gökbilgin-R.C 
Repp, “Köprülü”, The Encyclopaedia of Islam, τ.V, E.J.Brill, Λάιντεν, 1986, σ. 256-263· Sugar, τ. Β΄, 
όπ.π., σ. 163-172. 
53 Gülsoy, όπ.π., σ. 190. 
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(1647). Καθώς η κατάκτηση συνεχιζόταν, ο ντεφτερντάρης Κρήτης Μουσταφά Πασά 

διέταξε το 1647 νέα απογραφή, η οποία θα περιλάµβανε και τα νέα εδάφη που είχαν 

ωστόσο προσαρτηθεί.54 Τα κατάστιχα των παραπάνω απογραφών δεν έχουν ακόµα 

βρεθεί στα αρχεία, ωστόσο οι πληροφορίες για την πραγµατοποίησή τους πιθανότατα 

έγιναν γνωστές µέσω άλλων επίσηµων εγγράφων που έφτασαν στην οθωµανική 

πρωτεύουσα. Τα πρώτα αναλυτικά (µουφασάλ) και συνοπτικά (ιτζµάλ) κατάστιχα 

που έχουν βρεθεί αφορούν την απογραφή που διέταξε και ανέλαβε ο µπεηλέρµπεης 

Χανίων Μεχµέτ Πασά το 1650.55 

Τη χρονική στιγµή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η εκστρατεία στην 

Κρήτη η Οθωµανική Αυτοκρατορία διένυε µια περίοδο κρίσης την οποία κατάφερε 

να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά, βασιζόµενη στις ικανότητες και τις φιλοδοξίες 

ανθρώπων όπως ο Μεχµέτ και ο Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί. Το πρότυπο του 

απολυταρχικού σουλτάνου, µε αυλή και στρατό ικανό και πολυάνθρωπο και ραγιάδες 

οι οποίοι ανήκαν σε κοινωνικές οµάδες µε διακριτά και απαραβίαστα όρια είχε 

κλονιστεί. Πώς όµως είναι δυνατό µια «παρακµάζουσα» Αυτοκρατορία να είναι σε 

θέση να κατακτά νέα εδάφη ξεπερνώντας τα προβλήµατα και να επιβιώνει για τρεις 

ακόµα αιώνες; Μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί η άποψη ότι η έννοια του ισχυρού 

οικονοµικά και πολιτικά κράτους ήταν ταυτόσηµη µε το µοντέλο του συγκεντρωτικού 

σουλτάνου, ενώ αντίθετα η αποκέντρωση και η παρακµή ήταν το αποτέλεσµα της 

πολιτικής ανεπάρκειας ενός αδύναµου ηγεµόνα; Θεωρητικά ο σουλτάνος ήταν η 

δύναµη και η πηγή εξουσίας του οθωµανικού κράτους. Στην πράξη όµως, ήταν 

ανέκαθεν περιστοιχισµένος από ισχυρούς βεζίρηδες και ουλεµά, φιλόδοξους 

στρατιωτικούς και διοικητικούς αξιωµατούχους του Σαραγιού, και κάποιες φορές την 

ίδια τη σουλτανική οικογένεια µε επικεφαλής τα γυναικεία µέλη της.56 Στα σηµαντικά 

γεγονότα που σηµάδεψαν την πορεία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι 

διαχρονικά εµφανής η επιρροή των ανθρώπων της µιας ή της άλλης «οµάδας» και 

γενικότερα των συµβούλων του σουλτάνου.57  

                                                 
54 Gülsoy, όπ.π., σ. 185. 
55 Gülsoy, όπ.π., σ. 185-186. 
56 Faroqhi, “Crisis and Change”, όπ.π., σ. 413-415. 
57 Για παράδειγµα, η επικράτηση της φιλοπόλεµης µερίδας µε επικεφαλής τον παιδαγωγό του Μεχµέτ 
Β΄ Ζαγανός έναντι του πιο µετριοπαθούς µεγάλου βεζίρη Χαλίλ Τσανταρλί, είχε σαν αποτέλεσµα την 
τελική επίθεση και κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Μετά την Άλωση ο Τσανταρλί δολοφονήθηκε 
µε την κατηγορία της προδοσίας: Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, όπ.π., σ. 52-53, 171. Υπήρξαν 
περιπτώσεις που οι εξεγέρσεις των γενιτσάρων οδήγησαν στην καθάιρεση ή ακόµα και τη δολοφονία 
του ίδιου του σουλτάνου: Madeline C. Zilfi, The Politics of Piety: Τhe Ottoman Ulema in the 
Postclassical Age (1600-1800), Bibliotheca Islamica, Μιννεάπολις, 1988, σ. 107-108. Στα 1651 η 
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Ο ρόλος του µεγάλου βεζίρη για την οργάνωση και διοίκηση του εγιαλετιού της 

Κρήτης ήταν καταλυτική. Οι προσωπικοί δεσµοί και η διαπαιδαγώγηση που είχε 

λάβει από ηγετικά στελέχη του φονταµενταλιστικού κινήµατος των Καντιζαντελί, 

που αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 17ο αιώνα,58 είχαν διαµορφώσει τον 

τρόπο σκέψης του και το θρησκευτικό προσανατολισµό του προς το «καθαρό ισλάµ». 

Η αναζωογόνηση των απόψεων του κινήµατος έφερε ξανά στο προσκήνιο την 

απόλυτη αφοσίωση στο Σεριάτ και την απόρριψη κάθε καινοτοµίας που ερχόταν σε 

αντίθεση µε τον ιερό νόµο.59 Παράλληλα, όµως, στα κηρύγµατά τους οι επικεφαλής 

του κινήµατος απέδιδαν την αποµάκρυνση από το παραδοσιακό ισλάµ στην 

υπερβολική ανοχή και ελευθερία προς τους µη µουσουλµάνους.60 Οι απόψεις του 

Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί δεν ταυτίζονταν απόλυτα µε όσα κήρυτταν οι ηγέτες του 

κινήµατος. Ο κατακτητής του Χάνδακα είχε ζήσει από κοντά τα τελευταία χρόνια της 

πολιορκίας και επιθυµούσε όσο το δυνατό αµεσότερα να αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα και να αναζωογονήσει τη νέα κτήση. Η κατάκτηση του νησιού ήταν 

προσωπική του επιτυχία, την οποία εκµεταλλεύτηκε για να µπορέσει να αποσπάσει 

προνόµια για τον εαυτό του, αλλά και τους νέους υπηκόους. Ο κανουνναµές61 της 

Κρήτης, που ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους µη µουσουλµάνους του νησιού, 

αντανακλούσε την υποχώρηση του σουλτάνου στις πιέσεις των µελών της άρχουσας 

τάξης για µεγαλύτερη συµµετοχή στον έλεγχο των εισοδηµατικών πηγών της 

Αυτοκρατορίας.62 Η ισχυρή επιρροή του µεγάλου βεζίρη επί του σουλτάνου 

λειτούργησε υπέρ των Οθωµανών που βρέθηκαν στο νησί και κατ’ επέκταση υπέρ 

των ντόπιων κατοίκων του. Ο Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί στην προσπάθειά του να 

εποικίσει άµεσα το Χάνδακα επέτρεψε στους στρατιώτες του να εγκατασταθούν στα 

εγκαταλελειµµένα σπίτια και να καταλάβουν αστική περιουσία, την οποία κατείχαν 

                                                                                                                                            
συµµαχία σπαχήδων και µαύρων αρχιευνούχων του Χαρεµιού εναντίον των γενιτσάρων είχε θύµατα 
όχι µόνο πολλούς γενίτσαρους αλλά και τη Βαλιντέ Σουλτάν Κιοσέµ: Faroqhi, “Crisis and Change”, 
όπ.π., σ. 415· Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, όπ.π., σ. 172. 
58 Ο πατέρας του Φαζίλ Αχµέτ, Μεχµέτ Κιοπρουλί, δεν µπορούσε να ανεχτεί την επιρροή που είχαν οι 
φορείς του κινήµατος στον απλό λαό και το γεγονός ότι µε τα κηρύγµατα και τη διδασκαλία τους 
ενθάρρυναν την πολιτική αστάθεια και αναρχία. Φρόντισε να αποδυναµώσει το κίνηµα εξορίζοντας 
στην Κύπρο τις ηγετικές φυσιογνωµίες του: Zilfi, όπ.π., σ. 89-91, 146. 
59 Zilfi, όπ.π., σ. 133-137. 
60 Όπ.π., σ. 152-153.  
61Η νέα νοµοθεσία όριζε ότι θα εισπράττονταν µόνο οι φόροι που προέβλεπε ο ιερός νόµος. Οι µη 
µουσουλµάνοι του νησιού θα πλήρωναν µόνο τον κεφαλικό (τζίζιε) και τον έγγειο φόρο (χαράτς), ενώ 
θα απαλλάσσονταν από µια σειρά άλλων φόρων: Greene, όπ.π., σ. 25· Gülsoy, όπ.π., σ. 190-197, 200-
203. Για την περίληψη του κειµένου του Κανουνναµέ βλ. σ. 125 της παρούσας εργασίας· για τη 
χρονολόγησή του: Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 49-51· Gülsoy, όπ.π., σ. 190-191. 
62 Greene, όπ.π., σ. 25-28, Ariel Salzmann, “An Ancien Régime Revisited: «Privatization» and Political 
Economy in the Eighteenth-Century Ottoman Empire”, Politics and Society, 21/4 (1993), σ. 399. 
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ως πλήρη ιδιοκτησία.63 Ο ίδιος ο µεγάλος βεζίρης είχε στην κατοχή του την περιοχή 

που «βρισκόταν κάτω από τη βολή των κανονιών» (τοπ αλτί)64 την οποία του είχε 

δωρίσει ο σουλτάνος, ως ένδειξη αναγνώρισης για την επιτυχία του. Επιπλέον, οι 

περιουσίες των ντόπιων που είχαν δηµευτεί, πουλήθηκαν στους µουσουλµάνους µε τη 

µορφή της πλήρους ιδιοκτησίας.65 Οι καταχωρίσεις που περιγράφουν αγοραπωλησίες 

τέτοιας περιουσίας είναι διάσπαρτες στους ιεροδικαστικούς κώδικες. 

Το σύστηµα κατοχής της γης που εφαρµόστηκε στην Κρήτη αναγνώριζε, 

σύµφωνα µε τον κανουνναµέ, το δικαίωµα πλήρους ιδιοκτησίας (µουλκ)66 σε γαίες 

που, σύµφωνα µε το οθωµανικό καθεστώς της γης, ήταν δηµόσιες (µιρί).67 Η 

ιδιότυπη, σε σχέση µε το παρελθόν, αυτή εξέλιξη68 ίσως συνδέεται µε τη γενικότερη 

προσπάθεια της οθωµανικής άρχουσας τάξης να επιστρέψει σε πρακτικές του 

παρελθόντος και να αποβάλει τα στοιχεία εκείνα που αποµάκρυναν τη διοικητική 

πρακτική από το «καθαρό ισλάµ».69 Η πολιτική αναγνώρισης του δικαιώµατος της 

πλήρους ιδιοκτησίας γης δεν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Στον 

αχντναµέ που παραχώρησε ο Ιµπραΐµ Α΄ το 1646 σε νησιά των Κυκλάδων 

σηµειώνεται ότι οι µη µουσουλµάνοι θα πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο και ότι 

απαλλάσσονται από την σπέντζα70 και άλλους έκτακτους φόρους (αβαρίζ). Επιπλέον 

αναγνώριζε το δικαίωµα της «τελείας και απεριορίστου ιδιοκτησίας» ή «πλήρους 

κυριότητας» και απαγόρευε την καταπάτηση της περιουσίας των ντόπιων.71 Στην 

πραγµατικότητα επρόκειτο για ανανέωση προνοµίων που είχαν παραχωρηθεί στις 

Κυκλάδες από τον Μουράτ Γ΄ το 1580.72 Και τα προνόµια που είχαν παραχωρηθεί 

στους Χίους επίσης τον 16ο αι. από τον Σελίµ το Β΄ αναγνώριζαν παρόµοια 

δικαιώµατα.73 Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα προνόµια δεν δόθηκαν µε 

                                                 
63 Greene, όπ.π., σ. 28· Ι.Κ.Η. 3:592.  
64 Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 14. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθορισµό της 
περιοχής βλ. Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 253-254· του ίδιου: τ. Β΄, όπ.π., σ. 143-144. 
65 Ι.Κ.Η. 3:190. Για πώληση σπιτιού από το κράτος σε ιδιώτες βλ. Ι.Κ.Η. 3:56. 
66Για πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς των γαιών πλήρους ιδιοκτησίας: Βέρα Μουταφτσίεβα, 
Αγροτικές Σχέσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (15ος-16ος), Πορεία, Αθήνα, 1990, σ. 109-216.  
67Greene, όπ.π., σ. 26. 
68 Παρόµοια ιδιοµορφία έχει καταγραφεί για την περιοχή της Καισάρειας στα τέλη του 17ου αι.: 
Faroqhi, Men of Modest Substance, όπ.π., σ. 52, 206. 
69 Gilles Veinstein, “On the Çiftlik Debate”, Landholding and Commercial Agriculture in the Middle 
East, State University of New York Press, Άλµπανι, 1991, σ. 40. 
70 Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, 23 (1959), σ. 603-608. 
71 Ελένη Ε. Κούκκου, Οι Κοινοτικοί Θεσµοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα, 1980, σ.48-
51.  
72 Κούκκου, όπ.π., σ. 24-25. Ο Κ. Άµαντος αναφέρει το 1579 ως τη χρονολογία παραχώρησης του 
αχντναµέ: Κωνσταντίνος Άµαντος, «Οι Προνοµιακοί Ορισµοί του Μουσουλµανισµού υπέρ 
τωνΧριστιανών», Ελληνικά, 9 (1936), σ.132. 
73 Άµαντος, όπ.π., σ. 127-132. 
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πρωτοβουλία του σουλτάνου, αλλά κατόπιν αίτησης των εκπροσώπων των νησιωτών. 

Οι αυθαιρεσίες και καταπιέσεις των οθωµανών αξιωµατούχων σε βάρος των µη 

µουσουλµάνων υπηκόων ήταν το κίνητρο για να διεκδικήσουν το δικαίωµα που είχαν 

για «αµάν».74 Το οθωµανικό κράτος έδειξε προθυµία να ικανοποιήσει τα αιτήµατά 

τους προκειµένου να αποφύγει τη ρήξη µε τους ραγιάδες. Η ειρηνική συµβίωση των 

φορολογούµενων υπηκόων εξασφάλιζε την οµαλή είσπραξη των φόρων και κατά 

συνέπεια τη σωστή λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. 

Στην περίπτωση της Κρήτης ένα ακόµη πρόβληµα που είχαν να 

αντιµετωπίσουν οι Οθωµανοί ήταν η βενετική απειλή. Ο βενετικός στρατός έπληττε 

οθωµανικές κτήσεις στη Ρούµελη και τα νησιά του Αιγαίου ήδη από τα πρώτα χρόνια 

του πολέµου στην Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό οι Βενετοί προσπαθούσαν να 

απασχολούν τους Οθωµανούς σε περισσότερα από ένα µέτωπα και να διασπούν τις 

στρατιωτικές τους δυνάµεις.75 Ακόµα και µετά την πτώση του Χάνδακα οι Βενετοί 

δεν έπαψαν να επαγρυπνούν περιµένοντας τη στιγµή που οι συνθήκες θα γίνονταν 

ευνοϊκές για την ανακατάκτηση του νησιού. 
 

 

 

                                                 
74 Άµαντος, όπ.π., σ. 103-117. 
75 Με φιρµάνι που εξέδωσε η Υψηλή Πύλη το έτος 1055/1645 διατάζει τους καδήδες Θεσαλονίκης και 
άλλων καζάδων να οργανώσουν αποσπάσµατα από ντόπιους µουσουλµάνους για να προστατεύσουν τα 
παράλια από βενετικές επιδροµές. Λόγω γενικής επιστράτευσης για τον Κρητικό Πόλεµο τα παράλια 
είχαν µείνει αφύλαχτα. Παρόµοιου περιεχοµένου διαταγές εκδόθηκαν και το επόµενο έτος: Ιωάννης Κ. 
Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Β΄ Αρχείον Βεροίας-Ναούσης, 1598-1886, Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1954, σ. 23-24, 29-30.  
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4. Η επαρχία Μαλεβιζίου στα πρώτα χρόνια της οθωµανικής κατάκτησης.  

 

α. Ο ναχιγιές Μαλεβιζίου. 

 

Η επαρχία Μαλεβιζίου εκτείνεται στο βορειοδυτικό τµήµα του σηµερινού 

Νοµού Ηρακλείου.76 Επί βενετικής κυριαρχίας πήρε το όνοµα Μαλεβίζι από το 

Καστέλι Μαλβεζίν ή Μαλβιτσίνο που βρισκόταν πάνω από το χωριό Κεραµούτσι.77 

Έχει υποστηριχτεί ότι πήρε την παραπάνω ονοµασία από τις πολιορκητικές µηχανές78 

«µαλβεϊζίν» ή «µαλβεζίν», τις οποίες είχαν τοποθετήσει εκεί οι Βενετοί. Η µικρή 

απόσταση της επαρχίας από το Χάνδακα την έκανε προπύργιο για την άµυνα της 

πόλης. Η γειτνίασή της, από τα δυτικά, µε την επαρχία Μυλοποτάµου79 έκανε 

απαραίτητη την ισχυρή οχύρωση. Η Καστελανία Μαλεβιζίου διατήρησε την έκτασή 

της και µετά την οθωµανική κατάκτηση. Στις καταχωρίσεις των οθωµανικών 

καταστίχων σηµειώνεται ως ναχιγιές Μαλεβιζίου. Μαζί µε τις επαρχίες 

Μεραµπέλλου, Λασιθίου, Ρίζου, Πεδιάδας, Μονοφατσίου, Καινούργιου, 

Πυργιώτισσας, Τεµένους και Μυλοποτάµου συνιστούσε τη διοικητική περιφέρεια του 

Χάνδακα.80 Το Κρητικό πέλαγος ορίζει το βόρειο σύνορο της επαρχίας, στα δυτικά 

βρίσκεται η επαρχία Μυλοποτάµου, νότια συνορεύει µε τις επαρχίες Καινούργιου και 

Μονοφατσίου και στα ανατολικά µε την επαρχία Τεµένους. Σήµερα, µετά το Σχέδιο 

Καποδίστριας, τα χωριά που περιλαµβάνει ανήκουν στους ∆ήµους Αγίου Μύρωνα, 

Γαζίου, Γοργολαϊνίου, Ηρακλείου, Κρουσώνα, Παλιανής και Τυλίσου του Νοµού 

Ηρακλείου. 

Στην πρώτη οθωµανική απογραφή αµέσως µετά την κατάκτηση, στην επαρχία 

καταγράφηκαν 29 χωριά. Πρόκειται για τα χωριά: Αυγενική, Κεράσα, Τύλισος, 

Γωνιές, Σίβα, Μονή, Καµάρι, Άγιος Μύρων, Βούτες, Πενταµόδι, Πετροκέφαλο, 
                                                 
76 Βλ. χάρτες στις σελ. 170-171 στο τέλος της εργασίας. 
77 Η θέση του συγκεκριµένου χωριού επιτρέπει τον έλεγχο µιας µεγάλης γεωγραφικά περιοχής και την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση πιθανών επιθέσεων. 
78 Οι πολεµικές αυτές µηχανές ήταν «µάλι βιτσίνι» (mali vicini), δηλαδή «κακοί γείτονες» για όσους 
επιχειρούσαν να καταλάβουν το καστέλι: Μαρία Γ. Πατραµάνη, «Το Μαλεβίζι στη Βενετοκρατία: Ο 
Χώρος και οι Άνθρωποι», Το Μαλεβίζι, όπ.π., σ. 258. 
79 Από την επαρχία Μυλοποτάµου είχαν ξεκινήσει πολλές από τις επαναστάσεις που είχαν να 
αντιµετωπίσουν οι Βενετοί. Το αντιστασιακό πνεύµα των Κρητικών είχε βρει τον πιο δυνατό 
εκφραστή του στο πρόσωπο του Αλεξίου Καλλέργη, ο οποίος καταγόταν από την επαρχία αυτή: 
Κατερίνα Μυλοποταµιτάκη, «Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνηµεία της Επαρχίας Μαλεβιζίου», Το 
Μαλεβίζι, όπ.π., σ. 115. Από τις πιο σηµαντικές επαναστάσεις Καλλέργη ήταν εκείνη που ξεκίνησε το 
1283 και διήρκησε δέκα χρόνια. Κατέληξε σε συνθήκη και στην απόσπαση προνοµίων που έφερναν 
τους ισχυρούς τοπικούς άρχοντες σε ίση µοίρα µε τους Βενετούς. Για τους όρους της συνθήκης και τα 
προνόµια βλ. Ζαµπέλιος και Κριτοβουλίδης, όπ.π., σ. 73-77. 
80 Ι.Κ.Η. 5:23. Για τα χωριά που περιλάµβανε κάθε επαρχία βλ. Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ.114-138. 
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Πυργού, Σάρχος, Σταυράκια, Αχλάδα, Ρογδιά, Κορφές, Κεραµούτσι, Επάνω και 

Κάτω Καλέσα, Λουτράκι, Κρουσώνας, Κιθαρίδα, Επάνω και Κάτω Ασίτες, 

Γιοφυράκια,81 Νίση, Καβροχώρι και Γάζι.82 Σήµερα τα χωριά Νίση και Γιοφυράκια 

δεν κατοικούνται.  

Η επαρχία Μαλεβιζίου είναι πλούσια σε καλλιεργήσιµες γαίες. Το γόνιµο 

έδαφος ευνοεί την καλλιέργεια των σιτηρών83 και κυρίως του αµπελιού και της ελιάς. 

Οι εξαγωγές των κρασιών ανώτερης ποιότητας που παράγονταν στην περιοχή, 

έφταναν ως την Ισπανία και τη Φλάνδρα.84 Οι χωρικοί διατηρούσαν κήπους µε 

λαχανικά και δέντρα «καρποφόρα και µη» (eşcar-i müsmire ve gayri müsmire).85 Οι 

δύο παραπόταµοι του Γαζανού ποταµού86 παρείχαν νερό για την άρδευση των 

καλλιεργειών. Οι γεωφυσικοί παράγοντες είχαν διαµορφώσει ένα περιβάλλον 

πρόσφορο για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που συνιστούσαν τις 

κύριες ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου.  

 

 

                                                 
81 Σώζεται ένα ιδιωτικό µετόχι το οποίο είναι γνωστό µε το όνοµα Μετόχι Γιοφυράκια ή 
Καλοκαιρινού: Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 72. 
82 Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 126-127. Στις καταχωρίσεις Ι.Κ.Η. 3:190, 372, 440 και 723 αντίστοιχα 
σηµειώνεται ότι και τα χωριά Σκιλλοχώρι, Τραπεζάκι, Κόλαινα και Λαράνι βρίσκονται στην επαρχία 
Μαλεβιζίου. Το χωριό Σκιλλοχώρι δεν σηµειώνεται στην απογραφή ανάµεσα στα χωριά της επαρχίας. 
Ίσως να είχε καταγραφεί µε κάποια άλλη ονοµασία, ή να µην επρόκειτο καν για χωριό, αλλά για 
προσωρινή εγκατάσταση αγροτών (µετόχι) για τις ανάγκες της αγροτικής καλλιέργειας. Το χωριό 
Τραπεζάκι βρίσκεται στην επαρχία Πεδιάδας (Ι.Κ.Η. 3:162, 371, 374, 534). Πιθανότατα ο οθωµανός 
γραµµατέας να µην άκουσε καλά  ή να µπερδεύτηκε. Η διαδικασία εκδίκασης µιας υπόθεσης ήταν 
άµεση και ο καδής µπορούσε να ασχοληθεί µε πολλές υποθέσεις την ίδια ηµέρα. Η πνευµατική 
κούραση και η δυσκολία µεταγραφής ξένων, για το γραµµατέα, όρων και ονοµάτων ίσως δικαιολογεί 
τέτοια λάθη που συναντώνται στα κατάστιχα. Αναφέρονται τρία χωριά µε το όνοµα Κόλαινα (το ένα 
από αυτά βρίσκεται στο Μαλεβίζι) και δύο χωριά µε το όνοµα Λαράνι (το ένα εκ των οποίων στην 
επαρχία που εξετάζουµε): Ι.Κ.Η. 3: 7, 194, 440, 524. 
83 Έχει υποστηριχτεί ότι τα σιτηρά της Κρήτης ήταν κατώτερης ποιότητας: Μ. Πατραµάνη, «Το 
Μαλεβίζι», όπ.π., σ. 273. Η παραγωγή του νησιού σε σιτηρά ήταν ανέκαθεν φτωχή. Οι Βενετοί 
αναγκάζονταν να κάνουν εισαγωγές, κυρίως από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Επί Οθωµανών η 
παραγωγή αυξήθηκε. Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου γίνονταν και εξαγωγές από την Κρήτη. 
Στις καταχωρίσεις του Ι.Κ.Η. 3 σηµειώνεται έγγραφο για την ανέγερση αγοράς σιτηρών στο Χάνδακα: 
Ι.Κ.Η. 3:65. 
84 Για το γνωστό κρασί «Μαλβαζία» βλ. Στυλιανός Αλεξίου, «Μαλβαζία, το Μαλεβιζιώτικο Κρασί», 
Το Μαλεβίζι, όπ.π., σ. 289-292. 
85 Τυποποιηµένη έκφραση που σηµειώνεται σε έγγραφα που αφορούν τις αγοραπωλησίες χωραφιών, 
αµπελιών, κήπων και σπιτιών που στις αυλές τους έχουν τέτοια δέντρα. Βλ. ενδεικτικά καταχωρίσεις 
Ι.Κ.Η. 5:18, 35 κ.ά. 
86 Οι Οθωµανοί ονόµασαν το Γαζανό ποταµό Söğüt Deresi= ποταµός των ιτέων, γιατί στις όχθες του 
υπήρχαν πολλές ιτιές: Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 291, υποσ. 1. 
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β. Οι εκκλησίες και τα µοναστήρια της επαρχίας Μαλεβιζίου.  

 

Οι καταχωρίσεις που αφορούν τις εκκλησιαστικές και µοναστηριακές 

υποθέσεις µας πληροφορούν για τις ενδοχριστιανικές σχέσεις, αλλά και την 

αντιµετώπιση που είχαν οι χριστιανοί στο δικαστήριο του καδή. Η συνοπτική 

καταγραφή τους στα σιτζίλ περιορίζει τη δυνατότητα για πλήρη γνώση των 

γεγονότων, χωρίς αυτό να µειώνει την αξία τους ως µοναδική πηγή πληροφοριών για 

τις σχέσεις των ραγιάδων και την αντιµετώπιση των µη µουσουλµάνων από την 

κυρίαρχη κοινότητα.  

Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού εκκλησιών και µοναστηριών στα χωριά της 

επαρχίας87 φανερώνει τα έντονα θρησκευτικά αισθήµατα των κατοίκων. Υπήρχαν και  

εκκλησίες χτισµένες σε ιδιωτικές περιουσίες, οι οποίες πωλούνταν µαζί µε το χωράφι 

ή το αµπέλι.88 Εξαιτίας των βενετικών περιορισµών και απαγορεύσεων που υπέστη η 

ορθόδοξη ιεραρχία, πολλές από τις εκκλησίες της περιοχής ήταν ερειπωµένες. Προς 

τα τέλη της βενετικής κυριαρχίας, οι υποχωρήσεις των Βενετών ως προς την 

ορθοδοξία για να κερδίσουν την υποστήριξη των υπηκόων τους, είχε σαν αποτέλεσµα 

την οικονοµική άνθιση πολλών µοναστηριών του νησιού.89 Με την έλευση των νέων 

κατακτητών πολλές από τις περιουσίες µονών και εκκλησιών δηµεύτηκαν. Το ίδιο 

συνέβη και µε την περιουσία όσων εγκατέλειψαν τη γη τους στη διάρκεια του 

πολέµου και προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή τους. Η γη αυτή πέρασε στα χέρια των 

Οθωµανών, οι οποίοι την πουλούσαν ως ιδιωτική ακόµα και πριν από την κατάληψη 

του Χάνδακα.90 Όταν επέστρεψαν κάποιοι από τους προηγούµενους ιδιοκτήτες, 

διεκδίκησαν τη γη που είχαν άλλοτε στην κατοχή τους. Το γεγονός ότι είχαν διαφύγει 

µε πλοία των Βενετών θεωρήθηκε από τους Οθωµανούς ως πράξη εχθρική. 

Χρησιµοποιώντας ως δικαιολογία ότι οι χριστιανοί αυτοί είχαν πολεµήσει κατά του 

ισλάµ αρνούνταν να τους αναγνωρίσουν τα προηγούµενα ιδιοκτησιακά τους 

δικαιώµατα.91 

                                                 
87 Ψιλάκης, «Τα Μοναστήρια », Το Μαλεβίζι, όπ.π., σ. 145-256 και του ίδιου: Μοναστήρια και 
Ερηµητήρια της Κρήτης, τ. Α΄, [χ.ε.], Ηράκλειο, 1992.  
88 Ι.Κ.Η. 5:21. Τέτοιες εκκλησίες είτε χτίζονταν από τον ιδιοκτήτη της περιουσίας, είτε χτίζονταν στο 
χώρο που εκείνος είχε δωρίσει στην ενορία. Πρόκειται για µια πρακτική που φτάνει ως τις µέρες µας. 
Υπήρχαν και ιδιόκτητα µοναστήρια τα οποία κληροδοτούνταν µε την υπόλοιπη περιουσία: Ι.Κ.Η. 3:12. 
89 Η απουσία Μητροπολίτη και Επισκόπων είχε ευνοήσει την ανάδειξη πολλών µοναστηριών στην 
πρωτοκαθεδρία της ορθόδοξης ιεραρχίας: Greene, όπ.π., σ. 188-189. 
90 Ι.Κ.Η. 3:190. 
91 Ι.Κ.Η. 3:328 και Ι.Κ.Η. 5:30· Schacht, όπ.π., σ. 130-131. 
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Παρουσιάζει ενδιαφέρον µια υπόθεση, την εξέλιξη της οποίας µπορούµε να 

παρακολουθήσουµε µέσα από τους δύο Κώδικες στους οποίους στηρίζεται αυτή η 

εργασία. Η πρώτη καταχώριση (Ι.Κ.Η. 3:328) έχει ηµεροµηνία 10 Σεβάλ 1082 

[9/2/1672] και η δεύτερη (Ι.Κ.Η. 5:30) χρονολογείται στο δεύτερο δεκαήµερο 

Τζεµαζί Ι 1100 [3/3–12/3/1689]. Πληροφορούµαστε ότι η υπόθεση αφορά την 

καταπάτηση δηµευµένης περιουσίας των µοναστηριών της Αγίας Τριάδας, του Αγίου 

Σάββα και της Αγίας Μαρίνας στο χωριό Ρογδιά της επαρχίας, την οποία είχε 

αγοράσει ένας µουσουλµάνος (Ταρχάν Μπέι) ως µουλκ από το κράτος και µε τη 

σειρά του την είχε πουλήσει σε άλλο µουσουλµάνο (σεγίτ Ισά Εφέντι). Ο τελευταίος 

ενάγει κάποιους χριστιανούς µε την κατηγορία ότι καταπατούν τη γη του. Εκείνοι µε 

τη σειρά τους υποστηρίζουν ότι η γη ήταν δική τους και την εγκατέλειψαν όταν 

κατέφυγαν στο Χάνδακα, όπου αιχµαλωτίστηκαν και εστάλησαν στην 

Κωνσταντινούπολη92 και την Αλγερία.93 Όταν επέστρεψαν, διεκδίκησαν τη γη τους. 

Ο καδής απορρίπτει το επιχείρηµα της προηγούµενης κατοχής που προβάλλουν, µε 

την πρόφαση ότι πολέµησαν εναντίον του ισλάµ. Αρκετά χρόνια µετά (1689) ο Ισά 

Εφέντι πουλά την περιουσία που «ανήκε άλλοτε στις ερειπωµένες εκκλησίες της 

Αγίας Τριάδας, του Αγίου Σάββα και της Αγίας Μαρίνας». Τα σύνορα που ορίζουν 

την παραπάνω περιουσία είναι τα ίδια και στις δύο καταχωρίσεις.94 Η µεγάλη έκταση 

που καταλαµβάνει είναι χαρακτηριστική της οικονοµικής κατάστασης των 

µοναστηριών, καθώς και της θέσης του αγοραστή ανάµεσα στα µέλη της οθωµανικής 

ελίτ του Χάνδακα. Πριν δηµεύσει το κράτος τη γη, την καλλιεργούσαν πάνω από 

τέσσερις χριστιανοί. Στο δεύτερο έγγραφο σηµειώνεται ότι ο Ισά Εφέντι είναι πρώην 

Γραµµατέας των ντόπιων Γενιτσάρων στο Χάνδακα.95 Άλλωστε και από τους τίτλους 

                                                 
92 Ανάµεσα στους αιχµαλώτους βρίσκονταν και καλόγεροι από τα µοναστήρια της περιοχής, οι οποίοι 
πολέµησαν εναντίον των Οθωµανών. Στη συνθήκη παράδοσης του Χάνδακα υπήρχε όρος που 
εξασφάλιζε την επιστροφή των αιχµαλώτων. Σύµφωνα µε την παράδοση, σώθηκε µόνο ο καλόγερος 
Ναθαναήλ από το µοναστήρι των Σαββατιανών, ο οποίος επέστρεψε και ασχολήθηκε µε την 
ανασύσταση της µονής. Λίγα χρόνια µετά, το 1695, ένας καλόγερος της µονής αναφέρεται σε υπόθεση 
που φτάνει στον καδή. Ν. Ψιλάκης, «Τα Μοναστήρια», όπ.π., σ. 209. 
93 ∆εν είναι σίγουρο ότι έχει διαβαστεί ορθά η λέξη. Στην περίληψη σηµειώνεται µε ερωτηµατικό. 
94 Η όµοια διατύπωση των ορίων της εκκλησιαστικής περιουσίας, είναι χαρακτηριστική της χρήσης 
των σιτζίλ. Ο καδής που συνέταξε τη δεύτερη καταχώριση ανέτρεξε στις  σελίδες του παλαιότερου 
καταστίχου, βρήκε τη σχετική καταγραφή -µετά από την παρουσίαση του τίτλου πλήρους ιδιοκτησίας 
µε τη σφραγίδα του ντεφτερντάρη, και του πιστοποιητικού (χοτζέτι), που είχε εξασφαλίσει ο Ισά 
Εφέντι από τον πρώτο καδή- και σηµείωσε τα στοιχεία που χρειαζόταν. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύει 
το γεγονός ότι στη δεύτερη καταχώριση δεν σηµειώνονται ονόµατα µαρτύρων της κατάστασης (βλ. 
παρακάτω σελ. 28, υποσ. 125). Ίσως ο καδής να µη θεώρησε απαραίτητη την παρουσία τους, γιατί ο 
Ισά Εφέντι είχε αποδείξει στο παρελθόν τη νοµιµότητα της αγοράς του. 
95Στην καταχώριση Ι.Κ.Η. 3:521 σηµειώνεται ότι ο Αγάς των γενιτσάρων σεγίτ Ισά Εφέντι αγοράζει 
περιουσία από τον ντεφτερντάρη Κρήτης. Η ηµεροµηνία της καταχώρισης είναι 27/6-26/7/1672. Ίσως, 
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που συνοδεύουν το όνοµά του φαίνεται ότι ανήκε στα ανώτερα στρώµατα των 

µουσουλµάνων96 που εγκαταστάθηκαν στην πόλη.  

Από τα πρώτα µέτρα που επέβαλαν οι Οθωµανοί για την αναζωογόνηση της 

νέας κτήσης ήταν η αποκατάσταση της ορθοδοξίας. Σηµαντικός ήταν ο ρόλος του 

Παναγιώτη Νικούσιου,97 του µεγάλου δραγουµάνου του Αυτοκρατορικού 

Συµβουλίου. Η σχέση του µε τον Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί ήταν πολύ στενή και η 

επιρροή του στις αποφάσεις του µεγάλου βεζίρη εµφανής, ως προς την αντιµετώπιση 

των µη µουσουλµάνων ραγιάδων. Ο Νικούσιος ήταν υπέρµαχος της ορθόδοξης 

πίστης έναντι της παπικής κυριαρχίας. Γνώριζε ότι η θρησκεία µπορούσε να γίνει το 

κίνητρο που θα έκανε τους κατοίκους του νησιού να παραµείνουν στον τόπο τους ή 

να επιστρέψουν από τα µέρη όπου είχαν καταφύγει για να προστατευτούν. Έχει 

υποστηριχτεί η άποψη ότι µε δική του πρωτοβουλία  χειροτονήθηκε το 1647, ως 

πρώτος µητροπολίτης στο νησί µετά από τέσσερις αιώνες, ο Νεόφυτος Πατελλάρος.98 

Κατά άλλους, ο ίδιος ο Πατελλάρος προσέγγισε τους Οθωµανούς και ζήτησε την 

αποκατάσταση της Ορθόδοξης εκκλησίας.99 Ο Μητροπολίτης Κρήτης φαίνεται ότι 

είχε επαφές µε την οθωµανική διοίκηση γιατί, όπως σηµειώνεται σε καταχώριση µε 

χρονολογία 8/10/1657, είχε ενοικιάσει από τον προύχοντα του Ρεθύµνου Χατζί 

Ιµπραΐµ Αγά τη δηµευµένη περιουσία χριστιανών που είχαν πολεµήσει µε τους 

                                                                                                                                            
µερικά χρόνια µετά πουλά την περιουσία του, γιατί δεν είναι πια σε θέση να την ελέγχει. Στο 
δικαστήριο εκπροσωπείται από τον αδελφό του, ενώ 17 χρόνια πριν είχε παρουσιαστεί ο ίδιος. 
96 Το επίθετο σεγίτ δηλώνει σχέση µε την οικογένεια του Προφήτη, ενώ ο τίτλος Εφέντι συνόδευε 
ανθρώπους µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο: Hourani, όπ.π., σ. 307. Η ανάµιξη των γενιτσάρων και των 
ουλεµά στις συντεχνίες και το εµπόριο κάνει δύσκολη τη διάκριση, όσων έφεραν τον τίτλο αυτό, σε 
ασκερί και ραγιάδες: Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and 
Food Production in an Urban Setting, 1520-1650, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ, 1984, σ. 
250. 
97 Επαµεινώνδας Ι. Σταµατιάδης, Βιογραφία των Μεγάλων ∆ιερµηνέων του Οθωµανικού Κράτους, εκδ. 
Κ. Τεφαρίκη, Αθήνα, 1865, σ. 18-23 και 29-60. Τον είχε διορίσει στο αξίωµα αυτό ο Μεγάλος Βεζίρης 
Μεχµέτ Κιοπρουλί, ο πατέρας του κατακτητή της Κρήτης. Ο Νικούσιος εγκαινίασε την παράδοση των 
ελλήνων ∆ραγουµάνων της Πύλης, η οποία έφτασε ως την Ελληνική Επανάσταση: Greene, όπ.π., σ. 
178. 
98 Πριν χειροτονηθεί µητροπολίτης ήταν µοναχός στη Μονή Αρκαδίου. Ήταν συγγενής του 
Οικουµενικού Πατριάρχη Αθανάσιου Γ΄ Πατελλάρου: Θεοχάρης ∆ετοράκης, «Η Εκκλησία της 
Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία (1645-1898)», Κρήτη Ιστορία και Πολιτισµός, τ. Β΄, επιµ. Νικόλαος 
Μ. Παναγιωτάκης, εκδ. Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 1988, σ. 439. 
99 Ο Βενετός Αντρέα Βαλιέρο στην ιστορία του για τον Κρητικό πόλεµο σηµειώνει ότι το έτος 1653 ο 
Πατελλάρος συνάντησε τον στρατιωτικό διοικητή της Κρήτης Χουσεΐν Πασά και του πρότεινε την 
επανίδρυση της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία θα συνέβαλλε στη στήριξη των Κρητικών και την 
αποβολή του βενετικού παρελθόντος από τη µνήµη τους. Η ελκυστική αυτή πρόταση δεν έµεινε 
ανεκµετάλλευτη από τον Χουσεΐν Πασά και την Υψηλή Πύλη και είχε ως αποτέλεσµα την επανίδρυση 
της Μητρόπολης µε επικεφαλής το Νεόφυτο Πατελλάρο και επτά ακόµη Επισκοπών υπό τη 
δικαιοδοσία του: Greene, όπ.π., σ. 178 (υποσ. 14). Ο ∆ετοράκης υποστηρίζει ότι ο διορισµένος από το 
1647 µητροπολίτης  πλησίασε το Χουσεΐν Πασά και του πρότεινε την επανίδρυση των Επισκοπών. Επί 
οθωµανικής κυριαρχίας η αρχαιότερη αναφορά σε έγγραφο για τις επισκοπές χρονολογείται στα 1659: 
∆ετοράκης, «Η εκκλησία της Κρήτης», όπ.π., σ. 439. 
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Βενετούς εναντίον των Οθωµανών.100 Από τη µελέτη των ιεροδικαστικών κωδίκων 

πληροφορούµαστε ότι η θέση του εξασφάλιζε στον πρώτο Μητροπολίτη Κρήτης την 

οικονοµική δυνατότητα και το κύρος για να πραγµατοποιεί αγοραπωλησίες101 αλλά 

και να απευθύνεται στις οθωµανικές αρχές για την προάσπιση των δικαιωµάτων των 

χριστιανών. Σε καταχωρίσεις του Ι.Κ.Η. 3 ο Μητροπολίτης Κρήτης µε αίτησή του 

προς το σουλτάνο ζητά και επιτυγχάνει την έκδοση φιρµανιού το οποίο να 

προστατεύει τους ζιµµί από την αυθαίρετη συµπεριφορά των οθωµανών επαρχιακών 

διοικητών, οι οποίοι ενοχλούν και παρεµποδίζουν την τέλεση των χριστιανικών 

τελετών.102 Συµπεραίνουµε από καταχωρίσεις όπως αυτές ότι η πίεση και οι 

παρανοµίες των Οθωµανών σε βάρος των χριστιανών δεν είχαν αποκλειστικά σκοπό 

το οικονοµικό όφελος, αλλά ενίοτε και την υπονόµευση της χριστιανικής θρησκείας. 

Από τη δική του θέση ο µητροπολίτης εκµεταλλεύτηκε τη σχετική αυτονοµία που του 

παραχωρήθηκε, την οποία ενίσχυε η απόσταση από τον έλεγχο του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου. 

Οι καταχωρίσεις των δύο κωδίκων που αφορούν τις εκκλησιαστικές υποθέσεις 

δεν είναι σηµαντικές ως προς τον αριθµό τους, αλλά είναι χαρακτηριστικές του 

τρόπου µε τον οποίο οι Οθωµανοί αντιµετώπισαν την Ορθοδοξία και τους 

χριστιανούς του νησιού. Η πολιτική παράδοση που ακολούθησαν οι Οθωµανοί 

χρονολογείται από την εποχή του Μεχµέτ του Πορθητή.103  

Από τις καταχωρίσεις των δύο Κωδίκων ληροφορούµαστε ότι ο νέος µητροπολίτης, 

µέσω του πληρεξουσίου του παπα–Μαντέλου Οικονόµου, παραχωρεί σε χριστιανούς 

το «δικαίωµα νοµής» µοναστηριών στα χωριά Σίβα και ∆αφνές των επαρχιών 

Μαλεβιζίου και Τεµένους αντίστοιχα.104 Κληροδοτήµατα τέτοιου είδους 

                                                 
100 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 12, 15-17. 
101 Ι.Κ.Η. 3: 35, 475. 
102 Ι.Κ.Η. 3: 684, 685, 686. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µια καταχώριση που αφορά την απαγόρευση 
τέλεσης λειτουργίας σε µια εκκλησία που βρίσκεται ανάµεσα σε 25 µουσουλµανικά σπίτια σε χωριό 
της Ιεράπετρας. Κατόπιν αίτησης των µουσουλµάνων και επιτόπιας έρευνας του ναΐπη της επαρχίας 
αποφασίζεται οι χριστιανοί να λειτουργούν στις δύο άλλες εκκλησίες του χωριού για να µην 
προκαλούν τα θρησκευτικά αισθήµατα των µουσουλµάνων: Ι.Κ.Η. 3:370. 
103Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί η ανασύσταση του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου αµέσως µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στην απόφαση αυτή οδήγησε η 
ανάγκη για τον άµεσο εποικισµό της πόλης µε ανθρώπους που είχαν πείρα από αστική ζωή και που θα 
µπορούσαν να µεταµορφώσουν την έρηµη πόλη στη λαµπρή πρωτεύουσα που ονειρευόταν ο 
σουλτάνος. Η παρουσία του Πατριάρχη θα παρείχε στους χριστιανούς προστασία και σιγουριά για τη 
µόνιµη εγκατάστασή τους στην Κωσταντινούπολη: Halil İnalcık, “Istanbul”, The Encyclopaedia of 
Islam, τ. IV, E. J. Brill, Λάιντεν, 1978, 224-248.  
104 Ι.Κ.Η. 3:170, 173. Από την πρώτη καταχώριση συµπεραίνουµε ότι πιθανότατα πρόκειται για 
κληρονοµικό δικαίωµα. Σηµειώνεται ότι τα ανήλικα παιδιά του νεκρού ιερέα κληρονοµούν τα 
δικαιώµατα που είχε ο πατέρας τους επί 16 χρόνια (από το 1655), ο οποίος πιθανότατα τα είχε 
κληρονοµήσει από το δικό του πατέρα, που ήταν επίσης ιερέας. Ο πληρεξούσιος των παιδιών δηλώνει 
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συνοδεύονταν από το δικαίωµα διορισµού ιερέων σε αυτά τα µοναστήρια και τις 

εκκλησίες.105 Οι ιερείς διέθεταν τα µέσα για να αποσπάσουν προνόµια από τον 

µητροπολίτη, αλλά και από την οθωµανική εξουσία.106 Μετά την κατάκτηση της 

Κρήτης οι κληρικοί του νησιού κατάφεραν να εξασφαλίσουν την έκδοση επίσηµων 

σουλτανικών εγγράφων (µπεράτια) τα οποία όριζαν ότι όφειλαν να πληρώνουν το 

1/10 από την παραγωγή των περιουσιών που ανήκαν στις µονές και τις εκκλησίες,107 

δηλαδή, ποσοστό χαµηλότερο από το αντίστοιχο της δεκάτης που πλήρωναν οι ζιµµί. 

Οι ιερείς προσπάθησαν να ενταχθούν στη λειτουργία της επαρχιακής διοίκησης 

συγκεντρώνοντας χρήµατα που θα τους παρείχαν τα µέσα για την απόκτηση 

οικονοµικής δύναµης και κοινωνικού κύρους που θα τους εξασφάλιζαν µια καλύτερη 

ζωή. Στους κώδικες συναντάµε υποθέσεις όπου ιερείς της επαρχίας Μαλεβιζίου 

αγοράζουν περιουσίες από χριστιανούς αλλά και από µουσουλµάνους.108 Άλλοτε 

παρουσιάζονται ως εναγόµενοι στο ιεροδικείο για καταπάτηση περιουσίας άλλων 

χριστιανών, εκµεταλλευόµενοι τη θέση τους σε σχέση µε τους υπόλοιπους ζιµµί. Οι 

υποθέσεις αυτές καταλήγουν άλλοτε σε δικαίωση του ενός ή του άλλου διαδίκου και 

άλλοτε σε συµβιβασµό. Σύµφωνα µε στοιχεία από τους δύο Κώδικες στους οποίους 

βασίζεται η εργασία, η ακίνητη περιουσία την οποία κατηγορούνται ότι κατέχουν 

παράνοµα, ανήκει σε γυναίκες, χριστιανές ή εξισλαµισµένες. Πιθανώς θεωρούσαν ότι 

οι γυναίκες θα δίσταζαν να διεκδικήσουν νοµικά την περιουσία τους ή ότι δεν θα 

ήταν σε θέση να παρουσιάσουν αποδείξεις για τη νόµιµη κυριότητα της γης.109 Σε 

καταχώριση του Ι.Κ.Η. 3 συναντάµε τον ίδιο το Μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτο ως 

κατηγορούµενο για καταπάτηση περιουσίας εξισλαµισµένης σε χωριό της επαρχίας 

                                                                                                                                            
ότι παρέδωσε στο µητροπολίτη το ποσό των 35 γροσίων για να λάβει το αποδεικτικό έγγραφο που θα 
του εξασφάλιζε το δικαίωµα στα µοναστήρια. Λίγα χρόνια µετά, στις 8/3/1686, οι γιοι του νεκρού 
ιερέα εµφανίζονται πάλι στο δικαστήριο του καδή και διεκδικούν την επιστροφή των µοναστηριών, τα 
οποία διαχειριζόταν ως την ενηλικίωσή τους ο παπα-Νικολός: Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 249. Για 
ανάλογες παραχωρήσεις µοναστηριών από τον Μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτο βλ. Νικόλαος Β. 
Τωµαδάκης, Ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας (1645-1898), τ. Α΄, Μυρτίδης, Αθήνα, 
1974, σ. 477. 
105 Ι.Κ.Η. 3:12. Σε καταχώριση του ίδιου κώδικα ο ηγούµενος της µονής Σαντριβανλή (Βροντισίου), ο 
οποίος έχει στην κατοχή του την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο χωριό Βρέλι του ναχιγιέ 
Καινούργιου, έχει στα χέρια του έγγραφο από το µεγάλο βεζίρη στο οποίο ορίζεται ότι ούτε ο 
µητροπολίτης δεν έχει δικαίωµα να επέµβει στη διαχείριση της εκκλησίας: Ι.Κ.Η. 3:203. 
106 Ι.Κ.Η. 3: 67, 290, όπου ιερείς άλλων επαρχιών εκπροσωπούν τους κατοίκους ενός χωριού στο 
ιεροδικείο για φορολογικές υποθέσεις.  
107 Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 249-250. 
108 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 202. 
109 Μια χριστιανή και ο ανήλικος γιος της ενάγουν τον πατέρα Νεόφυτο, της Μονής της Κεράς 
Ελεούσας στο χωριό Σάρχος Μαλεβιζίου, µε την κατηγορία ότι καταπατεί ένα αµπέλι. Το δικαστήριο 
του καδή ορίζει ο πατέρας Νεόφυτος να επιστρέψει το αµπέλι: Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 93-94. Για 
ανάλογες υποθέσεις: Ι.Κ.Η. 3: 8, 106, 163.  
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Πεδιάδας.110 Η ενάγουσα προσάγει µάρτυρες και καταφέρνει να δικαιωθεί, ενώ ο 

ιεροδίκης αποφασίζει να παραιτηθεί ο µητροπολίτης από κάθε διεκδίκηση. Στην 

περίπτωση αυτή το οθωµανικό δικαστήριο φαίνεται ότι λειτουργεί αµερόληπτα, 

υπηρετώντας τη δικαιοσύνη και προστατεύοντας τα δικαιώµατα της γυναίκας. Βέβαια 

δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποια θα ήταν η απόφαση στην περίπτωση που η 

ενάγουσα δεν είχε εξισλαµιστεί. 

Η οικονοµική άνθιση των µεγαλύτερων µοναστηριών της επαρχίας επιτρέπει 

στους µοναχούς να αγοράζουν περιουσία µε χρήµατα των µονών,111 να εµπλέκονται 

στο οθωµανικό φορολογικό σύστηµα και να µισθώνουν φορολογικά έσοδα. Ο 

Ηγούµενος της Μονής Ιερουσαλήµ, στο χωριό Λουτράκι112 µίσθωσε ακίνητη 

περιουσία (το έτος 1080 [1/6/1669-20/5/1670]) από τον τιµαριούχο Μουσταφά Αγά 

πληρώνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 4.000 άσπρων.113 Αξίζει να αναφερθεί και 

µια άλλη υπόθεση, η οποία είναι αρκετά µεταγενέστερη της πρώτης, αλλά ενισχύει 

την άποψη για την ελαστικότητα και την ανοχή που επέδειξαν οι Οθωµανοί ως προς 

την οµαλή λειτουργία της ορθόδοξης εκκλησίας. Πρόκειται για την πώληση 

σηµαντικής ακίνητης περιουσίας, που είχε κληρονοµήσει µια µουσουλµάνα από το 

σύζυγό της, προς τους καλόγερους του παραπάνω µοναστηριού.114 Ως πληρεξούσιος 

των µοναχών εµφανίζεται στον καδή ο τότε Μητροπολίτης Κρήτης Αθανάσιος.115 Η 

συγκεκριµένη υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί οι χριστιανοί αγοραστές 

εκπροσωπούνται από τον επικεφαλής της Εκκλησίας της Κρήτης. Η παρουσία του 

µητροπολίτη δίνει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας η οικονοµική δυσχέρεια των 

χριστιανών τους ανάγκαζε να πουλούν και όχι να αγοράζουν. Στην προκειµένη 

περίπτωση χριστιανοί αγοράζουν περιουσία από µουσουλµάνα. Ίσως οι αγοραστές 

επεδίωκαν µε την παρουσία του µητροπολίτη να ενισχύσουν τη νοµιµότητα της 

αγοράς τους. ∆υστυχώς η συνοπτική καταγραφή τέτοιων υποθέσεων δε βοηθά στο να 
                                                 
110 Ι.Κ.Η. 3:445. 
111 Ο Ακάκιος, ηγούµενος της µονής της Αγίας Ειρήνης στο χωρίο Κρουσώνας του ναχιγιέ Μαλεβιζίου 
αγοράζει περιουσία στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Από τον προσδιορισµό των συνόρων που 
οριοθετούν τη γη που πωλείται φαίνεται ότι η µονή διαθέτει αρκετά µεγάλη έγγεια περιουσία, καθώς 
επίσης και τα οικονοµικά µέσα για να την κάνει µεγαλύτερη: Ι.Κ.Η. 3:178, 617· Σταυρινίδης, τ. Α΄, 
όπ.π., σ. 264-265. Για αγορά περιουσίας µε χρήµατα της εκκλησίας βλ. και Ι.Κ.Η. 5:26. 
112 Η συγκεκριµένη µονή ανήκει στα σταυροπηγιακά µοναστήρια που παραχώρησε (το έτος 1654) ο 
Μητροπολίτης Νεόφυτος στον Πατριάρχη προκειµένου να εξασφαλίσει την προστασία του 
Οικουµενικού θρόνου: Ψιλάκης, Μοναστήρια και Ερηµητήρια, όπ.π., σ. 117. 
113 Ι.Κ.Η. 3:585. 
114 Ι.Κ.Η. 5:26. Στην καταχώριση δεν σηµειώνεται το όνοµα της Μονής, το συµπεραίνουµε από το 
χωριό στο οποίο βρίσκεται.  
115 Για το φιρµάνι διορισµού του Μητροπολίτη Αθανασίου: Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 312-314. 
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κατανοήσουµε πλήρως τέτοιου είδους αγοραπωλησίες. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι 

ο θανών είχε δανειστεί χρήµατα από τους µοναχούς και η σύζυγός του εξοφλεί το 

χρέος του µετά το θάνατό του. Προς την εξήγηση αυτή µας οδηγεί η χαµηλή τιµή 

µιας τόσο µεγάλης περιουσίας. Η απόκτηση ακινήτων και γης µέσω της πώλησης 

πιθανότατα γινόταν για την κάλυψη τέτοιου είδους χρεωπιστωτικών συναλλαγών της 

εκκλησίας µε χριστιανούς και µουσουλµάνους. ∆ιαδικασίες όπως η παραπάνω 

επιτρέπουν, ίσως, την υπόθεση για οργανωµένη προσπάθεια συσσώρευσης πλούτου 

από τα µοναστήρια και την εκκλησία γενικότερα. Η οικονοµική αυτή στρατηγική 

ξεκινούσε από την κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και έφτανε ως τα κατώτερα 

κλιµάκια.  

Η αποκατάσταση και ενίσχυση της Ορθοδοξίας ήταν απόρροια της ανάγκης 

που είχε το κράτος να εξασφαλίσει όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για την ήρεµη 

διαβίωση των υπηκόων του, και κατά συνέπεια τη συγκέντρωση ρευστού από την 

ανεµπόδιστη λειτουργία του φορολογικού συστήµατος. Η πολιτική αυτή κρατούσε σε 

απόσταση τους Βενετούς και µείωνε την πιθανότητα να βρουν υποστηρικτές ανάµεσα 

στους οθωµανούς υπήκοους. 116 Η βενετική παρουσία δεν έπαψε για µεγάλο διάστηµα 

να αποτελεί απειλή για την παγίωση της οθωµανικής εξουσίας. Οι νέοι κατακτητές 

έπρεπε διαρκώς να µεριµνούν για τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης ανάµεσα στους 

ραγιάδες τους και τους Βενετούς. 

                                                 
116 Στην περίπτωση της Κρήτης η κατάργηση των ορθόδοξων επισκοπών, η απαγόρευση της 
χειροτονίας ιερέων, η δήµευση της εκκλησιαστικής και µοναστηριακής περιουσίας και ο αυστηρός 
έλεγχος του κατώτερου κλήρου έκανε ακόµη πιο έντονη την εχθρότητα ανάµεσα στους ορθόδοξους 
χριστιανούς και τους Βενετούς του νησιού: Μαλτέζου, όπ.π., σ. 131. 
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5. Η παρουσία µη µουσουλµάνων ραγιάδων στο δικαστήριο του καδή. 

 

α. Τα κίνητρα επιλογής ή προτίµησης του Σεριάτ. 

 

Οι υποθέσεις των µη µουσουλµάνων που έφταναν στον καδή σχετίζονταν µε 

ποικίλες δραστηριότητες της καθηµερινής τους ζωής και δεν διέφεραν από τις 

αντίστοιχες των µουσουλµάνων. Αγοραπωλησίες, διανοµή κληρονοµικών µεριδίων, 

διενέξεις, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (γάµοι, διαζύγια, υιοθεσίες, διορισµός 

κηδεµόνα ανηλίκων κ.ά.) είναι µερικές από τις πιο συχνές υποθέσεις που συναντάµε 

στα σιτζίλ.117 Η συχνότητα παρουσίας των χριστιανών στο οθωµανικό δικαστήριο 

είναι ενδεικτική της προσπάθειάς τους να εξασφαλίσουν την πιο συµφέρουσα λύση 

για τα προβλήµατα που τους απασχολούσαν.  

∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν οι χριστιανοί προτιµούσαν να απευθύνονται 

στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη ή στον καδή. Οι αναφορές στο ρόλο της εκκλησίας, 

όσον αφορά τις δικαστικές αρµοδιότητές της, είναι σποραδικές και δεν βοηθούν στη 

δηµιουργία ξεκάθαρης εικόνας για τη λειτουργία της.118 Στην οθωµανική δικαιοσύνη 

ο δικαστής δεν είχε το δικαίωµα να δρα αυτεπάγγελτα, ούτε να δικάζει ερήµην.119 

Επιπροσθέτως, οι υπήκοοι δεν ήταν νοµικά υποχρεωµένοι να προσφεύγουν στον 

ιεροδίκη για την επίλυση των υποθέσεών τους. Ένα µεγάλο ποσοστό συναλλαγών (σε 

ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο) και συµβιβασµών πραγµατοποιούνταν εκτός 

δικαστηρίου. Ακόµα και γάµοι µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιου κρατικού 

υπαλλήλου. Η διανοµή των κληρονοµικών µεριδίων µπορούσε, επίσης, να γίνει 

ανεπίσηµα µεταξύ των κληρονόµων. Οι διενέξεις για κληρονοµικά ζητήµατα 

προέκυπταν, συνήθως, όταν άρρενες συγγενείς προσπαθούσαν να αποκλείσουν ή να 

αποσπάσουν από τις γυναίκες120 τα κληρονοµικά µερίδια που δικαιούνταν βάσει του 

ιερού νόµου ή όταν ανάµεσα στους κληρονόµους βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά ή 

                                                 
117 Çiçek, όπ.π., σ. 41-44. 
118 Najwa Al-Qattan, “Dhimmīs in the Muslim Court: Legal Autonomy and Religious Discrimination”, 
International Journal of Middle East Studies, 31/3 (1999), σ. 431-433. 
119 Schacht, όπ.π., σ. 188-189. 
120 Ι.Κ.Η. 3:461. Οι γυναίκες ασκούσαν τα δικαιώµατα που τους αναγνώριζε το Σεριάτ. Και οι 
χριστιανές επέλεγαν το δικαστήριο του καδή για να διεκδικήσουν περιουσία από κληρονοµιά. Μάλιστα 
το έπρατταν και σε περιπτώσεις που διεκδικούσαν παράνοµα κάποια περιουσία, την οποία δεν 
δικαιούνταν. Ίσως ήλπιζαν ότι οι υπόλοιποι συµβαλλόµενοι δεν θα µπορούσαν να αποδείξουν την 
κατηγορία της παράνοµης κατοχής και ότι ο καδής δεν θα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνήσει 
ένα ζήτηµα που αφορούσε τους χριστιανούς. Ι.Κ.Η. 3:263. 
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απόντες συγγενείς. Η επέµβαση του καδή ήταν απαραίτητη σε αυτές τις 

περιπτώσεις.121 Πάντως το κληρονοµικό µερίδιο των γυναικών ήταν πολύ µικρότερο 

από των αντρών συγγενών.122 Τέλος, και η καταγραφή των χρεωπιστωτικών 

υποθέσεων δεν κρινόταν αναγκαία, εκτός άν προέκυπτε πρόβληµα λόγω αδυναµίας 

του ενός συµβαλλοµένου για την αποπληρωµή του χρέους ή λόγω αντιρρήσεων των 

κληρονόµων για την εξόφληση του χρέους από την περιουσία του θανόντος.123 

Στην περίπτωση της Κρήτης τα κίνητρα που οδηγούσαν τους χριστιανούς 

στον καδή προέκυπταν από ποικίλους παράγοντες. Η προσφυγή στον ιεροδίκη για 

υποθέσεις ενδοκοινοτικές αλλά και διακοινοτικές έδινε τη δυνατότητα και τη δύναµη 

στους ζιµµί να ενταχθούν στο διοικητικό µηχανισµό των κατακτητών και να τον 

χρησιµοποιήσουν προς όφελός τους αντλώντας από το κύρος του.  

Πιο συγκεκριµένα, ο διορισµός καδή και η πολύχρονη παρουσία των 

Οθωµανών στα χωριά της επαρχίας Μαλεβιζίου, έφερε από πολύ νωρίς τους 

χριστιανούς σε επαφή µε την ισλαµική νοµοθεσία και δικαιοσύνη, διευκολύνοντας 

έτσι την εξοικείωσή τους µε τη λειτουργία του δικαστηρίου του καδή. Η ορολογία 

που χρησιµοποιείται στις ενδοχριστιανικές υποθέσεις, ο τρόπος παρουσίασης των 

διαδίκων, η χρήση µαρτύρων και πληρεξουσίων (βεκίλ),124 η παρουσία «µαρτύρων 

της κατάστασης» (σουχούντ ουλ-χαλ)125 και γενικότερα η διαδικασία απονοµής της 

δικαιοσύνης ακολουθούν τα ίδια πρότυπα µε τις υποθέσεις των µουσουλµάνων. Οι 

                                                 
121 Faroqhi, Towns and Townsmen, όπ.π., σ. 246. 
122 Η σύζυγος λάµβανε το 1/8 της κληρονοµιάς του νεκρού συζύγου της, στην περίπτωση που ο νεκρός 
ή ένας από τους γιους του είχε παιδιά. Αν δεν υπήρχαν άµεσοι απόγονοι, της αναλογούσε το 1/4 της 
περιουσίας: Schacht, όπ.π., σ. 171. Βλ. και Ι.Κ.Η. 3:276. 
123 Ronald C. Jennings, “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judicial Records. The Sharia 
Court of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 16/2-3 (1973), 
σ. 174. 
124 Για τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του πληρεξούσιου στο ισλαµικό νοµικό σύστηµα βλ. Ronald 
C. Jennings, “The Office of Vekil (Wakil) in the 17th Century Ottoman Sharia Courts”, Studia Islamica, 
42 (1975), σ. 147-169. 
125 Η παρουσία των µαρτύρων της κατάστασης ήταν απαραίτητη για τη νόµιµη εκδίκαση µιας 
υπόθεσης. Επικύρωναν τη νοµιµότητα της δικαστικής διαδικασίας και την ενίσχυαν µε το κύρος της 
θέσης και του ονόµατός τους. Ο ρόλος τους ήταν επικουρικός της λειτουργίας του καδή. Προέρχονταν 
από τον ντόπιο πληθυσµό και ήταν άνθρωποι που γνώριζαν καλύτερα από τον καδή το εθιµικό δίκαιο 
του τόπου: Mustafa Akdağ, İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 1453-1559, τ. II, Türk Tarih Kurumu, Άγκυρα, 
1971, σ. 81. Μεταξύ των µαρτύρων της κατάστασης δεν υπάρχουν γυναίκες. Θεωρητικά δεν 
επιτρέπεται να συµµετέχουν ούτε οι ζιµµί, αλλά ο κανόνας αυτός δεν τηρείται µε αυστηρότητα σε 
υποθέσεις όπου εµπλέκεται τουλάχιστον ένας ζιµµί: Ι.Κ.Η. 3:108, 457, 617. Σε σηµαντικές υποθέσεις 
συναντάµε ανθρώπους από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώµατα και αξιώµατα. Η κοινωνική ιεραρχία 
που ίσχυε στην οθωµανική κοινωνία είναι εµφανής ακόµα και στην καταγραφή των σουχούντ, όπου 
πρώτα σηµειώνονται οι άνθρωποι των ανώτερων (διοικητικά, θρησκευτικά και κοινωνικά) στρωµάτων 
και έπειτα οι υπόλοιποι. Τα ονόµατα των ζιµµί σηµειώνονται τελευταία. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Η. 3: 12, 
31, 50, 107, 108, 157, 178, 230, 340 κ.ά. Οι καταχωρίσεις αυτές αφορούν και σε άλλες επαρχίες του 
Χάνδακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή και τη λειτουργία των σουχούντ 
ουλ-χαλ, βλ. Jennings, “Kadi, Court and Legal Procedure”, όπ.π., σ. 142-146.  
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χριστιανοί επέλεγαν το οθωµανικό δικαστήριο γνωρίζοντας ότι οι υποθέσεις τους θα 

εκδικάζονταν βάσει του Σεριάτ. Το προτιµούσαν συνειδητά, έχοντας στο µυαλό τους 

τον τρόπο λειτουργίας του ιεροδικείου, καθώς και τα δικαιώµατα που αναγνώριζε 

στους µη µουσουλµάνους ο ιερός νόµος.  

Η νοµική κατωτερότητα των µη µουσουλµάνων τους απαγόρευε να 

καταθέσουν εναντίον µουσουλµάνων. Για το λόγο αυτό οι πρώτοι επεδίωκαν να 

κατοχυρώσουν τα ιδιοκτησιακά  ή κληρονοµικά τους δικαιώµατα µε την έκδοση 

ιεροδικαστικού εγγράφου, µε το οποίο µπορούσαν να αντιπαρέλθουν τη θεσµική 

κατωτερότητά τους σε µελλοντικές διενέξεις µε µουσουλµάνους.126 Ο φόβος 

οθωµανικής επέµβασης παρέµενε καθηµερινή απειλή για τους ζιµµί, οι οποίοι 

θεωρούσαν ότι η προσφυγή στον καδή τους εξασφάλιζε την πιο συµφέρουσα 

δικαστική κρίση, καθώς η νοµιµότητα της τελικής απόφασης ήταν µεγαλύτερη από 

οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου. Παρόλο που το ιεροδικείο λειτουργούσε ως 

ανώτερο δικαστήριο, του οποίου οι τελεσίδικες αποφάσεις είχαν καθολική ισχύ,127 

ωστόσο, οι ραγιάδες είχαν το δικαίωµα να προσφύγουν και σε άλλη δικαστική αρχή. 

Από τις καταχωρίσεις πληροφορούµαστε ότι υπάρχουν υποθέσεις τις οποίες εκδικάζει 

το Ντιβάνι στο Χάνδακα, δηλαδή η συνέλευση του Συµβουλίου του διοικητή της 

πόλης.128 Το Ντιβάνι λειτουργούσε ως ανώτατο δικαστήριο στο οποίο είχαν δικαίωµα 

να προσφύγουν οι ραγιάδες που ένιωθαν να αδικούνται από την απόφαση του ντόπιου 

καδή ή όταν προέκυπτε µία σηµαντική υπόθεση εξαιρετικής κρισιµότητας.129 Είχε 

δηλαδή τις αρµοδιότητες ενός σύγχρονου Εφετείου. Το δικαίωµα αυτό ασκούσαν και 

οι χριστιανοί ραγίαδες. Σε καταχώριση του Κώδικα 5 παρουσιάζεται ένας χριστιανός 

από χωριό της επαρχίας Μαλεβιζίου, ο οποίος αποσύρει την αγωγή για καταπάτηση 

περιουσίας κατά της εξισλαµισµένης κόρης του, λέγοντας ότι επανειληµµένως είχε 

παρουσιαστεί στο βεζίρη Μουσταφά Πασά χωρίς να καταφέρει να αποδείξει την 

                                                 
126 Faroqhi, “Sidjill”, όπ.π., σ. 539. 
127 Adıyeke, όπ.π., σ. 79. 
128 Ι.Κ.Η. 5:5, 13. Οι δύο καταχωρίσεις αναφέρονται σε υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα της ίδιας 
οικογένειας. Πληροφορούµαστε ότι η δεύτερη καταχώριση αναφέρεται σε δωρεά περιουσίας, η οποία 
πραγµατοποιείται ενώπιον του απεσταλµένου του ιεροδικείου στη συνέλευση που έγινε στο σπίτι του 
κετχουντά των τσαούσηδων Μουσταφά Αγά. 
129 Στις υποθέσεις που εκδικάζει το Συµβούλιο του διοικητή του Χάνδακα και οι µάρτυρες της 
κατάστασης είναι πρόσωπα που ανήκουν στη διοικητική και στρατιωτική ελίτ. Τέτοιου είδους 
καταχωρίσεις είναι πολύτιµες γιατί παρέχουν στοιχεία για τη σύνθεση του Ντιβανιού, αφού οι 
µάρτυρες πιθανότατα προέρχονταν από τα µέλη του συµβουλίου, αλλά και την κοινωνική ιεραρχία 
βάσει της οποίας λειτουργούσε ο κρατικός µηχανισµός. Βλ. τους σουχούντ της υπόθεσης που εκδικάζει 
το Ντιβάνι στο Χάνδακα: Ι.Κ.Η. 5:5. 
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κατηγορία.130 Πιθανότατα ο πατέρας να έκανε τόσο επίµονες προσπάθειες έχοντας ως 

δικαιολογία τον εξισλαµισµό της κόρης του. Είτε προσπαθούσε να την «τιµωρήσει» 

για την απόφασή της να απαρνηθεί το χριστιανισµό, είτε είχε σκοπό να διεκδικήσει τη 

γη που της ανήκε πριν εξισλαµιστεί. 

Μια άλλη υπόθεση σχετικά µε τα κίνητρα που οδηγούσαν τους ζιµµί στο 

ιεροδικείο σχετίζεται µε την πληρωµή χαµηλότερων δικαστικών τελών που έπρεπε να 

πληρώνουν στον καδή σε σχέση µε άλλα δικαστήρια.131 Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

σηµειωθεί ότι συχνά η Πύλη δεχόταν έγγραφα µε παράπονα των υπηκόων για 

πληρωµή υψηλών δικαστικών τελών και αυθαιρεσίες σε βάρος τους από τους 

καδήδες και τους ναΐπες που περιόδευαν στις επαρχίες της Αυτοκρατορίας και 

αποσπούσαν µεγάλα ποσά από τον πληθυσµό.132 Λόγω έλλειψης αναφορών σε τέτοια 

ποσά στα οθωµανικά κατάστιχα που εξετάζουµε, αλλά και της απουσίας των 

εκκλησιαστικών αρχειακών πηγών δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν πράγµατι 

ίσχυε το ίδιο για τους κατοίκους της επαρχίας Μαλεβιζίου. Ωστόσο, µια διαταγή προς 

τους ναΐπες των επαρχιών του Χάνδακα ορίζει να παραµένει ο καθένας στην έδρα του 

και να µην περιφέρεται σε άλλα χωριά και να αυθαιρετεί σε βάρος των ραγιάδων.133 

Σε αυτή τη διαταγή δεν γίνεται διάκριση ανάµεσα σε µουσουλµάνους και χριστιανούς 

ραγιάδες. Ενδεχοµένως για τους οθωµανούς αξιωµατούχους και υπαλλήλους εκείνο 

που είχε περισσότερη σηµασία να µην ήταν η θρησκευτική ταυτότητα των υπηκόων, 

αλλά η πρόσκτηση όσο το δυνατό µεγαλύτερων οικονοµικών οφελών. Η διαταγή 

συντάχτηκε µόλις λίγα χρόνια µετά την πτώση του Χάνδακα (1674). Θα περίµενε 

κανείς ότι σε µια επαρχία που βρίσκεται τόσο κοντά στο Χάνδακα η επιβολή της 

οθωµανικής εξουσίας θα ήταν πιο αυστηρή. Πρέπει να λάβουµε ωστόσο υπόψη ότι τη 

χρονολογία σύνταξης της διαταγής η παρουσία των Οθωµανών στην επαρχία είχε 

συµπληρώσει σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι κρατικοί αξιωµατούχοι και υπάλληλοι είχαν 

εξοικειωθεί µε το χώρο και τους ανθρώπους. Θεωρούσαν ότι οι ενέργειές τους για 

εύκολο πλουτισµό δεν έθεταν σε κίνδυνο την οθωµανική κυριαρχία. Η αυθαίρετη 

συµπεριφορά τους δεν είχε στόχο να πλήξει τα θρησκευτικά αισθήµατα των ζιµµί. 

Αποσκοπούσε στη συσσώρευση χρηµάτων που θα τους εξασφάλιζαν µεγαλύτερη 

δύναµη και, πιθανότατα, µια ανώτερη θέση στη διοικητική ιεραρχία. Ο 

                                                 
130 Ι.Κ.Η. 5:24. 
131 Ivanova, “Muslim and Christian Women before the Kadi”, όπ.π., σ. 172. 
132 Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, επιµ. V. L. Ménage, Clarendon Press, Οξφόρδη, 
1973, σ. 212-214. 
133 Ι.Κ.Η. 5:23  
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συγκεντρωτικός έλεγχος που προσπαθούσε ανέκαθεν να επιβάλει το οθωµανικό 

κράτος στην επαρχιακή του διοίκηση δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι 

ασκερί και οι ουλεµά έβρισκαν τρόπους να παρακάµπτουν το σύστηµα και να δρουν 

ανεξάρτητα από τους κανόνες και το νόµο σε βάρος των ραγιάδων, χριστιανών και 

µουσουλµάνων. 

 

 

 

β. Τα είδη των υποθέσεων της χριστιανικής κοινότητας που εκδίκαζε ο οθωµανός 

καδής. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην επαρχία Μαλεβιζίου οι λόγοι 

προσφυγής στο οθωµανικό δικαστήριο ήταν κοινοί για µουσουλµάνους και µη. Σε 

υποθέσεις οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου ο ιερός νόµος αντιµετώπιζε τους 

διαδίκους µε µεγαλύτερη ελαστικότητα και ισότητα σε σύγκριση µε την 

εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Η αυστηρότητα των κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

σχετικά µε το γάµο και ιδιαίτερα το διαζύγιο λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την 

επιλογή του εκκλησιαστικού δικαστηρίου αντί του µουσουλµανικού.134 Επιπλέον, τα 

δικαστικά τέλη που έπρεπε να πληρώσουν στο µουσουλµανικό δικαστήριο για τη 

σύναψη ή τη διάλυση ενός γάµου ήταν χαµηλότερα σε σχέση µε το 

εκκκλησιαστικό.135 Για τον οθωµανό καδή ο γάµος και το διαζύγιο ήταν ακόµη µια 

τυπική ιεροδικαστική διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα και όχι ένα ιερό µυστήριο. 

Ως εκ τούτου δεν εµπόδιζε τη σύναψη δεύτερου ή και τρίτου γάµου, ούτε έδινε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο λόγο του διαζυγίου. Η σύζυγος µπορούσε µε µεγαλύτερη 

ευκολία, σε σχέση µε το εκκλησιαστικό δίκαιο, να έχει την πρωτοβουλία ενός 

διαζυγίου. Αν η σύζυγος το επιθυµούσε, µπορούσε να ζητήσει τη διάλυση του γάµου, 

αν και γνώριζε ότι µε το διαζύγιο αυτού του είδους έχανε το δικαίωµα της επιστροφής 

της γαµήλιας µη προκαταβαλλόµενης δωρεάς (µεχρ-ι µουετζέλ), καθώς και άλλων 

επιδοµάτων που ο σύζυγος ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει σε περίπτωση που 

εκείνος είχε την πρωτοβουλία του διαζυγίου.136 Παρόλο που ένα τέτοιο διαζύγιο 

                                                 
134 Ivanova, “Muslim and Christian Women before the Kadi”, όπ.π., σ. 171-172. 
135 Adıyeke, όπ.π., σ. 80. 
136 Η σύζυγος παραιτούνταν επίσης από τα έξοδα διατροφής και στέγασης που όφειλε να πληρώνει ο 
τέως σύζυγος, και δεν ήταν υποχρεωµένη να τηρήσει το διάστηµα αγαµίας, κατά το οποίο θα φαινόταν 
ενδεχόµενη εγκυµοσύνη: Ι.Κ.Η. 3:25, 297, 744· Colin Imber, “Women, Marriage and Property: Mahr 
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συνεπαγόταν οικονοµικές απώλειες για τη σύζυγο, ωστόσο της εξασφάλιζε το 

δικαίωµα να αποδεσµευτεί από έναν ανεπιθύµητο γάµο. 

Η σύναψη και η λύση ενός γαµήλιου συµβολαίου137 µεταξύ χριστιανών 

ενώπιον του καδή αποσκοπούσε σε προσωπικά και οικονοµικά οφέλη των 

συµβαλλόµενων µερών. Ο εξισλαµισµός του ενός µόνο συζύγου και η άρνηση του 

άλλου να τον ακολουθήσει µπορούσε να αποτελέσει αιτία για ένα διαζύγιο.138 Για να 

είναι νόµιµος ένας γάµος το Σεριάτ υποχρέωνε το σύζυγο να πληρώσει στη µέλλουσα 

σύζυγό του τη λεγόµενη γαµήλια προκαταβαλλόµενη δωρεά (µεχρ-ι µουατζέλ),139 η 

οποία πληρωνόταν άµεσα, την ώρα του γάµου. Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου ή 

διαζυγίου, η σύζυγος λάµβανε τη γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά (µεχρ-ι 

µουετζέλ), η οποία είχε οριστεί κατά τη σύναψη του γάµου140 και ήταν ελεύθερη να 

τη διαθέσει σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες της.141 Επιπλέον ο σύζυγος 

όφειλε να πληρώνει διατροφή (ναφακά) και σε περίπτωση που υπήρχαν παιδιά να 

πληρώνει ένα επίδοµα για την ανατροφή τους.142 

Το ισλαµικό δίκαιο τοποθετούσε τη γυναίκα σε υποδεέστερη θέση σε σχέση 

µε τον άντρα, αλλά παράλληλα της αναγνώριζε δικαιώµατα και τη δύναµη να τα 

ασκεί. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που ο σύζυγος δεν ανταποκρινόταν στις 

οικονοµικές υποχρεώσεις του ως προς την πρώην σύζυγο και τα παιδιά του ή 

εγκατέλειπε τη σύζυγό του χωρίς να µεριµνήσει για τη διατροφή της, εκείνη είχε το 

δικαίωµα να απευθυνθεί στον καδή ο οποίος όριζε ένα ηµερήσιο ποσό για τις ανάγκες 

της ίδιας και των παιδιών της.143 

Από τις καταχωρίσεις του ιεροδικείου στο Χάνδακα φαίνεται ότι στην επαρχία 

Μαλεβιζίου ο αριθµός των γάµων που συνάπτονται µεταξύ χριστιανών βάσει του 

ισλαµικού νόµου, είναι πολύ µικρός. Ίσως το γεγονός αυτό να εξηγείται από την 

                                                                                                                                            
in the Behcetü’l-fetāvā of Yenişehirli Abdullah”, Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern 
Women in the Early Modern Era, επιµ. Madeline C. Zilfi, Brill, Λάιντεν, 1997, σ. 83-84. 
137 Στις περιλήψεις των καταχωρίσεων ο γάµος χαρακτηρίζεται ως συµβόλαιο γιατί η ορολογία που 
χρησιµοποιείται ανταποκρίνεται σε όρους αγοράς: Schacht, όπ.π., σ. 161. 
138 Τέτοια είναι η περίπτωση µιας εξισλαµισµένης που κατοικούσε στο χωριό Ασίτες της επαρχίας 
Μαλεβιζίου, ο σύζυγος της οποίας αρνήθηκε να εξισλαµιστεί. Εκείνη ζήτησε διαζύγιο ενώπιον του 
καδή και παντρεύτηκε έναν εξισλαµισµένο, ο οποίος πιθανότατα είχε διαζευχθεί ακολουθώντας την 
ίδια διαδικασία: Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 139. 
139 Το ποσό της προκαταβαλλόµενης δωρεάς δε σηµειώνεται κατά τη σύναψη του γαµήλιου 
συµβολαίου. Η µέλλουσα σύζυγος λάµβανε το ποσό άµεσα και δεν υπήρχε ανάγκη κατοχύρωσής του, 
προκειµένου να προληφθεί µελλοντική αµφισβήτησή του από το σύζυγο. 
140 Imber, “Women, Marriage and Property”, όπ.π., σ. 87-99. 
141 Al-Qattan, όπ.π., σ. 433-435. 
142 Madeline C. Zilfi, “«We Don’t Get Along»: Women and Hul Divorce in the Eighteenth Century”, 
Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, όπ.π., σ. 270-273. 
143 Ι.Κ.Η. 3:95 (για την επαρχία Μαλεβιζίου), 122, 742. 
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ύπαρξη χωριστών καταστίχων για την καταγραφή των γάµων και των διαζυγίων.144 

Οι υποψήφιοι σύζυγοι εκπροσωπούνται στο δικαστήριο από τους πληρεξούσιούς 

τους, το διορισµό των οποίων επικυρώνουν µε την κατάθεσή τους δύο µάρτυρες. Από 

τον τρόπο σύνταξης των καταχωρίσεων φαίνεται ότι την πρωτοβουλία για το γάµο 

παίρνει η µέλλουσα σύζυγος. Όπως προκύπτει από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ο ιερός 

νόµος αναγνωρίζει στη γυναίκα δικαιώµατα που την τοποθετούν σε καλύτερη 

κοινωνικά και οικονοµικά, θέση σε σύγκριση µε τις γυναίκες του χριστιανικού 

κόσµου. Η προστασία των δικαιωµάτων που αναγνώριζε το Σεριάτ στις γυναίκες 

ήταν ένα από τα καθήκοντα που είχε αναλάβει ο καδής.145  

Στην καταγραφή του συµβολαίου, η οποία είναι συνοπτική, σηµειώνεται το όνοµα, η 

ηλικία,146 το πατρώνυµο, ο τόπος κατοικίας των µελλονύµφων και το ποσό της 

γαµήλιας µη προκαταβαλλόµενης δωρεάς το οποίο υπολογίζεται σε άσπρα. 

Ακολουθούν τα ονόµατα των µαρτύρων της κατάστασης. Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί 

ότι ενώ γενικότερα, οι µη µουσουλµάνοι επεδίωκαν να χρησιµοποιήσουν στο 

δικαστήριο µάρτυρες µουσουλµάνους, για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία της 

κατάθεσής τους, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι µάρτυρες που επιβεβαιώνουν το 

διορισµό των πληρεξουσίων είναι επίσης χριστιανοί. Περισσότερο ενδιαφέρουσα 

είναι η παρουσία ενός ιερέα στη θέση αυτή.147 Η προσφυγή του ορθόδοξου κλήρου 

στον καδή είναι ενδεικτική της χαλάρωσης των θρησκευτικών κανόνων και της 

κοινωνικής ρευστότητας που είχε προκαλέσει ο µακροχρόνιος πόλεµος. 

Συµπεραίνουµε ότι ο δικαστής, κατά περίπτωση, αντιµετώπιζε τη µαρτυρία των 

χριστιανών ως ίση µε τη µαρτυρία των µουσουλµάνων.148 Οι χριστιανοί είχαν 

εξοικειωθεί µε τον τρόπο λειτουργίας της οθωµανικής δικαιοσύνης και 

εκµεταλλεύονταν την ανοχή των οθωµανικών αρχών που τους εξασφάλιζε το 

καθεστώς του προστατευόµενου υπήκοου. Οι άνθρωποι της επαρχίας είχαν ζήσει από 

κοντά όλα τα χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα. Η συµβίωση µε τους στρατιώτες 

σταδιακά έγινε µια καθηµερινότητα αποδεκτή από χριστιανούς και µουσουλµάνους. 
                                                 
144 Κατάστιχα τέτοιου περιεχοµένου φαίνεται ότι τηρούσε ο καδής στο Ρέθυµνο. Τα κατάστιχα έφεραν 
τον τίτλο “Enkiha Defterleri”, δηλαδή ‘Κατάστιχα Γάµων»: Adıyeke, όπ.π., σ. 80, 83. 
145 Ronald C. Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records–The Sharia Court of 
Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18/1 (1975), σ. 61-62. 
146 ∆εν σηµειώνεται η ακριβής ηλικία της µέλλουσας συζύγου αλλά µόνο αν είναι ενήλικη ή ανήλικη. 
Επίσης σηµειώνεται η παρθενία της: Leslie P. Pierce, “Seniority, Sexuality, and Social Order: The 
Vocabulary of Gender in Early Modern Ottoman Society”, Women in the Ottoman Empire. Middle 
Eastern Women in the Early Modern Era, όπ.π., σ. 169-196. 
147 Ι.Κ.Η. 3:403 και 644. 
148 Για παράδειγµα, σε καταχώριση, που αφορά το ναχιγιέ Μυλοποτάµου, σηµειώνονται ως σουχούντ 
δύο µουσουλµάνοι και δύο χριστιανοί: Ι.Κ.Η: 3:64. 
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Όπως όλοι οι ζιµµί, έτσι και οι ιερείς τους φρόντιζαν περισσότερο για την 

εξασφάλιση όσο το δυνατό καλύτερων συνθηκών ζωής, παρά για την αυστηρή 

προσήλωση στα θρησκευτικά τους καθήκοντα ή την αποφυγή εµπλοκής τους σε 

ισλαµικούς θεσµούς. 

Οι αγοραπωλησίες κινητής και ακίνητης περιουσίας µεταξύ χριστιανών 

πραγµατοποιούνται κατά τα µουσουλµανικά πρότυπα. Καταγράφεται το όνοµα, το 

πατρώνυµο και ο τόπος κατοικίας του αγοραστή και του πωλητή, το είδος, η έκταση, 

τα σύνορα και η τιµή της πωλούµενης περιουσίας και στο τέλος τα ονόµατα των 

µαρτύρων. Η πωλούµενη περιουσία αποτελείται από χωράφια και αµπέλια, κήπους 

και σπίτια τα οποία θεωρούνταν πλήρης ιδιοκτησία. Η έκταση των χωραφιών 

υπολογίζεται σε µουζούρια, των αµπελιών σε «ντονούµ» (στρέµµα)149 και σε 

«ιργκατλίκ» (εργάτες), των κήπων σε «πρατικαλίκ» (πρατικά).150 Στα σπίτια 

αναφέρεται ο αριθµός των ανώγειων, ισόγειων και κατώγειων δωµατίων, η ύπαρξη 

αυλής, πηγαδιού ή άλλων αποθηκευτικών χώρων καθώς και η κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται.151 Η πληρωµή γίνεται συνήθως σε ασλάνια ή ρεάλια γρόσια152 και σε 

άσπρα.153 Η περιουσία που συνορεύει µε την πωλούµενη ανήκει άλλοτε µόνο σε 

χριστιανούς και άλλοτε σε χριστιανούς και µουσουλµάνους.154 Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένδειξη για τη συµβίωση υπηκόων διαφόρων θρησκειών στον ίδιο τόπο. Οι 

περιουσίες των χριστιανών δεν ήταν αποµονωµένες από εκείνες των µουσουλµάνων. 

Το ίδιο συνέβαινε και µε τα σπίτια τα οποία αγόραζαν οι µουσουλµάνοι στα χωριά 

της επαρχίας. Από τις καταχωρίσεις διαπιστώνουµε ότι τα γειτονικά σπίτια ανήκαν σε 

χριστιανούς.155 Οι Οθωµανοί είχαν εγκατασταθεί σε χωριά της επαρχίας ήδη από το 

1647, σε µια προσπάθεια να αποκλείσουν το Χάνδακα από την ύπαιθρο που του 

παρείχε τρόφιµα και εφόδια. Η καθηµερινή επαφή των ραγιάδων ήταν µια 

πραγµατικότητα που εµπεριείχε προβλήµατα και αυθαιρεσίες, αλλά και ειρηνική 

συνύπαρξη στα χωριά και τις αγροτικές περιουσίες. 
                                                 
149 Στο εξής όπου σηµειώνεται η έκταση της γης σε ντονούµ θα αναφέρεται σε στρέµµατα ώστε να 
µπορεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί καλύτερα την έκταση της έγγειας περιουσίας. Τον 17ο αι. ένα 
ντονούµ ισοδυναµούσε µε ένα τζερίπ  και αντιστοιχούσε σε 958 τετραγωνικά µέτρα: Gülsoy, όπ.π., σ. 
193 (υποσ. 25). 
150 Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 28. Βλ. Ι.Κ.Η. 5:16 και 8 για τον υπολογισµό της έκτασης σε 
µουζούρια και ντονούµ, καθώς επίσης και Ι.Κ.Η. 3:617 και 461 για τη χρήση των όρων ιργκατλίκ και 
πρατικαλίκ.  
151 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Η. 3:305, 621 και Ι.Κ.Η. 5:4, 7, 18, 32. 
152 Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 26. 
153 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα νοµίσµατα, τα µέτρα και τα σταθµά που ίσχυαν στο 
νησί βλ. Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 25-28. 
154 Ι.Κ.Η. 3:108 και Ι.Κ.Η. 5:16 αντίστοιχα. 
155 Ι.Κ.Η. 3:305 και Ι.Κ.Η. 5:4, 33. 
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Στα τέλη του 16ου και κυρίως στις αρχές του 17ου αιώνα η ανικανότητα των 

σπαχήδων να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα του πολέµου και η αδυναµία και 

αδιαφορία του κράτους να συντηρήσει τη λειτουργία του τιµαριωτικού συστήµατος 

οδήγησε στην αναζήτηση νέων εισοδηµατικών πηγών που θα του εξασφάλιζαν τη 

συντήρηση στρατιωτικών δυνάµεων µε ικανότητα στη χρήση των πυροβόλων όπλων. 

Για τη συγκέντρωση αυτού του στρατού ήταν απαραίτητη η συσσώρευση ρευστού 

στο θησαυροφυλάκιο, αφού επρόκειτο για στρατιώτες που αµείβονταν µε χρήµα και 

όχι µε τιµάρια.156 Η πρώτη ενέργεια του κράτους για την ενδυνάµωση του 

οθωµανικού στρατού ήταν η αύξηση του αριθµού των γενιτσάρων.157 Το αποτέλεσµα 

αυτής της εξέλιξης ήταν να επιβαρυνθεί ακόµα περισσότερο το κεντρικό 

θησαυροφυλάκιο λόγω των αυξηµένων αναγκών µισθοδοσίας και, κυρίως, να αυξηθεί 

η δύναµη και η επιρροή του σώµατος των γενιτσάρων.158 Η αύξηση του αριθµού τους 

και η ανάµιξη µε τις συντεχνίες και το εµπόριο (επαρχιακό και εξωτερικό)159 τους 

εξασφάλιζε τη δύναµη να διεκδικούν µε κάθε τρόπο ενεργότερη συµµετοχή στις 

φορολογικές και διοικητικές δραστηριότητες του κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για να µπορέσει κάποιος να εγγραφεί στους γενιτσαρικούς καταλόγους ήταν ο 

εξισλαµισµός του, ενώπιον του οθωµανού ιεροδίκη. Ο µεγάλος αριθµός των 

εξισλαµισµών στο νησί αποτελεί ένδειξη της έλλειψης πειθαρχίας και κοινωνικής 

συνοχής που είχε προκαλέσει ο πόλεµος και, κυρίως, της προσπάθειας των ντόπιων 

να ενσωµατωθούν στο διοικητικό µηχανισµό και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό 

µεγαλύτερα προσωπικά οφέλη.  

Τα κίνητρα για τον εξισλαµισµό ποικίλλουν. Σηµαντικό ρόλο για µια τέτοια 

απόφαση έπαιζε το πέρασµα από την οµάδα των φορολογούµενων ραγιάδων σε 

εκείνη των αφορολόγητων ασκερί.160 Παράλληλα, µπορούσαν να εξασφαλίσουν την 

                                                 
156 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά: Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, όπ.π., σ. 183-
207· του ίδιου “Tīmār”, The Encyclopaedia of Islam, τ. Χ, Brill, Λάιντεν, 2000, σ. 502-507· Metin 
Kunt, The Sultan’s Servants. The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650, 
Columbia University Press, Νέα Υόρκη, 1983, σ. 9-29· Μουταφτσίεβα, Αγροτικές Σχέσεις, όπ.π., σ. 17-
107. 
157 İnalcık, “Military and Fiscal”, όπ.π., σ. 289-291, 311. 
158 Για µια γενική εικόνα της οργάνωσης και της ζωής των γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη βλ. 
ενδεικτικά: Philip Mansel, Κωνσταντινούπολη. Η Περιπόθητη Πόλη. 1453-1924, εκδ. Οδυσσέας, 
Αθήνα, 1999, σ. 343-370. 
159 Greene, όπ.π., σ. 89-93. 
160 Οι κάτοικοι µιας περιοχής στο Χάνδακα αρνούνται να πληρώσουν φόρους µε τη δικαιολογία ότι 
είναι «νεοµουσουλµάνοι»: Θεοχάρης ∆ετοράκης, «Η Τουρκοκρατία στην Κρήτη (1669-1898)», Κρήτη 
Ιστορία και Πολιτισµός, όπ.π., σ. 346. Σε καταχώριση που αφορά ένα χωριό του Ρεθύµνου (1659), 
εξισλαµισµένοι αρνούνται να καταβάλουν στο σπαχή τους φόρους που τους αναλογούν µε τη 
δικαιολογία ότι είναι µουσουλµάνοι και δικαιούνται να πληρώνουν τη δεκάτη σε αναλογία 1/10 και όχι 
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είσοδο στην υπηρεσία και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες ανώτερων διοικητικών 

υπαλλήλων. Οι προοπτικές για επαγγελµατική αποκατάσταση και µια καλύτερη ζωή 

κοντά στους ανθρώπους που όριζαν το µέλλον των ραγιάδων συνέβαλλαν ουσιαστικά 

στην απόφαση για αλλαγή θρησκείας.161 Στην περίπτωση της Κρήτης162 οι 

οικονοµικές ελαφρύνσεις έπαιξαν ρόλο στην απόφαση των προσηλύτων. Το 

συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλοί προσήλυτοι απέφευγαν 

να κάνουν περιτοµή, όπως όριζε ο νόµος για τους µουσουλµάνους. ∆έχονταν 

προφορικά την ισλαµική θρησκεία ενώπιον του καδή θεωρώντας ότι έτσι αποκτούσαν 

και τα δικαιώµατα που όριζε το Σεριάτ.163 Ο πιο σηµαντικός παράγοντας στη 

συνείδηση των ραγιάδων ήταν η δυνατότητα ενσωµάτωσης στην οθωµανική 

διοίκηση. Οι Οθωµανοί προσπάθησαν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη και τη 

συνεργασία των Κρητικών επιτρέποντάς τους την είσοδο στα στρατιωτικά σώµατα, 

εφόσον εξισλαµίζονταν. Οι νεοµουσουλµάνοι, ωστόσο, δεν είχαν προοπτικές για 

άνοδο στα υψηλότερα στρατιωτικά και διοικητικά αξιώµατα. Συνήθως παρέµεναν 

στα βοηθητικά σώµατα των γιαµάκ και µπεσέ.164 Η ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα 

διακυβέρνησης είχε όρια, τα οποία διαφυλάσσονταν αυστηρά από τους ανώτερους 

αξιωµατούχους και υπαλλήλους του κράτους. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν εµπόδιζε 

την είσοδο ραγιάδων στην αφορολόγητη ελίτ, η οποία τους εξασφάλιζε ένα σταθερό 

µισθό και τη δυνατότητα συµµετοχής στη διαχείριση της εξουσίας των 

κατακτητών.165 

Τα ιεροδικαστικά κατάστιχα αποτελούν µια από τις πιο πλούσιες πηγές για τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τους εξισλαµισµούς. Το έγγραφο που εξέδιδε 

ο καδής πιστοποιούσε όχι µόνο την αλλαγή της θρησκείας αλλά και της κοινωνικής 

θέσης των νεοφώτιστων και ήταν ο µόνος τρόπος για να αποδείξουν ότι ουσιαστικά 

απαλλάσσονταν από τον κεφαλικό φόρο και τις υπόλοιπες τακτικές και έκτακτες 

εισφορές που πλήρωναν οι ραγιάδες.166 Τα στοιχεία καταγράφονται µε δύο τρόπους, 

                                                                                                                                            
1/7, καθώς επίσης και την απαλλαγή από την πληρωµή άλλων φόρων. Το δικαστήριο δεν αποδέχεται 
το επιχείρηµα: Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 107. 
161 Greene, όπ.π., σ. 43-44. 
162 Στις καταχωρίσεις σηµειώνονται  οι αυτοκρατορικοί ή της σουλτανικής αυλής και οι ντόπιοι 
γενίτσαροι: Ι.Κ.Η. 3:147, 225. 
163 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 65. 
164 Greene, όπ.π., σ. 42. 
165 Στην Κρήτη η µισθοδοσία των γενιτσάρων καταβαλλόταν από τα φορολογικά έσοδα των 
µουκατάδων και του κεφαλικού φόρου: Ι.Κ.Η. 3:591. 
166 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καταγραφή και τη διαδικασία των εξισλαµισµών βλ. 
Eyal Ginio, “Childhood, Mental Capacity and Conversion to Islam in the Ottoman State”, Byzantine 
and Modern Greek Studies, 25 (2001), σ. 90-119. 
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άµεσα και έµµεσα. Στην πρώτη περίπτωση σηµειώνεται συνοπτικά το χριστιανικό 

όνοµα, το πατρώνυµο και ο τόπος κατοικίας του νεοφώτιστου, έπειτα η δήλωση ότι 

δέχεται την «τιµηµένη» θρησκεία του ισλάµ και το νέο του µουσουλµανικό όνοµα.167 

Στη δεύτερη περίπτωση αντλούµε τις πληροφορίες µέσα από διενέξεις οικογενειακού 

και κληρονοµικού δικαίου και άλλες υποθέσεις που εκδικάζονται στο ιεροδικείο. Ο 

ισλαµικός νόµος απαγόρευε στους µουσουλµάνους να κληροδοτούν περιουσία σε µη 

µουσουλµάνους ή να κληρονοµούν από αυτούς.168 Οι χριστιανοί συγγενείς ενός 

εξισλαµισµένου προσπαθούσαν να τον αποκλείσουν από το κληρονοµικό του µερίδιο 

µε τον ισχυρισµό ότι πλέον δεν ήταν χριστιανός και δεν είχε κανένα δικαίωµα στην 

περιουσία του νεκρού. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητη η προσφυγή στον καδή για 

την καταγραφή ενός εξισλαµισµού. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κληρονοµικών 

διενέξεων η χρονική στιγµή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ο εξισλαµισµός είχε 

µεγάλη σηµασία.169 Η χρήση του πατρώνυµου «Αµπντουλλάχ», που στην κυριολεξία 

σηµαίνει «δούλος του Θεού», συνήθως χαρακτηρίζει εξισλαµισµένο πρώτης γενιάς. 

Ο νεοµουσουλµάνος έπρεπε να αποβάλει οτιδήποτε θύµιζε το χριστιανικό παρελθόν 

του και κατά συνέπεια έπρεπε να αποκτήσει και πατρώνυµο µουσουλµανικό.170 Το 

γεγονός αυτό δε σηµαίνει όµως, ότι το όνοµα Αµπντουλλάχ χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά ως πατρώνυµο των εξισλαµισµένων· παραµένει ένα κοινό 

µουσουλµανικό όνοµα, το οποίο δηλώνει άµεση σχέση µε το Θεό.171 

Οι χριστιανοί φαίνεται ότι γνώριζαν και τους κανόνες της οθωµανικής 

ποινικής δικαιοσύνης. Ήταν, έτσι κι αλλιώς, αναγκασµένοι να το κάνουν γιατί δεν 

µπορούσαν να απευθυνθούν σε άλλη αρχή για τη διευθέτηση υποθέσεων ποινικής 

φύσης.172 Σε περίπτωση φόνου οι κάτοικοι µιας συνοικίας ή ένος χωριού ήταν 

συλλογικά υπεύθυνοι για την ανεύρεση του δολοφόνου. Αν δεν µπορούσαν να τον 

βρουν και να τον παραδώσουν στον καδή, τότε έπρεπε να πληρώσουν εκείνοι τα 

                                                 
167 Ι.Κ.Η. 3:722, 723 και Ι.Κ.Η. 5:1. Στη συγκεκριµένη καταχώριση σηµειώνονται και τα ονόµατα των 
σουχούντ ουλ-χαλ. 
168 Ι.Κ.Η. 3:16, 244.  
169 Ι.Κ.Η. 3: 16, 26 κ. ά. 
170 Ömer Lütfi Barkan, «Edirne Askeri Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler, 3/5-6 
(1966), σ. 11. 
171 Ι.Κ.Η. 5:11, όπου σηµειώνεται ότι ο Αµπντουλλάχ Μπέι γιος Οσµάν αγοράζει περιουσία από άλλο 
µουσουλµάνο. 
172 Οι κανόνες του οθωµανικού ποινικού νόµου κωδικοποιήθηκαν στον κανουνναµέ του Μεχµέτ του 
Πορθητή και ήταν κοινοί για τους µουσουλµάνους και τους χριστιανούς: Inalcik, “Raiyyet Rüsûmu”, 
όπ.π., σ. 576. Για την αµφισβήτηση της έκδοσης του κανουνναµέ από τον Πορθητή βλ. Heyd, όπ.π., σ. 
7-11. Για τη συµπλήρωση του ποινικού νόµου µε τον κανουνναµέ του Σουλεϊµάν του Νοµοθέτη βλ. 
του ίδιου, όπ.π., σ. 27 κ.ε. 
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χρήµατα για το φόρο αίµατος (ντιγέτ),173 δηλαδή τη χρηµατική αποζηµίωση που 

καταβαλλόταν στους συγγενείς του θύµατος. Ο καδής δεν µπορούσε να επέµβει 

αυτεπάγγελτα ούτε και στις περιπτώσεις δολοφονίας ή τραυµατισµού. Έπρεπε το 

θύµα ή οι συγγενείς του να απαιτήσουν από τον θύτη αποζηµίωση ή αντεκδίκηση.174 

Στις καταχωρίσεις που αφορούν την επαρχία Μαλεβιζίου σηµειώνονται δύο 

περιπτώσεις ανεύρεσης δολοφονηµένων ανήλικων αγοριών, οι γονείς των οποίων 

δηλώνουν ενώπιον του καδή ότι ο θάνατος των γιων τους προκλήθηκε από ατύχηµα 

και ότι δεν έχουν καµία απαίτηση για την πληρωµή του φόρου αίµατος από τους 

συγχωριανούς τους.175 Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στο ίδιο σηµείο, «έξω από το χωριό 

Λουτράκι, κοντά στη Μονή Ιερουσαλήµ», µε λίγες µέρες διαφορά το ένα από το 

άλλο. Η περιληπτική καταγραφή των γεγονότων στερεί τη δυνατότητα αναφοράς 

λεπτοµερειών που είναι απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση τέτοιων υποθέσεων. 

Στις καταχωρίσεις που σχετίζονται µε την επαρχία Μαλεβιζίου έχουν 

καταγραφεί και υποθέσεις δωρεάς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ συγγενών 

χριστιανών. Η δωρεά περιουσίας γινόταν για να εξασφαλιστεί οικονοµικά ο 

δωρεοδόχος ή να διασφαλιστεί η µελλοντική φροντίδα του δωρεοδότη. Έχουν 

καταγραφεί υποθέσεις όπου η χριστιανή µητέρα δωρίζει στην κόρη της κινητή και 

ακίνητη περιουσία, πιθανότατα ελπίζοντας ότι θα την περιθάλψει και θα την 

φροντίσει στα γεράµατα.176 Η δωρεά περιουσίας ανάµεσα σε συζύγους ήταν από τις 

πιο συνήθεις περιπτώσεις. Η διαδικασία αυτή είχε στόχο πιθανώς να εξασφαλίσει τη 

σύζυγο σε περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του συζύγου να της παρέχει τα αναγκαία 

για να ζήσει.177 

Η προσφυγή των χριστιανών στο δικαστήριο του καδή αποσκοπούσε 

περισσότερο στην εξυπηρέτηση προσωπικών συµφερόντων και λιγότερο στην 

προτίµηση της ισλαµικής δικαιοσύνης έναντι της χριστιανικής. Ο καδής ήταν 

υποχρεωµένος να προστατεύει τους φορολογούµενους υπήκοους από κάθε 

αυθαιρεσία και καταπίεση. Στην πράξη οι περιορισµοί που όριζε τόσο το 

                                                 
173 E. Tyan, “Diya”, The Encyclopaedia of Islam, τ. II, E.J. Brill, Λάιντεν, 1983, σ. 340-343. 
174 Για την περιγραφή µιας υπόθεσης απαίτησης φόρου αίµατος µεταξύ µη µουσουλµάνων και της 
διαδικασίας που ακολουθούνταν βλ. Suraiya Faroqhi, “Crime, Women and the Wealth in the 
Eighteenth-Century Anatolian Countryside”, Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women 
in the Early Modern Era, όπ.π., σ. 19-25. 
175 Ι.Κ.Η. 3:443, 444.  
176 Ι.Κ.Η. 5:13. Η δωρεά γίνεται µε όρους πώλησης. Η µητέρα φαίνεται ότι πουλά την περιουσία στην 
κόρη της και στο τέλος δηλώνει ότι της κάνει δώρο την τιµή. Για τέτοιου είδους δωρεές περιουσίας: 
Faroqhi, Men of Modest Substance, όπ.π., σ. 18.  
177 Ι.Κ.Η. 5:29. 
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µουσουλµανικό όσο και το εκκλησιαστικό δίκαιο δεν εφαρµόζονταν. Μη 

µουσουλµάνοι γίνονταν δεκτοί ως µάρτυρες της κατάστασης. Οι ζιµµί των χωριών 

της επαρχίας Μαλεβιζίου δικαιώνονταν σε αγωγές που έκαναν εναντίον τους 

µουσουλµάνοι, αν κατάφερναν να εξασφαλίσουν την κατάθεση δύο µουσουλµάνων 

µαρτύρων.178 Σε µια διένεξη για καταπάτηση περιουσίας σε χωριό της επαρχίας Ρίζου 

που σηµειώνεται σε καταχώριση του Ι.Κ.Η. 3, µια χριστιανή ενάγει ένα 

µουσουλµάνο, ο οποίος προσάγει ως µάρτυρες ένα χριστιανό και ένα µουσουλµάνο 

και δικαιώνεται στο δικαστήριο.179 Σε άλλη καταχώριση που αφορά ένα χωριό της 

επαρχίας Μαλεβιζίου η εναγόµενη προσάγει ως µάρτυρες δύο µουσουλµάνους και 

δύο χριστιανούς και κερδίζει την υπόθεση.180 Ασφαλώς δεν µπορούµε να 

καταλήξουµε σε καθολικά συµπεράσµατα για ίση αντιµετώπιση των ραγιάδων στο 

ιεροδικείο, αλλά ούτε και να αγνοήσουµε το γεγονός ότι, κατά περίπτωση, ο 

ιεροδίκης έκανε εξίσου δεκτή τη µαρτυρία χριστιανών και µουσουλµάνων. 

                                                 
178 Ι.Κ.Η. 3:96, 225, 458, 459, 585. 
179 Ι.Κ.Η. 3:189. 
180 Ι.Κ.Η. 3:461. 
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6. Οι σχέσεις χριστιανών και µουσουλµάνων στα χωριά της επαρχίας 

Μαλεβιζίου. 

 

Παρόλο που ο αριθµός των καταχωρίσεων που αναφέρονται σε  χωριά της 

επαρχίας Μαλεβιζίου είναι περιορισµένος, συγκεντρώνουµε ωστόσο πολύτιµες 

πληροφορίες για την καθηµερινότητα και τη συνύπαρξη των χριστιανών και 

µουσουλµάνων υπηκόων. Ο όγκος των πληροφοριών από τις καταχωρίσεις των 

Ιεροδικαστικών Κωδίκων Ηρακλείου είναι αντιστρόφως ανάλογος µε τον αριθµό 

τους. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται µια ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η µελέτη των 

σιτζίλ. Ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του στοιχεία που του επιτρέπουν να 

προσαρµόσει τα συµπεράσµατά του στις προκαθορισµένες απόψεις και 

προκαταλήψεις του.181 Στις καταχωρίσεις των κωδίκων του ιεροδικείου στο Χάνδακα 

σηµειώνονται περιπτώσεις καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας από οθωµανούς 

αξιωµατούχους, αλλά και από χριστιανούς που ανήκουν στην τοπική άρχουσα τάξη. 

Ταυτόχρονα καταγράφονται µικτοί γάµοι, αγοραπωλησίες, συνεταιρισµοί και 

ποικίλες άλλες δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µε ειρηνικό τρόπο, χωρίς να 

αποτελεί εµπόδιο η διαφορετική θρησκευτική ή εθνική ταυτότητα.182 Για να 

µπορέσουµε να κατανοήσουµε την πραγµατική διάσταση των γεγονότων πρέπει να 

λάβουµε υπόψη µας τις ιστορικές συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων 

πραγµατοποιούνταν οι εξελίξεις. Το γεγονός ότι τη χρονική περίοδο που εξετάζουµε 

η επαρχία Μαλεβιζίου βρισκόταν περισσότερο από δύο δεκαετίες υπό οθωµανική 

κυριαρχία, επηρεάζει την κατεύθυνση της έρευνας και την εξαγωγή των 

συµπερασµάτων. Η οθωµανική εξουσία είχε εδραιωθεί και οι ντόπιοι είχαν µάθει να 

ζουν µε τους κατακτητές, να συνεργάζονται, να τελούν γάµους και να 

αλληλοκατηγορούνται για υποθέσεις οικονοµικού, κληρονοµικού και οικογενειακού 

δικαίου. 

Από τις 41 καταχωρίσεις που αναφέρονται σε ενδοκοινοτικές υποθέσεις οι 24 

αφορούν τους µουσουλµάνους και οι 17 τους χριστιανούς. Στις υπόλοιπες 45 

εµπλέκονται µέλη και των δύο θρησκειών. 

 

                                                 
181 Αντώνης Αναστασόπουλος, «Οι Χριστιανοί στην Τουρκοκρατία και οι Οθωµανικές Πηγές: Η 
Περίπτωση της Βέροιας, π. 1760-1770», Αριάδνη, 9 (2003), σ. 76-77. 
182 Η έννοια της «εθνικής ταυτότητας» για τους ανθρώπους του 17ου αι. δεν πρέπει να συγχέεται ή να 
ταυτίζεται µε τις απόψεις και τις επαναστατικές ενέργειες των επόµενων αιώνων, όταν οι υπήκοοι της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας διεκδίκησαν δυναµικά την αναγνώριση της εθνικής τους ύπαρξης.  
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α. Ο γάµος και το διαζύγιο. 

 

 Ο ιερός νόµος επέτρεπε τη σύναψη γάµου ανάµεσα σε ένα µουσουλµάνο και 

µια µη µουσουλµάνα, αλλά απαγόρευε αυστηρά το αντίστροφο. Σύµφωνα µε την 

αρχή της ισότητας (καφαά) µια µουσουλµάνα δεν µπορεί να παντρευτεί έναν άντρα 

που είναι κατώτερός της κοινωνικά. Μια τέτοια ενέργεια θεωρείται προσβολή για την 

τιµή του πατέρα της. Οι µη µουσουλµάνοι βρίσκονταν σε κατώτερη κοινωνικά θέση 

σε σχέση µε τους µουσουλµάνους, γι’ αυτό και απαγορευόταν η σύναψη τέτοιων 

γάµων.183 

Στην πλειονότητά των µικτών γάµων οι πληρεξούσιοι της µέλλουσας συζύγου 

είναι χριστιανοί, το διορισµό των οποίων επικυρώνουν µάρτυρες µουσουλµάνοι ή 

ένας µουσουλµάνος και ένας χριστιανός και σε µια περίπτωση µόνο αποκλειστικά 

χριστιανοί.184 Τα παιδιά που θα γεννηθούν από ένα τέτοιο γαµό λαµβάνουν τη 

θρησκεία του µουσουλµάνου πατέρα τους.185 Το ποσό της µη προκαταβαλλόµενης 

δωρεάς κυµαίνεται από 500 µέχρι 2.000 άσπρα, ενώ σε περίπτωση γάµου µεταξύ 

µουσουλµάνων η δωρεά φτάνει και τα 5.000 άσπρα.186 Όταν ο σύζυγος ανήκει σε 

κάποιο στρατιωτικό σώµα, συνήθως ο πληρεξούσιος της νύφης και οι µάρτυρες είναι 

από ανάλογα σώµατα.187 Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση µιας χριστιανής που 

εκπροσωπείται στο δικαστήριο από τον εξισλαµισµένο αδελφό της, µε βάση τη 

µαρτυρία δύο µουσουλµάνων.188 Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο εξισλαµισµός 

ενός ατόµου δεν συνεπαγόταν την αποµάκρυνση από τη χριστιανική οικογένεια ή τον 

αναγκαστικό εξισλαµισµό και των υπολοίπων µελών της. Πολλοί προσήλυτοι δεν 

απαρνήθηκαν την προηγούµενη ζωή τους. Η γλώσσα που µιλούσαν και τα έθιµα που 

τηρούσαν παρέµειναν, τουλάχιστον εν µέρει, χριστιανικά.  

Στις καταχωρίσεις των δύο κωδίκων σηµειώνεται µια περίπτωση 

παρενόχλησης χριστιανής από τον µουσουλµάνο πρώην σύζυγό της. Ο σύζυγος είχε 

συµφωνήσει να παραχωρήσει το διαζύγιο και ως αντάλλαγµα να λάβει από την τέως 

                                                 
183 Imber, όπ.π., σ. 87. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ένας γάµος που έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή 
της ισότητας µπορεί να γίνει µόνο αν το επιτρέψει ο κηδεµόνας της γυναίκας. 
184 Ι.Κ.Η. 5:2, Ι.Κ.Η. 3:101, 651 και Ι.Κ.Η. 5:22. Στην τελευταία καταχώριση, όπου ο καδής δέχεται τη 
µαρτυρία δύο χριστιανών, φαίνεται ότι ο σύζυγος είναι προσήλυτος. 
185 Ι.Κ.Η. 3:351 και Ι.Κ.Η. 5:13. 
186 Ι.Κ.Η. 3:49, 220. Πιθανότατα πρόκειται για προσήλυτους. 
187 Ι.Κ.Η. 3:349, 513. Στο γάµο που σηµειώνεται στην πρώτη καταχώριση ο σύζυγος, που ανήκει στο 
1ο σώµα των γενιτσάρων, πληρώνει το ποσό των 2.000 άσπρων για τη µη προκαταβαλλόµενη δωρεά. 
Η ανάµιξη των γενιτσάρων µε εµπορικές επιχειρήσεις τους εξασφάλιζε µεγαλύτερη οικονοµική άνεση. 
188 Ι.Κ.Η. 5:14. 
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σύζυγό του µια δούλα.189 Ενώπιον του δικαστή αρνήθηκε ότι είχε συµφωνήσει να 

παραχωρήσει το διαζύγιο και η χριστιανή σύζυγός του επικαλέστηκε τη µαρτυρία δύο 

µουσουλµάνων, πιθανότατα εξισλαµισµένων, και κατάφερε να κερδίσει την 

υπόθεση.190 Η απόφαση για το γάµο µιας ανήλικης ήταν ευθύνη του πατέρα της ή του 

πιο κοντινού άρρενα συγγενή, αν απουσίαζε ο πατέρας.191 Όταν η σύζυγος 

ενηλικιωνόταν είχε δικαίωµα να ζητήσει διαζύγιο192 και να παντρευτεί κάποιον άλλο. 

Το δικαίωµα αυτό που αναγνώριζε το Σεριάτ  στις γυναίκες, προκαλούσε διενέξεις 

και προβλήµατα ανάµεσα στις οικογένειες που είχαν συµφωνήσει το γάµο. Τους 

έπληττε οικονοµικά, γιατί υποχρέωνε τον τέως σύζυγο να εκπληρώσει τις χρηµατικές 

υποχρεώσεις του απέναντι στη σύζυγό του, και παράλληλα ηθικά, γιατί προσέβαλε το 

κύρος και την τιµή της οικογένειας του συζύγου. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω δεν υπήρχε νοµική υποχρέωση για την 

προσφυγή των ραγιάδων στον καδή.193 Η ελαστικότητα του ιερού νόµου ίσχυε και 

στις περιπτώσεις σύναψης ή διάλυσης ενός γαµήλιου συµβολαίου. Οι ζιµµί 

επεδίωκαν την καταγραφή ενός µικτού γάµου στα κατάστιχα για να είναι καλυµµένοι 

σε περίπτωση που κάποιος αµφισβητήσει το γάµο και κατ’ επέκταση τα κληρονοµικά 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αποκτούσαν οι σύζυγοι.194 Από την άλλη, θα 

υπήρχαν περιπτώσεις που η σύναψη ή η λύση ενός γάµου πραγµατοποιούνταν µακριά 

από το ιεροδικείο, χωρίς την παρουσία καδή και µαρτύρων.195 Με τον τρόπο αυτό οι 

ραγιάδες δεν άφηναν κάποιο ξένο να αναµιχθεί σε ενδοοικογενειακές υποθέσεις και 

παράλληλα απέφευγαν την πληρωµή των τελών καταγραφής στα σιτζίλ για την 

έκδοση ιεροδικαστικού εγγράφου.  

 

β. Οι αγοραπωλησίες κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 

Οι περισσότερες πωλήσεις σπιτιών που καταγράφονται στα σιτζίλ και 

αφορούν την επαρχία Μαλεβιζίου, γίνονταν από τους χριστιανούς προς 
                                                 
189 Για τα είδη του διαζυγίου βλ. Schacht, όπ.π., σ. 163-166· Imber, όπ.π., σ. 84-86. 
190 Ι.Κ.Η. 3:169. 
191 Imber, όπ.π., σ. 86. 
192 Ι.Κ.Η. 3:211, όπου µια µουσουλµάνα από ένα χωριό της επαρχίας Καινούργιου ενάγει το σύζυγό 
της µε την κατηγορία ότι αρνείται να της δώσει διαζύγιο το οποίο η ίδια ζητά µετά την ενηλικίωσή της· 
Jennings, “Women”, όπ.π., σ. 78-79. 
193 Faroqhi, Men of Modest Substance, όπ.π., σ. 9-10. 
194 Παρόλο που ο νόµος απαγόρευε σε µουσουλµάνους να κληροδοτήσουν την περιουσία τους σε µη 
µουσουλµάνους στην πράξη αυτό συνέβαινε. Βλ. Ι.Κ.Η. 5:27, όπου χριστιανή κληρονοµεί κινητή και 
ακίνητη περιουσία του νεκρού µουσουλµάνου συζύγου της. 
195 Imber, όπ.π., σ.84. 
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µουσουλµάνους. Το γεγονός αυτό ίσως είναι ενδεικτικό της ανάγκης των χριστιανών 

για εξασφάλιση χρηµάτων, προκειµένου να ανταποκριθούν στις φορολογικές και στις 

άλλες οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Είναι πιθανό οι πιέσεις που δέχονταν οι ζιµµί 

από τους εισπράκτορες των φόρων ή από τους δανειοδότες τους να µην τους άφηναν 

άλλη επιλογή παρά την πώληση της περιουσίας που είχαν στη διάθεσή τους. 

Επιπλέον, η αγορά σπιτιών δηλώνει την προσπάθεια των µουσουλµάνων για 

εγκατάσταση στα χωριά της επαρχίας ή για απόκτηση ακίνητης περιουσίας, που θα 

τους εξασφάλιζε µεγαλύτερη συµµετοχή στη ζωή της υπαίθρου. Η δοµή των 

καταχωρίσεων τέτοιων πωλήσεων ακολουθεί µια τυποποιηµένη µορφή, που 

παραµένει ίδια για τους µουσουλµάνους και τους χριστιανούς.  

Με βάση τις καταγραφές των κωδίκων, τα σπίτια στην επαρχία Μαλεβιζίου ήταν 

µικρού µεγέθους. Αποτελούνταν από ένα ή δύο ισόγεια δωµάτια και αυλή «µε όλα τα 

εξαρτήµατα».196 Οι περιουσίες των γειτόνων που οριοθετούν το πωλούµενο σπίτι 

ανήκουν σε χριστιανούς και µουσουλµάνους. Μετά από τρεις δεκαετίες συνύπαρξης 

δεν αντιµετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήµατα ως προς τη γειτνίαση ή την εγκατάσταση 

στην ίδια συνοικία. Η τιµή των σπιτιών κυµαίνεται από 10 έως 40 γρόσια. Το µέγεθος 

και η τιµή πώλησης των σπιτιών στο Χάνδακα διέφερε πολύ σε σχέση µε την 

επαρχία. Στα κατάστιχα σηµειώνονται πωλήσεις σπιτιών στην πόλη που η τιµή τους 

έφτανε τα 850 ασλάνια γρόσια.197 Παρατηρούµε εξάλλου ότι σε περιπτώσεις µεγάλων 

σπιτιών µε πολυάριθµα δωµάτια και χώρους που εξασφάλιζαν µια άνετη ζωή (χαµάµ, 

αυλές, κήπους, αίθουσες υποδοχής, πηγάδι κ.ά.) τόσο ο πωλητής όσο και ο 

αγοραστής ανήκουν στα στρατιωτικά σώµατα.198 Η θέση τους και η ανάµιξή τους 

στην εµπορική ζωή του Χάνδακα τους παρείχε τα οικονοµικά µέσα για την αγορά 

ενός πολυτελούς σπιτιού. Τα σπίτια της επαρχίας διέθεταν κήπο,199 όπου 

καλλιεργούσαν τα λαχανικά που προορίζονταν για ιδιοκατανάλωση, αλλά και για την 

αγορά. Και στην πόλη όµως η ύπαρξη κήπου δεν ήταν σπάνια.200 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι λόγοι που ανάγκαζαν τους χωρικούς να 

πουλήσουν τα σπίτια τους ήταν, κυρίως, οικονοµικοί. Όπως σηµειώνεται σε µια 

καταχώριση, ένας χριστιανός πουλά υποθηκευµένη ακίνητη περιουσία, 

                                                 
196 Ι.Κ.Η. 3:305, 621 και Ι.Κ.Η. 5:4, 7. 
197 Ι.Κ.Η. 3:148. Ασφαλώς σηµειώνονται και πωλήσεις σπιτιών που η τιµή τους δεν ξεπερνά τα 40 
ασλάνια γρόσια: Ι.Κ.Η. 3: 4, 275 κ.ά. 
198 Βλ. Ενδεικτικά: Ι.Κ.Η. 3:61, 150, 234 κ.ά. 
199 Ι.Κ.Η. 3:96, 574 και Ι.Κ.Η. 5:13. 
200 Ι.Κ.Η. 3: 19, 27, 61, 133, 144, 147, 148 κ.ά. 
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συµπεριλαµβανοµένου και ενός σπιτιού λόγω αδυναµίας αποπληρωµής χρέους του.201 

Η πίεση των δανειστών για την επιστροφή των δανείων δεν άφηνε πολλά περιθώρια 

επιλογής στους ραγιάδες. Ο Μουσταφά Τσαούς γιος Αµπντουλλάχ αγοράζει µε ένα 

πολύ µικρό αντίτιµο περιουσία µεγάλης έκτασης από χριστιανούς και µουσουλµάνο 

στο χωριό Άγιος Μύρων της επαρχίας. Πουθενά στην καταχώριση δεν σηµειώνεται 

ότι οι πωλητές είχαν δανειστεί από τον Μουσταφά.202 Καταλήγουµε όµως στο 

συµπέρασµα ότι υπήρξε δανεισµός, αφενός γιατί η τιµή πώλησης είναι πολύ χαµηλή 

και αφετέρου διότι σπάνια πουλούσαν µαζί περιουσία µεγάλης έκτασης. Το έκαναν 

σε περίπτωση υποθήκης, όπως είδαµε προηγουµένως, για να κατοχυρώσει ο πιστωτής 

την επιστροφή των χρηµάτων του. 

Ίσως πάλι κάποιοι αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να 

εγκατασταθούν στην πόλη ή σε άλλο χωριό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. 

Η αδυναµία αντίδρασης στις αυθαιρεσίες και τις φιλοδοξίες των κρατικών 

υπαλλήλων και των µισθωτών φόρων για εύκολο πλουτισµό καθιστούσε τη φυγή τη 

µόνη λύση.  

Είναι ενδιαφέρον ότι στην επαρχία Μαλεβιζίου καταγράφονται πωλήσεις 

αµπελιών από χριστιανούς προς µουσουλµάνους. Στη µεγάλη πλειονότητά τους 

πρόκειται για προσήλυτους οι οποίοι δεν αποκόπηκαν από τις γεωργικές ασχολίες και 

το χριστιανικό παρελθόν τους. Άλλωστε δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η καλλιέργεια 

αµπελιών δεν αρµόζει σε µουσουλµάνους λόγω της απαγόρευσης κατανάλωσης 

κρασιού από τον ιερό νόµο. Όπως αναφέραµε ήδη, η έκταση των αµπελιών 

υπολογίζεται σε ντονούµ και εργάτες.203 Συνήθως πρόκειται για µικρής έκτασης 

αγροτικές καλλιέργειες που καταλαµβάνουν έκταση από 1 έως 4 στρέµµατα.204 Η 

τιµή τους υπολογίζεται σε ασλάνια γρόσια και κυµαίνεται από 14 έως 60.  

Χωράφια πουλούσαν, ως επί το πλείστον, χριστιανοί σε µουσουλµάνους, 

παρόλο που έχουν καταγραφεί και πωλήσεις µε την αντίθετη κατεύθυνση. Από τα πιο 

σηµαντικά κριτήρια για τον καθορισµό της τιµής είναι η περιοχή στην οποία 

βρίσκεται η γη, η ευκολία πρόσβασης, η δυνατότητα άρδευσης, η ύπαρξη άλλων 

καλλιεργειών ή κτηρίων.205 Στις καταχωρίσεις που εξετάζουµε η έκτασή τους 

                                                 
201 Ι.Κ.Η. 5:7. 
202 Ι.Κ.Η. 5:18, 19. 
203 Ι.Κ.Η. 3:617 (αµπέλι 70 εργατών), Ι.Κ.Η. 5:21 (αµπέλι 20 εργατών). 
204 Βλ. Ενδεικτικά: Ι.Κ.Η. 3: 430, Ι.Κ.Η. 5:3, 8. 
205 Ι.Κ.Η. 5:21, όπου ιερέας πουλά στο µουτεβελή του τζαµιού της Βαλιντέ Σουλτάν στο Χάνδακα, 
αµπέλι το οποίο περιλαµβάνει µια ερειπωµένη εκκλησία και σπήλαιο. Το αµπέλι έχει έκταση είκοσι 
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υπολογίζεται σε στρέµµατα (από 3 έως 150). Σηµειώνονται και εξαιρετικές 

περιπτώσεις στις οποίες η συνολική έκταση της γης φτάνει τα 614 ή τα 2.000 

στρέµµατα.206 Επίσης η γη υπολογίζεται σε µουζούρια207 (από 1 έως 100). Η τιµή της 

γης που πωλείται λογαριάζεται σε γρόσια (από µισό έως 170). Καταγράφονται και 

δύο περιπτώσεις όπου η εξαιρετικά υψηλή τιµή της γης είναι ανάλογη µε τη µεγάλη 

έκτασή της.208 Στην πλειονότητα των καταχωρίσεων  η τιµή υπολογίζεται σε ασλάνια 

γρόσια. Σε µια περίπτωση η αγοραπωλησία της γης γίνεται σε ρεάλια γρόσια.209 Η 

συστηµατική µελέτη και αξιολόγηση των πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει σε 

συµπεράσµατα για την τιµή των καλλιεργούµενων γαιών ανά χωριό ή περιφέρεια, τον 

προσδιορισµό των συνόρων και την τοποθέτησή τους στο χώρο. Είναι 

χαρακτηριστική η περίπτωση τριών υποθέσεων αγοραπωλησίας χωραφιού στο χωριό 

Γάζι.210 Στις δύο πρώτες ο πωλητής είναι ο ίδιος. Η τιµή ορίζεται σε ένα ασλάνιο 

γρόσι το στρέµµα. Οι δύο µουσουλµάνοι αγοραστές της πρώτης καταχώρισης 

σηµειώνονται ως µάρτυρες της κατάστασης στη δεύτερη.211 Στην τρίτη καταχώριση 

δεν σηµειώνεται το όνοµα του χωριού αλλά µπορούµε να υποθέσουµε ότι πρόκειται 

για το ίδιο, καθώς στα σύνορα των χωραφιών σηµειώνεται χωράφι του Οσµάν 

Μπεσέ, που αναφέρεται και στις τρεις καταχωρίσεις. Ακόµα ένα στοιχείο που 

βοηθάει στην ταύτιση της τοποθεσίας είναι ο προσδιορισµός ένος άλλου συνόρου ως 

«δρόµος που οδηγεί στο Ρέθυµνο», ο οποίος ακόµα και σήµερα περνάει από το χωριό 

Γάζι. Επιπλέον η αναφορά του Ουσκουνταρλί Μουσταφά Μπεσέ ως µάρτυρα της 

κατάστασης στη µια περίπτωση και ως κατόχου περιουσίας που συνορεύει µε την 

                                                                                                                                            
περίπου εργατών και συνορεύει µε ρυάκι. Βλ. επίσης Ι.Κ.Η. 5:31, όπου το χωράφι που πωλείται 
περιλαµβάνει σπήλαιο, αγγουριές, καλαµιές και συνορεύει µε ρυάκι. 
206 Ι.Κ.Η. 3:453, 328. 
207 Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 28. 
208 Πρόκειται για τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις πώλησης γης συνολικής έκτασης 614 και 2.000 
στρεµµάτων που πουλήθηκε για 614 και 2.000 γρόσια αντίστοιχα: Ι.Κ.Η 3:453, 328 και Ι.Κ.Η. 5:30. 
209 Ι.Κ.Η. 3:617. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 25-26. 
210 Ι.Κ.Η. 5:10, 11, 17. 
211 Οι υπόλοιποι µάρτυρες της κατάστασης είναι οι ίδιοι. Αυτό συµβαίνει γιατί οι πωλήσεις 
καταγράφονται την ίδια µέρα, αλλά και διότι η επιλογή των «σουχούντ» δεν ήταν τυχαία. Μια 
προσεκτική µατιά στα ονόµατα των µαρτύρων της κατάστασης δείχνει ότι για υποθέσεις που 
σχετίζονταν µεταξύ τους οι µάρτυρες είναι, ως επί το πλείστον, τα ίδια πρόσωπα. Πιθανότατα οι 
διάδικοι τους προτιµούσαν γιατί είχαν γνώση της υπόθεσης ή γιατί µε το όνοµα και τη θέση τους 
πρόσδιδαν κύρος στη µαρτυρία τους. Βλ. Ι.Κ.Η. 5:33, 34 κ.ά. Βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι που 
πιθανότατα βρίσκονταν κοντά στο ιεροδικείο και επεδίωκαν συστηµατικά την παρουσία τους ως 
µάρτυρες σε δίκες διαφορετικών διαδίκων και υποθέσεων: Ι.Κ.Η. 5:26, 27, 35, 36, 38. Παρόλο που 
στις καταχωρίσεις δεν σηµειώνονται περισσότερα στοιχεία για τους µάρτυρες, παρά µόνο το 
πατρώνυµο και το επάγγελµα ή η καταγωγή τους, ωστόσο, είναι λογικό να υποθέσουµε ότι 
αποσκοπούσαν στη λήψη κάποιου χρηµατικού ποσού για να προσφέρουν τις «υπηρεσίες» τους. Βλ. 
και Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 18. 
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πωλούµενη στην άλλη, βοηθά στην οριοθέτηση της πωλούµενης περιουσίας.212 Στην 

τρίτη καταχώριση σηµειώνεται ότι η περιουσία πωλείται για την εξόφληση χρέους. 

Μπορούµε να υποθέσουµε ότι κάτι ανάλογο ίσως συµβαίνει και στις δύο άλλες 

υποθέσεις. Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση του πωλητή ίσως τον ανάγκασε να 

πουλήσει δύο χωράφια του την ίδια µέρα. 

Οι αγοραπωλησίες γαιών στα εδάφη της επαρχίας καλύπτουν ένα µεγάλο 

µέρος των καταχωρίσεων των δύο κωδίκων. Κατά την περίοδο που εξετάζουµε, η 

καλλιέργεια της γης είχε σχεδόν πλήρως αποκατασταθεί. Μετά το µακροχρόνιο και 

καταστρεπτικό πόλεµο οι άνθρωποι είχαν επιστρέψει στα χωράφια τους και στις 

εργασίες µε τις οποίες ασχολούνταν πριν την οθωµανική κατάκτηση. Στα εδάφη της 

επαρχίας βρίσκονταν πολλές από τις τιµαριωτικές γαίες και τα µεγάλα τσιφλίκια που 

δόθηκαν σε σηµαντικούς Οθωµανούς που διακρίθηκαν στη µάχη. Τα εύφορα εδάφη, 

που προσφέρονταν για καλλιέργεια, σε συνδυασµό µε τη γειτνίαση της επαρχίας µε 

το Χάνδακα ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στη δηµιουργία περιουσιών και 

µεγάλων τσιφλικιών. Από τα πιο σηµαντικά ήταν το τσιφλίκι του Κατιρτζίογλου στο 

χωριό Καβροχώρι,213 αλλά και τσιφλίκια σε περιοχές που βρίσκονταν πολύ κοντά στο 

Χάνδακα.214 Ο Κατιρτζίογλου πέτυχε µεγάλες διακρίσεις στις µάχες για την 

κατάληψη του Χάνδακα, σε µια εκ των οποίων έχασε τη ζωή του, ένα χρόνο πριν από 

την τελική παράδοση της πόλης.215 Μετά το θάνατό του οι κληρονόµοι του ανέλαβαν 

τη διαχείριση της µεγάλης κτηµατικής του περιουσίας. Η παρουσία τους στο 

δικαστήριο του καδή για την πώληση και τη διευθέτηση κληρονοµικών διενέξεων 

αποτελεί ένδειξη της σπουδαιότητας και του µεγέθους της περιουσίας του 

Κατιρτζίογλου Μεχµέτ Πασά.216 Στην επαρχία Μαλεβιζίου βρίσκονταν περιουσίες, 

αλλά και ολόκληρα χωριά τα οποία είχαν αφιερωθεί σε βακουφικά ιδρύµατα και οι 

                                                 
212 Ο Μουσταφά Μπεσέ δεν καταγόταν από την Κρήτη και γι’ αυτό ο γραµµατέας σηµείωσε 
προσεκτικά το όνοµα και την καταγωγή του. ∆εν συνέβη το ίδιο µε έναν άλλο µουσουλµάνο ο οποίος 
παρουσιάζεται και στις δύο υποθέσεις. Στη µια καταγράφεται ως Μπιγικλί Χουσεΐν Μπεσέ (Ι.Κ.Η. 
5:10) και στην άλλη ως Μπιγικλί Χασάν Μπεσέ (Ι.Κ.Η. 5:17). Τα δύο αυτά ονόµατα είναι από τα πιο 
κοινά και επειδή διαφέρουν ελάχιστα στον τρόπο γραφής συγχέονται πολύ συχνά, ιδιαίτερα, µάλιστα, 
όταν ο γραµµατέας που τα καταγράφει τα ακούει πολλές φορές καθηµερινά. 
213 Ι.Κ.Η. 3:453· Τσελεµπί, όπ.π., σ. 120. Βλ. επίσης Ι.Κ.Η. 3: 619 όπου σηµειώνεται η πώληση 
περιουσίας που βρίσκεται ανατολικά από το τσιφλίκι του Κατιρτζίογλου, έξω από το Χάνδακα. 
214 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 127-128. 
215 Cengiz Orhonlu, “Kātırdjī-oghlı Mehmed Pasha”, The Encyclopaedia of Islam, τ. V, E.J.Brill, 
Λάιντεν, 1986, σ. 766. 
216 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 130-131. Σύµφωνα µε το Σταυρινίδη το τσιφλίκι του έµεινε γνωστό ως 
Κατιρτζόγλου Μετόχι. Βρίσκεται στην περιοχή του Αλµυρού ποταµού έξω από το Ηράκλειο και 
ονοµάζεται στις µέρες µας Σκαφιδαρά: Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 169-170. 
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κάτοικοί τους αντιµετωπίζονταν ευνοϊκότερα και είχαν κάποια προνόµια.217 

Πιθανότατα και το χωριό Καβροχώρι να απολάµβανε τέτοιο καθεστώς. Ανήκε στο 

Βελί Πασά, ο οποίος είχε στην κατοχή του τσιφλίκια στην ευρύτερη περιοχή του 

χωριού Καβροχώρι της επαρχίας.218 Από τις καταχωρίσεις φαίνεται ότι είχε 

µετατρέψει µεγάλο µέρος της περιουσίας του, στα σύνορα της επαρχίας 

Μυλοποτάµου µε την επαρχία Μαλεβιζίου, σε βακουφική.219 Οι κάτοικοι του 

Καβροχωρίου φαίνεται ότι εκµεταλλεύτηκαν την ασφάλεια που τους παρείχε το 

βακουφικό καθεστώς για να ενισχύσουν την οικονοµική τους θέση. Σε καταχωρίσεις 

βρίσκουµε χριστιανούς κατοίκους του χωριού να αγοράζουν ακίνητη περιουσία από 

µουσουλµάνους220 και χριστιανή να παντρεύεται µουσουλµάνο µε γαµήλια µη 

προκαταβαλλόµενη δωρεά 2.000 άσπρων.221 

 Συµπεραίνουµε συνεπώς από όσα αναλύθηκαν σε αυτό το υποκεφάλαιο ότι οι 

συναλλαγές µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων ήταν ένα φαινόµενο καθηµερινό. 

Είχαν µάθει να ζουν µαζί και να συνδιαλλάσσονται.222 Η κινητικότητα των 

περιουσιών είναι χαρακτηριστική της ρευστότητας που επικρατούσε στην ύπαιθρο, 

την οποία είχε ενισχύσει η µακρά διάρκεια του πολέµου. Σταδιακά η καθηµερινή 

συµβίωση µουσουλµάνων και χριστιανών δηµιούργησε ενιαίες κοινωνικές 

πραγµατικότητες. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνταν οι µεταξύ τους 

συναλλαγές αποτελούσε το συνδετικό κρίκο για τους ραγιάδες. Οι διαφορές στον 

τρόπο ζωής και συµπεριφοράς, που ορίζονταν από τη χριστιανική και τη 

µουσουλµανική θρησκεία, εξαλείφονταν όταν έπρεπε να αντιµετωπίσουν τις 

αυθαιρεσίες και τις καταπιέσεις των εκπροσώπων της οθωµανικής εξουσίας, άλλα και 

όσων διέθεταν τα µέσα για να τους αποσπάσουν χρήµατα και να τους 

καταδυναστεύσουν µε κάθε δυνατό τρόπο. 

 

 

                                                 
217 Το χωριό Κρουσώνας ήταν βακουφικό: Κωστής Σπ. Μαστρογιαννάκης, «Το Μαλεβίζι κατά την 
Περίοδο της Τουρκοκρατίας. 1669-1898», Το Μαλεβίζι από τα Προϊστορικά Χρόνια µέχρι Σήµερα, 
όπ.π., σ. 295. Βλ. και: Ι.Κ.Η. 3:574. 
218 Ι.Κ.Η. 3:250 και Ι.Κ.Η. 5:6 
219 Ι.Κ.Η. 3:182. Βλ. επίσης Ι.Κ.Η. 3: 212, 250 (Μαλεβίζι) που αναφέρονται στην περιουσία του Βελί 
Πασά. 
220 Ι.Κ.Η. 3:621 και Ι.Κ.Η. 5:37, 38. 
221 Ι.Κ.Η. 3:349. 
222 Ι.Κ.Η. 3:574 και Ι.Κ.Η. 5:19. 
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γ. Οι διενέξεις ανάµεσα σε χριστιανούς και µουσουλµάνους ραγιάδες. 

 

 Το µεγαλύτερο µέρος των διενέξεων στηρίζεται σε κατηγορίες για 

καταπατήσεις ιδιωτικής και δηµόσιας223 περιουσίας από τους ραγιάδες.  

Στις υποθέσεις καταπατήσεων που καταγράφονται στους κώδικες και στις οποίες 

εµπλέκονται χριστιανοί και µουσουλµάνοι, τις περισσότερες φορές το δικαστήριο 

αποφασίζει υπέρ των χριστιανών. Αυτό συµβαίνει γιατί οι µουσουλµάνοι ενάγοντες 

αδυνατούν να παρουσιάσουν µάρτυρες για να επιβεβαιώσουν την κατάθεσή τους, ενώ 

οι χριστιανοί εναγόµενοι έχουν µεριµνήσει για την υπεράσπιση των συµφερόντων 

τους.224 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ζιµµί φρόντιζαν να εξασφαλίσουν τη 

µαρτυρία δύο µουσουλµάνων για να κερδίσουν τις υποθέσεις τους.225 Από τις 

καταχωρίσεις φαίνεται ότι οι µουσουλµάνοι δέχονταν να παραστούν στο δικαστήριο 

σε υποθέσεις χριστιανών. Η συνεργασία και η συµβίωση των ραγιάδων είχε 

δηµιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους συµπεριφορές.  

Το συµπέρασµα για τη δικαίωση των ζιµµί στο ιεροδικείο µπορεί ωστόσο να είναι 

πολύ παραπλανητικό, αν λησµονήσουµε ότι δεν βρισκόµαστε ενώπιον συστηµατικής 

καταγραφής όλων των υποθέσεων που αφορούν τους χριστιανούς και µουσουλµάνους 

της επαρχίας, αλλά αποσπασµατικής και ελλιπούς εκπροσώπησης µικρής µερίδας των 

ραγιάδων. Άλλωστε πρέπει να θυµόµαστε ότι εξαιτίας της απουσίας των καταστίχων 

του καδή Μαλεβιζίου δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη συχνότητα και το 

ποσοστό των ραγιάδων που παρουσιάζονταν στον ιεροδίκη για τη διευθέτηση των 

υποθέσεών τους. 

Ένας από τους λόγους που οι χριστιανοί επεδίωκαν να εξασφαλίσουν έγγραφο που θα 

επικύρωνε τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώµατα ήταν για να το χρησιµοποιήσουν ως 

απόδειξη σε µελλοντικές υποθέσεις καταπατήσεων. Η καταγραφή και µόνο τέτοιων 

                                                 
223 Ι.Κ.Η. 5:6, όπου ο ντεφτερντάρης Κρήτης ενάγει ένα µουσουλµάνο µε την κατηγορία ότι καταπατεί 
περιουσία του Βελί Πασά στο χωριό Καβροχώρι, την οποία έχει δηµεύσει το κράτος για την εξόφληση 
των χρεών του Πασά. Ο εναγόµενος παρουσιάζει έγγραφο µε την υπογραφή και τη σφραγίδα του Βελί 
Πασά και µάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι αγόρασε την περιουσία νόµιµα. Η αγωγή του ντεφτερντάρη 
απορρίπτεται. Για την απόφαση δήµευσης της περιουσίας του Πασά βλ. Ι.Κ.Η. 3:250. 
224 Ι.Κ.Η. 3:96, 225. Στη δεύτερη καταχώριση ένας µουσουλµάνος ενάγει δύο χριστιανούς µε την 
κατηγορία ότι καταπατούν ένα χωράφι του. Οι εναγόµενοι, που φαίνεται ότι γνωρίζουν τον ισλαµικό 
νόµο, δηλώνουν ότι το χωράφι το κληρονόµησαν από το θείο τους, ο οποίος το κατείχε για 20 χρόνια. 
Ο ενάγων το γνώριζε και δεν είχε προβάλει καµια διεκδίκηση στο παρελθόν. ∆ύο προσήλυτοι 
µουσουλµάνοι που ανήκουν στο σώµα των ντόπιων γενιτσάρων επιβεβαιώνουν την κατάθεσή τους και 
η αγωγή απορρίπτεται επειδή έχουν παρέλθει δέκα χρόνια: Ι.Κ.Η. 3:225. Για παρόµοια υπόθεση 
ανάµεσα σε χριστιανούς οι οποίοι προσάγουν και µάρτυρες χριστιανούς βλ. Ι.Κ.Η. 3:263. 
225 Jennings, “Zimmis”, όπ.π., σ. 256-257 
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υποθέσεων δηλώνει ότι το πιστοποιητικό δεν τους κατοχύρωνε πλήρως από µόνο του 

και ότι συχνά απαιτούνταν προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Προβλήµατα δηµιουργούνταν επίσης από συνεταιρισµούς µεταξύ χριστιανών και 

µουσουλµάνων για την καλλιέργεια της γης. Στις περιπτώσεις αυτές το ένα µέρος 

παρείχε το κεφάλαιο, δηλαδή τη γη, και το άλλο αναλάµβανε την καλλιέργεια και την 

απόδοση συγκεκριµένης ποσότητας της παραγωγής στον κεφαλαιούχο.226 Η γη 

µπορούσε να ανήκει σε ένα µόνο κάτοχο, ενώ η υποχρέωση για την καλλιέργεια 

απαιτούσε τη συνεργασία περισσότερων ατόµων. Οι διενέξεις που προέκυπταν από 

τέτοιου είδους συνεργασίες προέρχονταν από αδυναµία των συµβαλλοµένων να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.227 

 Στις καταχωρίσεις των δύο κωδίκων σηµειώνονται και διενέξεις που 

προέκυπταν από κλοπές ζώων και τη µεταπώλησή τους. Αυτού του είδους οι κλοπές 

φαίνεται ότι γίνονταν οργανωµένα από συγκεκριµένα άτοµα που φρόντιζαν να 

µεταπωλούν τα ζώα σε χωριά άλλων επαρχιών.228 Οι δύσκολες συνθήκες ζωής στην 

ύπαιθρο ανάγκαζαν τους χωρικούς να προσπαθούν µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν 

χρήµατα για να ανταποκριθούν στις οικογενειακές και τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. Οι κλοπές, ιδίως των ζώων, ήταν ένας σχετικά εύκολος τρόπος 

ανεύρεσης χρηµάτων, εφόσον ο δράστης κατάφερνε να πουλήσει άµεσα τα ζώα σε 

ανθρώπους των γειτονικών χωριών. Στις υποθέσεις ζωοκλοπών των δύο Κωδίκων οι 

αγοραστές αποδίδουν το µεγαλύτερο µέρος της τιµής σε είδος. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένδειξη της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν οι 

αγρότες της επαρχίας. 

 

 

                                                 
226 Ι.Κ.Η. 5:15. 
227 Ι.Κ.Η. 3:190, όπου µουσουλµάνος ενάγει χριστιανούς γιατί αρνούνται να του αποδώσουν το 1/7 της 
συγκοµιδής, το οποίο είχε συµφωνηθεί να του πληρώνουν ως αντάλλαγµα για τη γη πλήρους 
ιδιοκτησίας που τους είχε παραχωρήσει για καλλιέργεια. Μια παρόµοια υπόθεση ενοικίασης της γης 
από χριστιανό σε άλλο χριστιανό µε τον όρο ο ενοικιαστής να δίνει τη δεκάτη στο σπαχή και στον 
ιδιοκτήτη της γης το 1/7 της σοδειάς συναντάµε και στα σιτζίλ του Ρεθύµνου: Adıyeke, όπ.π., σ. 87 
[Resmo Şer'iyye Sicili Νο: 60, Zilhicce 1063 (23/10-21/11/1653), σ. 154]. 
228 Ι.Κ.Η. 3:43, 458 και 459. Στην πρώτη καταχώριση η κατηγορία για ζωοκλοπή αποδεικνύεται 
ψευδής. Από τις δύο επόµενες καταλήγουµε στο συµπερασµα για τη συστηµατική κλοπή ζώων. ∆ύο 
χριστιανοί ενάγουν τον ίδιο µουσουλµάνο µε την κατηγορία ότι έχει στην κατοχή του το γάιδαρό τους 
και δεν τους τον επιστρέφει. Εκείνος µε τη σειρά του ισχυρίζεται ότι τον αγόρασε στο ίδιο χωριό από 
ένα χριστιανό (είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις) πληρώνοντας την ίδια τιµή, σε είδος και σε 
χρήµα. Οι ενάγοντες προσάγουν µάρτυρες δύο µουσουλµάνους και δικαιώνονται. Ο ένας µάρτυρας 
παρουσιάζεται και στις δύο υποθέσεις.  
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δ. Η φορολογική οργάνωση της επαρχίας Μαλεβιζίου. 

 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω ο νέος κανουνναµές Κρήτης όριζε τους 

φόρους που έπρεπε να πληρώνουν οι ραγιάδες, καθώς και εκείνους από τους οποίους 

απαλλάσσονταν. Ουσιαστικά όριζε την είσπραξη του κεφαλικού φόρου (τζίζιε), που η 

αξία του κλιµακωνόταν ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα των χριστιανών 

ραγιάδων229 και το φόρο γης. Ο δεύτερος χωριζόταν σε δύο µέρη, το φόρο για τις 

καλλιεργήσιµες γαίες (χαράτς-ι µουκασεµέ), που ορίστηκε στο 1/5 της παραγωγής230 

και το φόρο για τα αµπέλια, τους κήπους (χαράτς-ι µουκατά), δηλαδή 10 ντιρχέµ231 

για κάθε αµπέλι ή κήπο.232 Σύµφωνα µε το νέο κανουνναµέ Κρήτης πολλοί από τους 

φόρους που εισπράττονταν ως τότε, βάσει του προηγούµενου κανουνναµέ του 

1650,233 καταργήθηκαν µε την αιτιολογία ότι έρχονται σε αντίθεση µε τον ιερό νόµο 

και τις αξίες του. Οι φόροι από τους οποίους απαλλάχτηκαν οι ραγίαδες θεωρήθηκαν 

καινοτοµίες που δεν µπορούσαν να ενσωµατωθούν στο παραδοσιακό ισλάµ.234 

Η οριστική ερµηνεία για τη φορολογία της γης αποδίδεται στο σεϊχουλισλάµη  

Εµπουσουούντ Εφέντι, ο οποίος προσπάθησε να εναρµονίσει τον σουλτανικό νόµο µε 

το Σεριάτ στα µέσα του 16ου αι. Ο Εµπουσουούντ χαρακτήρισε όλες τις γαίες που 

κατακτήθηκαν µε τα όπλα ως «χαρατζί»,235 οι οποίες µε την πληρωµή του ανάλογου 

φόρου µπορούσαν να παραµείνουν στα χέρια αυτών που τις καλλιεργούσαν και πριν 

την κατάκτηση.236 Όπως στην Κύπρο και τη Γεωργία, έτσι και στην Κρήτη οι 

ραγιάδες πλήρωναν για το φόρο της δεκάτης το 1/5 της παραγωγής.237 Την είσπραξη 

της δεκάτης µίσθωναν ιδιώτες έναντι ενός κατ΄ αποκοπή ποσού που πλήρωναν. 

Σύµφωνα µε καταχώριση του Ι.Κ.Η. 3 η µισή ποσότητα από τη δεκάτη της 

παραγωγής που συγκέντρωνε ο εισπράκτορας προοριζόταν για το κρατικό ταµείο, εκ 

µέρους του οποίου τη συγκέντρωνε ο ντεφτερντάρης Κρήτης.238 

                                                 
229 Σύµφωνα µε τον κανουνναµέ οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώνουν 672, εκείνοι που ανήκαν στη 
µεσαία κατηγορία 336 και οι φτωχοί 168 άσπρα για τον κεφαλικό φόρο: Gülsoy, όπ.π., σ. 193. 
230 Gülsoy, όπ.π., σ. 191. 
231 Ένα ντιρχέµ αντιστοιχούσε σε 14 άσπρα: Gülsoy, όπ.π., σ. 193. 
232 Gülsoy, όπ.π., σ. 191-193. Βλ. την περίληψη του κανουνναµέ στη σ. 125 της παρούσας εργασίας. 
233 Gülsoy, όπ.π., σ. 188. 
234 Gülsoy, όπ.π., σ. 193. 
235 Μουταφτσίεβα, όπ.π., σ. 21-22. 
236 İnalcık, “The Ottoman State”, όπ.π., σ. 113. 
237 Halil İnalcık, “Ottoman Policy and Administration in Cyprus after the Conquest”,  The Ottoman 
Empire: Conquest, Organization and Economy, Variorum Reprints, Λονδίνο, 1978, σ. 14 (υποσηµ. 41 
και 42). 
238 Ι.Κ.Η. 3:182. 
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Από τις καταχωρίσεις των κωδίκων πληρορούµαστε για τον τρόπο είσπραξης 

και τη λειτουργία του συστήµατος εκµίσθωσης των φόρων (ιλτιζάµ).239 Η παρακµή 

του τιµαριωτικού συστήµατος, ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, ανάγκασε το 

οθωµανικό κράτος να καταφύγει σε νέες µεθόδους είσπραξης των φορολογικών 

εσόδων, προκειµένου να εξασφαλίσει ικανοποιητικό απόθεµα στο θησαυροφυλάκιο 

για να συντηρήσει πολυάνθρωπο στρατό για τις εκστρατείες που πραγµατοποιούνταν 

πολύ µακριά από την πρωτεύουσα του κράτους. Ο τρόπος λειτουργίας του ιλτιζάµ 

παρείχε τη δυνατότητα για άµεση συγκέντρωση ρευστού, το οποίο έπρεπε να 

καταβάλει ο εκάστοτε µουλτεζίµης στο κράτος, ως προϋπόθεση για να µπορέσει να 

µισθώσει την είσπραξη καθορισµένων φορολογικών εσόδων. Παρόλο που, σύµφωνα 

µε το νέο κανουνναµέ του νησιού, πολλοί ήταν οι φόροι που καταργήθηκαν, ωστόσο 

φαίνεται από υπάρχουσες καταχωρίσεις ότι κάποιοι τιµαριωτικοί φόροι240 

εξακολουθούσαν να εκµισθώνονται.241 Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της 

ελαστικότητας µε την οποία αντιµετωπίστηκε και εφαρµόστηκε στην πράξη η νέα 

νοµοθεσία. 

Όπως επισηµάναµε και παραπάνω, στα µέσα του 17ου αι., όταν 

πραγµατοποιήθηκε η κατάκτηση του νησιού, το τιµαριωτικό σύστηµα φαίνεται ότι 

είχε πάψει να αποτελεί τη βάση του φορολογικού συστήµατος και οι σπαχήδες τη 

ραχοκοκαλιά του οθωµανικού στρατού. Από τη µελέτη των αρχειακών πηγών 

φαίνεται ότι στο νησί, τουλάχιστο ως τις πρώτες δεκαετίες µετά την τελική παράδοση 

του Χάνδακα, εφαρµόστηκε το σύστηµα διανοµής τιµαριών που αποτελούσαν τις 

εισοδηµατικές πηγές των σπαχήδων. Η εφαρµογή του τιµαριωτικού συστήµατος 

πραγµατοποιήθηκε πιθανότατα στο πλαίσιο της επιστροφής στις παραδοσιακές αξίες 

του οθωµανικού παρελθόντος. Στο αναλυτικό κατάστιχο της γενικής απογραφής του 

1650 µετά τον κανουνναµέ, ο οποίος παρατίθεται στις πρώτες σελίδες, ακολουθεί η 
                                                 
239 Το κράτος εκµίσθωνε µια πηγή εσόδων µέσω δηµοπρασίας. Επρόκειτο για διαδικασία στην οποία 
εµπλεκόταν το κράτος ως εκµισθωτής και ένας ιδιώτης ως µισθωτής. Στο «συµβόλαιο» που 
παραχωρούσε το κράτος οριζόταν η διάρκεια της εκµίσθωσης και το συνολικο ποσό του φόρου που 
έπρεπε να αποδώσει ο µουλτεζίµης. Στην Κρήτη, για παράδειγµα, οι ντεφτερντάρηδες του νησιού 
εκµίσθωναν τα έσοδα των µουκατάδων και του κεφαλικού φόρου, που προορίζονταν για τους µισθούς 
των γενιτσάρων σε ευκατάστατα άτοµα: Ι.Κ.Η. 3:591. Για γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
λειτουργία του ιλτιζάµ βλ. Bistra Cvetkova, “Recherches sur le système d’ affermage (Iltizam) dans l’ 
Empire Ottoman au cours du XVIe-XVIIIe siècles par rapport aux contrées bulgares”,  Rocjnik 
Orientalistyczny, 27 (1964), σ. 111-132· Darling, Revenue-Raising, όπ.π., σ. 119-160· İnalcık, 
“Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century 
Islamic History, επιµ. Thomas Naff και Roger Owen, Southern Illinois University Press, Κάρµποντέιλ, 
1977, σ. 27-52· του ίδιου, “The Ottoman State”, όπ.π., σ. 65-66. 
240 Πρόκειται για τους φόρους µπαντ-ι χαβά (bad-ı hava ). Για περισσότερες λεπτοµέρειες: 
Μουταφτσίεβα, όπ.π., σ. 273-279. 
241 Ι.Κ.Η. 3:676. 
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καταγραφή των τιµαριών και των ζιαµετιών του νησιού.242 Έχει υποστηριχτεί ότι, 

σύµφωνα µε την απογραφή που πραγµατοποιήθηκε µετά την τελική κατάκτηση του 

νησιού, το τιµαριωτικό σύστηµα έπαψε να ισχύει και ότι τα τιµάρια και τα ζιαµέτια 

µοιράστηκαν σε διοικητές και στρατιώτες διαφόρων σωµάτων που υπηρετούσαν στα 

φρούρια των µεγάλων πόλεων του νησιού.243 Ωστόσο, στις καταχωρίσεις των δύο 

Κωδίκων υπάρχουν αναφορές που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τιµαριούχων σπαχήδων 

στις πρώτες δεκαετίες της οθωµανικής κυριαρχίας στο νησί.244 Από τις επαρχίες του 

Χάνδακα η επαρχία Μαλεβιζίου ήταν η πρώτη που κατακτήθηκε από τους 

Οθωµανούς. Η εφαρµογή του τιµαριωτικού συστήµατος βοήθησε στην καλύτερη 

οργάνωσή της. Η οθωµανική εξουσία έπρεπε να δώσει κίνητρα στους στρατιώτες να 

παραµείνουν στο νησί και να υπερασπιστούν τις εισοδηµατικές πηγές τους. 

Οι σπαχήδες της Κρήτης ήταν εγκατεστηµένοι στις τιµαριωτικές γαίες που 

τους είχαν παραχωρηθεί, το µέγεθος των οποίων, πιθανώς, δεν ξεπερνούσε το 

µέγεθος του χωριού,245 ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου ένα χωριό ανήκε σε 

περισσότερους από ένα τιµαριούχο.246 Οι τιµαριούχοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν 

τον έλεγχο µεγαλύτερων εκτάσεων γης και έτσι να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα 

του τιµαριού τους. Στους κώδικες σηµειώνονται διενέξεις για καταπατήσεις 

τιµαριωτικών γαιών από σπαχήδες.247 Για να επιτύχουν το σκοπό τους επιδίδονταν σε 

αυθαιρεσίες και καταπιέσεις σε βάρος των χριστιανών και των µουσουλµάνων.248 Στα 

χωριά της επαρχίας η παράνοµη απόσπαση χρηµάτων και η παραβίαση των κανόνων 

για την προστασία των ζιµµί συνέβαινε και πριν την τελική παράδοση του 

Χάνδακα,249 λόγω της πολύχρονης εγκατάστασης του οθωµανικού στρατού στο 

Μαλεβίζι και της παγίωσης της οθωµανικής κυριαρχίας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι 

                                                 
242 Gülsoy, όπ.π., σ. 186-188. 
243 Gülsoy, όπ.π., σ. 197. 
244 Ι.Κ.Η. 3:231, 430, 585, 676 και Ι.Κ.Η. 5:6, 9, 21, 28. 
245 Ι.Κ.Η. 3:231 (για το Μαλεβίζι), 251, 287. Σε καταχώριση που αφορά ένα χωριό της επαρχίας 
Μαλεβιζίου σηµειώνεται τιµάρι αξίας 4.000 άσπρων: Ι.Κ.Η. 5:9. 
246 Ι.Κ.Η. 3:482 (αφορά το χωριό Στέρνες του ναχιγιέ Ρίζου), 585 (για την επαρχία Μαλεβιζίου). 
247 Ι.Κ.Η. 3:231. 
248 Ι.Κ.Η. 3:585. 
249 Σε καταχώριση ιεροδικαστικού κώδικα σηµειώνεται ότι ο σούµπασης του χωριού Καβροχώρι της 
επαρχίας Μαλεβιζίου έλαβε «πιεστικώς» ένα χρηµατικό ποσό από δύο χριστιανούς, οι οποίοι 
παρουσιάστηκαν στον καδή ζητώντας την επιστροφή των χρηµάτων τους. Πιθανότατα να απέσπασε το 
ποσό στη διαδικασία είσπραξης κάποιου φόρου. Οι λακωνικές πληροφορίες που παρέχει η καταχώριση 
δεν µας επιτρέπουν να καταλήξουµε σε πιο σαφή και λεπτοµερή συµπεράσµατα. Η διένεξη καταλήγει 
σε συµβιβασµό. Οι χριστιανοί έλαβαν ένα µέρος του ποσού και παραιτήθηκαν από οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση: Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 128. Η υπόθεση αυτή είναι χαρακτηριστική αφενός της χρήσης 
του δικαιώµατος για την προσφυγή στην οθωµανική δικαιοσύνη και αφετέρου της αντιµετώπισης των 
ζιµµί από τον καδή. Πιθανότατα οι δύο χριστιανοί να γνώριζαν ότι δεν επρόκειτο να λάβουν πίσω το 
σύνολο του ποσού και δέχτηκαν όσα τους προσέφερε ο σούµπασης.  
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ίδιοι λόγοι συνετέλεσαν στην εξοικείωση των ντόπιων µε τους κατακτητές και στις 

σχέσεις εµπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν και κατέληξαν σε συνεργασία για την 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η περίπτωση ενός 

τιµαριούχου ο οποίος είχε ορίσει ως αντιπρόσωπό του για την είσπραξη της δεκάτης 

έναν χριστιανό από το χωριό Σίβα της επαρχίας Μαλεβιζίου.250 Ο τιµαριούχος 

παρουσιάζεται ενώπιον του καδή γαι να δηλώσει ότι έλαβε τη δεκάτη που του 

αναλογούσε και δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από τον Γιώργη γιο Φραγκιά, που είχε 

αναλάβει την είσπραξη του φόρου.251  

Η βεβαρυµένη, οικονοµικά, θέση των ραγιάδων γινόταν ακόµη πιο δυσάρεστη 

διότι είχαν να αντιµετωπίσουν τις προσπάθειες και άλλων κρατικών αξιωµατούχων 

και υπαλλήλων για εύκολο πλουτισµό. Η κατάχρηση εξουσίας και η παράνοµη 

συµπεριφορά των οθωµανών στρατιωτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε βάρος των 

ραγιάδων δεν είχε στόχο να πλήξει τη θρησκευτική τους ταυτότητα αλλά την 

οικονοµική τους δυνατότητα. Τα οικονοµικά οφέλη που επεδίωκαν να 

συγκεντρώσουν από τον πληθυσµό της υπαίθρου θα διευκόλυναν τα φιλόδοξα σχέδια 

των κρατικών αξιωµατούχων για επαγγελµατική πρόοδο και κοινωνική ανέλιξη. Οι 

ραγιάδες βίωναν δύσκολες καταστάσεις ιδίως κατά την είσπραξη των φορολογικών 

εσόδων. Η εφαρµογή του συστήµατος του ιλτιζάµ αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στη 

συσσώρευση χρηµάτων για το κρατικό ταµείο. Επιπροσθέτως, διευκόλυνε αφενός τον 

κάτοχο της γης στη συγκέντρωση των φόρων σε είδος και σε χρήµα και αφετέρου 

δηµιουργούσε ευνοϊκότερους όρους για την καλύτερη συνεργασία του εισπράκτορα 

και του φορολογούµενου. Συνήθως οι µισθωτές ήταν άτοµα από τον ντόπιο πληθυσµό 

που γνώριζαν τους ανθρώπους και τις συνήθειες του τόπου. Στην πράξη οι µισθωτές 

αυτοί συχνά εκµεταλλεύονταν την οικειότητα που είχαν και απαιτούσαν µεγαλύτερα 

ποσά για να ωφεληθούν προσωπικά.252 

Ήδη από τη δεκαετία του 1680 οι αυθαιρεσίες των οθωµανών διοικητών 

προκαλούν οµαδικές διαµαρτυρίες χριστιανών προς την Υψηλή Πύλη. Ο Αχµέτ 

Πασά, που είχε διοριστεί στη θέση του ∆ιοικητή του Χάνδακα και του εγιαλετίου της 

Κρήτης το 1683, καρατοµήθηκε µετά από κατηγορίες για αυθαιρεσίες και 

                                                 
250 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 255-256. 
251 Πιθανότατα στην προκειµένη περίπτωση ο «αντιπρόσωπος» να είναι εκείνος που µίσθωσε την 
είσπραξη του φόρου από το συγκεκριµένο σπαχή. Μάλλον πρόκειται για «ιδιωτικό» ιλτιζάµ, όπου ο 
τιµαριούχος εκµισθώνει τα έσοδα µιας φορολογικής µονάδας σε άλλο ιδιώτη. 
252 Σταυρινίδης, όπ.π., σ. 47, όπου ένας σπαχής στο χωριό Γεράνι στο Ρέθυµνο δηλώνει ότι δεν θα 
συνεχίσει να εκµισθώνει τους φόρους σε τρίτους γιατί καταπιέζουν τους χωρικούς. Αναλαµβάνει 
προσωπικά την είσπραξή τους. (αρ. µετάφρ. 68).   
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καταπιεστική συµπεριφορά σε ζητήµατα όπως η είσπραξη των φόρων κ.ά.253 Στο 

Χάνδακα και σε άλλα µέρη της Αυτοκρατορίας ισχυροί άνθρωποι σε σηµαντικές 

θέσεις εκµεταλλεύτηκαν τη δύναµή τους και την απουσία αυστηρού ελέγχου εκ 

µέρους της κεντρικής διοίκησης. Η τελευταία είχε στρέψει το ενδιαφέρον της στα 

ηπειρωτικά ευρωπαϊκά σύνορά της κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου αι., λόγω 

του πολέµου µε την Ιερή Συµµαχία. Η απειλή για την απώλεια εδαφών στην Ευρώπη 

ανάγκασε το οθωµανικό κράτος να προσανατολιστεί προς τα εκεί για να µπορέσει να 

υπερασπίσει τα κεκτηµένα του. Άνθρωποι όπως ο Αχµέτ Πασά εκµεταλλεύτηκαν τις 

συγκυρίες για να µπορέσουν να δράσουν ανεξέλεγκτα εξυπηρετώντας προσωπικά 

τους οφέλη. Σε µια επαρχία, όπως η Κρήτη, που βρισκόταν ήδη σε µεγάλη απόσταση 

από την πρωτεύουσα και τον αυστηρό έλεγχο του κράτους, οι παράνοµες ενέργειες 

και η δεσποτική διοίκηση τέτοιων ανθρώπων έβρισκε µεγαλύτερα περιθώρια 

επιβολής. 

Οι χριστιανοί ραγιάδες δεν καταπιέζονταν µόνο από µουσουλµάνους αλλά και 

από χριστιανούς. Οι χριστιανοί υπάλληλοι που απασχολούνταν στην υπηρεσία του 

Γραµµατικού της Πόρτας254 και είχαν αναλάβει τη συγκέντρωση της δεκάτης και την 

έκδοση αποδείξεων παραλαβής, αυθαιρετούσαν σε βάρος των χριστιανών µε σκοπό 

τον εύκολο και γρήγορο πλουτισµό. Η αυταρχική συµπεριφορά των Γραµµατικών και 

των υπαλλήλων τους προκαλούσε την αντίδραση των χριστιανών και την προσφυγή 

τους στη δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και συµµετοχή σε 

συνωµοτικές ενέργειες κόστιζαν ακόµα και τη ζωή των Γραµµατικών.255 Ο 

Σταυρινίδης σηµειώνει: «Αν εξαιρέσουµε δύο ή τρεις ευσυνείδητους Γραµµατικούς, 

που ο ένας από αυτούς αυτοκτόνησε και τον άλλον τον δολοφόνησαν άγνωστοι, όλοι 

οι άλλοι στάθηκαν ασυνείδητοι και αλύπητα κατεβασάνισαν τους οµοεθνείς των».256 

Ωστόσο χρειάζεται να έχουµε στο µυαλό µας και το γεγονός ότι οι χριστιανοί και οι 

µουσουλµάνοι που εµπλέκονταν στην είσπραξη των φόρων αντιµετώπιζαν συχνά την 

άρνηση των ραγιάδων για την πληρωµή τους. Ίσως για τους µουσουλµάνους 

φοροεισπράκτορες η εκτέλεση των καθηκόντων τους να ήταν ευκολότερη γιατί οι 

                                                 
253 Νικόλαος Σταυρινίδης, «Ανέκδοτα Έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη, των Ετών 1684-1686», 
Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), σ. 320-323. 
254 Για πληροφορίες σχετικά µε το θεσµό των χριστιανών διερµηνέων βλ. Νικόλαος Σταυρινίδης, «Ο 
Θεσµός των Γραµµατικών της Πόρτας στην Κρήτη», Πεπραγµένα του ∆΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού 
Συνεδρίου, τ. Γ΄, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αθήνα 1981, σ. 397-401 και του ίδιου «Ανδρέας Μηλιώτης. 
Πρώτος «Γραµµατικός της Πόρτας» εν Κρήτη», Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), σ. 546-568. 
255 Σταυρινίδης, «Ο Θεσµός των Γραµµατικών της Πόρτας», όπ.π., σ. 399-401. 
256 Σταυρινίδης, όπ.π., σ. 401. 
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ραγιάδες γνώριζαν ότι εκπροσωπούσαν την κυρίαρχη εξουσία. Τα πράγµατα για τους 

χριστιανούς εισπάκτορες φόρων ήταν περισσότερο πολύπλοκα, διότι έπρεπε να βρουν 

τρόπους να επιβληθούν στους συγχωριανούς τους και να τους πείσουν ότι όφειλαν να 

ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η αδυναµία πληρωµής λόγω 

κακής εσοδείας ή έλλειψης χρηµάτων, αποτελούσε ένα λόγο για την αρνητική στάση 

των ζιµµί. Επιπλέον, όµως, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι χριστιανοί ραγιάδες 

µπορούσαν µε µεγαλύτερη ευκολία να αρνηθούν να πληρώσουν τους φόρους σε ένα 

οµόθρησκό τους, παρά σε ένα µουσουλµάνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χριστιανός 

εισπράκτορας απευθυνόταν στον καδή για να πιέσει τους χριστιανούς να πληρώσουν 

και κατά συνέπεια να µπορέσει ο ίδιος να εκπληρώσει το καθήκον που ανέλαβε 

απέναντι στο κράτος.257 Η άρνηση των ραγιάδων να πληρώσουν τους φόρους 

αντανακλάται και στις καταχωρίσεις των κωδίκων, στους οποίους συναντάµε συχνά 

αναφορές για φόρους που δεν έχουν εισπραχθει την καθορισµένη περίοδο. Έτσι, 

βρίσκουµε διαταγές που απευθύνονται στους ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους του 

νησιού και ορίζουν να εισπραχθούν οι καθυστερούµενοι φόροι.258 Πληροφορούµαστε 

ότι το κράτος αποστέλλει και ιδιαίτερο κατάστιχο, το οποίο έχει συνταχθεί για 

τέτοιους φόρους, βάσει του οποίου πρέπει να γίνει η είσπραξή τους.  

Εκτός από τους φόρους στο οθωµανικό κράτος οι χριστιανοί ραγιάδες έπρεπε 

να καταβάλουν εισφορές και στην εκκλησία. Η έλλειψη χρηµάτων και η αδυναµία 

πληρωµής τέτοιων φόρων οδήγησε το Μητροπολίτη Κρήτης να υποβάλει αίτηση στις 

οθωµανικές αρχές για έκδοση διαταγής την οποία θα χρησιµοποιούσε για να 

υποχρεώσει τους ιερείς και το ποίµνιό τους να πληρώσουν. Από καταχωρίσεις 

πληροφορούµαστε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1680 οι ιερείς όφειλαν συνολικά 

δύο χρυσά νοµίσµατα και κάθε χριστιανική οικογένεια 24 άσπρα για πατριαρχικά και 

µητροπολιτικά δικαιώµατα.259 

                                                 
257 Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ. 290-291. 
258 Ι.Κ.Η. 3:539: αφορά χωριά όλων των επαρχιών του  Χάνδακα, τα  ονόµατα των οποίων  δεν 
σηµειώνονται.  Επίσης, για είσπραξη καθυστερούµενων φόρων, που αφορούν σε όλο το νησί βλ. 
Ι.Κ.Η. 3:589, 590, 591. 
259 Σταυρινίδης, τ. Β΄, όπ.π., σ.185-186, 191. 
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7. Ενδείξεις για την κοινοτική οργάνωση στα χωριά της επαρχίας Μαλεβιζίου. 

 

Για την οθωµανική διοίκηση της Κρήτης ο βενετικός κίνδυνος δεν έπαψε να 

είναι υπαρκτός τις πρώτες δεκαετίες της οθωµανικής κυριαρχίας στο νησί. Οι Βενετοί 

δεν είχαν εγκαταλείψει τις προσπάθειες για ανακατάληψη της προηγούµενης κτήσης 

τους. Συµµετείχαν σε πειρατικές επιθέσεις από τα νησιά Γραµβούσα, Σούδα και 

Σπιναλόγκα που έµειναν βενετικές κτήσεις ως τις αρχές του 18ου αι.260 Τις επιθέσεις 

των κουρσάρων υπέθαλπαν και χριστιανοί, τους οποίους είχαν τοποθετήσει οι 

µουσουλµάνοι σε καίρια σηµεία για να ενηµερώνουν τις αρχές για τέτοιες 

ενέργειες.261 Για την επαρχία Μαλεβιζίου οι πληροφορίες από τις καταχωρίσεις είναι 

σηµαντικές για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισαν οι ντόπιοι τις πειρατικές 

επιθέσεις, αλλά και για την ύπαρξη κοινοτικής οργάνωσης στα πρώτα χρόνια της 

οθωµανικής κυριαρχίας στην Κρήτη. Η συνδροµή που, όπως φαίνεται από µια 

καταχώριση, παρείχαν οι χριστιανοί στους κουρσάρους και τους χαΐνηδες µπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη µιας µορφής αντίστασης του γηγενούς πληθυσµού εναντίον των 

κατακτητών. Ίσως, όµως, οι χριστιανοί της επαρχίας να µην είχαν την ελεύθερη 

επιλογή να δεχτούν ή να αρνηθούν να συνεργαστούν µε τους ένοπλους πειρατές, οι 

οποίοι δεν θα τους άφηναν περιθώρια εναλλακτικής αντιµετώπισης. 

Το συµπέρασµα για την ύπαρξη έστω και υποτυπώδους µορφής κοινοτικής 

οργάνωσης ενισχύεται από το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέµα ο καδής της 

επαρχίας Μαλεβιζίου καλεί στο δικαστήριο τους κετχουντάδες των καστελιών, τους 

ιερείς και τους προκρίτους της επαρχίας. Σύµφωνα µε το µπουγιουρντί που έλαβε ο 

ιεροδίκης, ενηµερώνει την τοπική «ελίτ» σχετικά µε το ζήτηµα της προστασίας και 

της βοήθειας που παρέχουν οι χωρικοί στους κουρσάρους και τους αναθέτει να 

πράξουν τα δέοντα για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Χωρίς, ουσιαστικά, να τους 

αφήνει πολλά περιθώρια επιλογής, οι τοπικοί άρχοντες δηλώνουν ότι θα εφαρµόσουν 

όσα ορίζει η διαταγή. Συµπεραίνει κανείς ότι η θέση των χριστιανών ραγιάδων σε 

καταστάσεις όπως η παραπάνω ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και το πεδίο των κινήσεών 

τους πολύ περιορισµένο. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι η 

οθωµανική εξουσία αναγνώριζε την ύπαρξη χριστιανών προκρίτων και απευθυνόταν 

σε αυτούς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αφορούσαν τα χωριά της 

                                                 
260 Greene, όπ.π., σ. 55-56. 
261 Ι.Κ.Η. 5:39.  
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επαρχίας, χωρίς να τους επιτρέπει να δρουν ανεξάρτητα, µακριά από τον έλεγχο της 

οθωµανικής διοίκησης και, κυρίως, χωρίς να αναγνωρίζει επίσηµα την ισχύ τους. 

Η ύπαρξη τοπικής αυτοοργάνωσης στην επαρχία Μαλεβιζίου επιβεβαιώνεται και σε 

δύο υποθέσεις ανέυρεσης δύο δολοφονηµένων παιδιών στο χωριό Λουτράκι. Οι 

γονείς τους δηλώνουν ενώπιον του ιερέα και κάποιων κατοίκων του χωριού, που 

αναφέρονται ονοµαστικά, ότι ο θάνατος των παιδιών τους οφείλεται σε ατύχηµα και 

ότι δεν έχουν καµία απαίτηση από τους συγχωριανούς τους.262 Είναι λογικό να 

υποθέσει κάποιος ότι για µια τέτοια υπόθεση απευθύνθηκαν πρώτα στις χριστιανικές 

τοπικές αρχές και έπειτα, για να κατοχυρώσουν τη θέση τους, παρουσιάστηκαν στον 

καδή και εξασφάλισαν έγγραφο που βεβαίωνε όσα είχαν δηλώσει. Πιθανότατα οι 

κάτοικοι που αναφέρονται στην καταχώριση να αποτελούν τους προύχοντες του 

χωριού. 

Στους ιεροδικαστικούς κώδικες συναντάµε χριστιανούς κετχουντάδες ή 

κεχαγιάδες ήδη από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης του Χάνδακα. Οι πληροφορίες 

που αποκαλύπτουν οι ιεροδικαστικοί κώδικες είναι περιορισµένες και δυσκολεύουν 

τη συγκρότηση µιας, όσο το δυνατό αξιόπιστης, εικόνας της κατάστασης που 

επικρατούσε. Φαίνεται ότι στα χωριά οι χριστιανοί κεχαγίαδες εκπροσωπούσαν τους 

συγχωριανούς τους σε διάφορες υποθέσεις που προέκυπταν. Στην πλειονότητά τους 

οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν τις φορολογικές υποχρεώσεις των ραγιάδων προς το 

κράτος.263 Σε καταχώριση µε χρονολογία  27/10/1670 ο κεχαγιάς Μαλεβιζίου 

Αθανάσιος γιος Νικολάου σηµειώνεται ως µάρτυρας σε κληρονοµική διένεξη 

χριστιανών για την κυριότητα ακίνητης περιουσίας.264 Σε έγγραφο πώλησης ακίνητης 

περιουσίας συναντάµε ανάµεσα στα χωράφια που συνορεύουν µε την πωλούµενη 

περιουσία και ιδιοκτησία που ανήκει στον κεχαγιά της Σητείας Θοδωρή.265 Σε άλλη 

καταχώριση που αφορά την επαρχία Λασιθίου και συντάσσεται δύο χρόνια µετά την 

κατάκτηση του Χάνδακα (1671), χριστιανοί κετχουντάδες δανείζονται χρήµατα από 

τον Ντεφτερντάρη Κρήτης για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές 

                                                 
262 Ι.Κ.Η. 3:443, 444. 
263 Ι.Κ.Η. 3:192, 204, 205, 469, 474, 481, 483, 487, 489, 492, όπου σηµειώνονται ονοµαστικά µερικοί 
από τους κατοίκους χωριών σε διάφορες επαρχίες, οι οποίοι κατηγορούνται για καθυστέρηση στην 
πληρωµή των φόρων τους. Πιθανότατα να πρόκειται για τους πρόκριτους των χωριών αυτών. Από τη 
µελέτη των καταχωρίσεων προκύπτει ότι κατηγορήθηκαν από συγκεκριµένο υπάλληλο της 
οθωµανικής οικονοµικής υπηρεσίας. Ο καδής αφού εξέτασε τα αποδεικτικά έγγραφα που είχαν στα 
χέρια τους οι εναγόµενοι, απέρριψε την αγωγή. 
264 Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 184. 
265 Ι.Κ.Η. 3:352. 
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τους υποχρεώσεις.266 Ανάµεσα στα σαράντα περίπου ονόµατα των κεχαγιάδων 

σηµειώνονται και εννέα ιερείς. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανάµιξη των ιερέων σε 

φορολογικές και ενδοκοινοτικές δραστηριότητες δεν αποτελούσε την εξαίρεση στον 

κανόνα, αλλά ήταν µια συνήθης διαδικασία που τους εξασφάλιζε τα µέσα για 

κοινωνική και οικονοµική άνοδο. Παρόλο που τέτοιου είδους δραστηριότητες 

έρχονταν σε αντίθεση µε τους κανόνες του χριστιανικού ιερατείου οι ιερείς έδιναν 

µεγαλύτερο βάρος στην προσπάθειά τους να µη βιώσουν ξανά τον κοινωνικό 

αποκλεισµό που είχαν ζήσει επί Βενετών. Η συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους 

διαδικασίες, ως εκπροσώποι της κοινότητας, τους έφερνε σε άµεση επαφή µε την 

οθωµανική εξουσία. Άλλωστε, η θρησκευτική νοµιµοποίηση που τους παρείχε το 

λειτούργηµά τους δηµιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 

στην τοπική χριστιανική ελίτ. Το κύρος και η περιορισµένη εξουσία που τους 

αναγνωριζόταν, ενίσχυε την απόφασή τους να ασχοληθούν µε διαδικασίες οι οποίες, 

παρόλο που έρχονταν σε αντίθεση µε τους κανόνες της εκκλησίας, βρίσκονταν σε 

πλήρη ταύτιση και αρµονία µε την προσπάθειά τους για καλύτερη ζωή.  

 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι στις καταχωρίσεις συναντάµε και πολλούς 

µουσουλµάνους πρόκριτους. Πρόκειται για τους αγιάνηδες, ο ρόλος τον οποίων ήταν 

κυρίαρχος στις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις του 18ου αι.267 Στην επαρχία 

Μαλεβιζίου η παρουσία τους είναι αρκετά δυναµική. Τους συναντάµε σε υποθέσεις 

ως διαδίκους αλλά και ως µάρτυρες.268 

Ίσως η µελέτη του αρχειακού υλικού να φέρει στο φως νέα στοιχεία για τη 

θέση και τα καθήκοντα των χριστιανών προυχόντων. Για ακόµη µια φορά οι 

σποραδικές πληροφορίες που αντλούµε από τα κατάστιχα αν και πολύτιµες είναι 

πολύ περιορισµένες, χρονολογικά και τοπικά, για να µπορούµε να µιλήσουµε για την 

κοινοτική οργανωση στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην επαρχίας Μαλεβιζίου κατά την 

οθωµανική περίοδο. 

                                                 
266 Ι.Κ.Η. 3:581. 
267 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο των αγιάν βλ. _nalcık, “Centralization and 
Decentralization”, όπ.π., σ. 27-52· Vera Mutafčiava, “L’ intitution de l’ ayanlık pendant les dernières 
décennies de XVIIIe siècle”, Études Balkaniques, 2-3 (1965), σ. 233-247· Deena Sadat, “Rumeli 
Ayanlari: The Eighteenth Century”, Journal of Modern History, 44 (1972), σ. 346-363· της ίδιας: 
“Âyân and Ağa: The Transformation of the Bektashi Corps in the 18th Century”, Muslim World, 62 
(1973), σ. 206-219 κ. ά. 
268 Βλ. Ι.Κ.Η. 5:5, 13, 21 κ.ά.· βλ. και Σταυρινίδης, τ. Α΄, όπ.π., σ. 12, 15-17, για τον προύχοντα του 
Ρεθύµνου Χατζί Ιµπραΐµ Αγά.  
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8. Συµπεράσµατα. 

 

 Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναδείξει, µέσα από τη µελέτη των 

Ιεροδικαστικών Κωδίκων Ηρακλείου, τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που 

διαµόρφωσαν τη ζωή των χριστιανών και των µουσουλµάνων ραγιάδων της επαρχίας 

Μαλεβιζίου, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις και καθηµερινές επαφές κατά την 

περίοδο 1669-1689. Η γνωριµία των κατοίκων της επαρχίας µε τον οθωµανικό τρόπο 

ζωής και διοίκησης πραγµατοποιήθηκε πολλά χρόνια πριν από την τελική κατάκτηση 

του νησιού. Τα χωριά του Μαλεβιζίου ήταν τα πρώτα που συνάντησε και κατέκτησε 

ο µουσουλµανικός στρατός κινούµενος από την πόλη του Ρεθύµνου προς τον 

Χάνδακα. Στο πλαίσιο της οργάνωσης της επαρχίας υπό οθωµανική εξουσία 

διορίστηκε καδής και διανεµήθηκαν τιµάρια. Έτσι σταδιακά οι ντόπιοι εξοικειώθηκαν 

µε τον τρόπο λειτουργίας της οθωµανικής διοίκησης και δικαιοσύνης.  

Ο κανουνναµές του σουλτάνου, που ήταν αποτέλεσµα της µεγάλης επιρροής 

του Φαζίλ Αχµέτ Κιοπρουλί, εξασφάλιζε προνοµιακή µεταχείριση για τους ραγιάδες 

του νησιού. Είχε στόχο να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή 

παγίωση της οθωµανικής κυριαρχίας. Η απαλλαγή από την πληρωµή κάποιων φόρων 

είχε σκοπό τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα παρείχαν την ασφάλεια που 

απαιτούνταν για την οµαλή επιστροφή στην κανονικότητα που βίωναν οι ντόπιοι πριν 

από τον πόλεµο. Η αρµονική συµβίωση των υπηκόων αποτελούσε το βασικό 

παράγοντα για την οµαλή είσπραξη των φορολογικών εσόδων. Για να µπορέσουν να 

ξεπεράσουν τις αντιξοότητες µιας τόσο πολύχρονης πολιορκίας και να 

ανταποκριθούν στις οικονοµικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι 

ραγιάδες έπρεπε να µπορούν να ζουν ειρηνικά και µε χρηστή διοίκηση. Στο πλαίσιο 

αυτής της προσπάθειας για διασφάλιση της εµπιστοσύνης του γηγενούς πληθυσµού, 

οι νέοι κατακτητές επέτρεψαν την ανασύσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της 

αναγνώρισαν αρµοδιότητες για θέµατα εκκλησιαστικού, οικογενειακού και 

κληρονοµικού δικαίου. Από την άλλη η ευθύνη για την εκδίκαση των ποινικών 

αδικηµάτων ανήκε αποκλειστικά στον καδή. Η αναδιοργάνωση της εκκλησίας 

συνετέλεσε στην οικονοµική άνθιση πολλών µοναστηριών και την ενασχόληση 

πολλών ιερέων µε οικονοµικές και φορολογικές δραστηριότητες. Άλλωστε η θέση 

των ιερέων µέσα στη χριστιανική κοινότητα ήταν ανέκαθεν εξέχουσα. Προκαλεί 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία ιερέων στο ιεροδικείο του καδή για θέµατα 

ενδοκοινοτικά. Η αποµόνωση που είχαν αντιµετωπίσει οι κληρικοί και το ποίµνιό 
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τους επί Βενετών, σε συνδυασµό µε την κοινωνική ρευστότητα που δηµιούργησε η 

µεγάλη διάρκεια του πολέµου, είχαν δηµιουργήσει αναρχία και χαλάρωση της 

αυστηρότητας και των ηθικών φραγµών που έθετε η χριστιανική θρησκεία. Με τον 

τρόπο αυτό οι ζιµµί κατάφεραν να ενσωµατωθούν στον οθωµανικό τρόπο ζωής. Η 

παρουσία των Οθωµανών στα χωριά της επαρχίας πολλά χρόνια πριν από την πτώση 

του Χάνδακα έκανε βαθµιαία τη συµβίωση µε τους χριστιανούς µια καθηµερινότητα 

που εµπεριείχε καταστάσεις αρµονικής συνύπαρξης, αλλά και αυθαίρετης 

συµπεριφοράς σε βάρος των υπηκόων. Άλλωστε, δεν πρέπει να µας διαφεύγει το 

γεγονός ότι πολλοί από τους µουσουλµάνους που συναντά κάποιος στις καταχωρίσεις 

είναι χριστιανοί που, ο καθένας για τους προσωπικούς του λόγους, ασπάστηκαν το 

ισλάµ. 

Στις καταχωρίσεις που µελετήθηκαν είναι εµφανής η κατώτερη θέση των 

χριστιανών έναντι των µουσουλµάνων. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στις 

καταχωρίσεις για να προσδιορίσουν το καθεστώς των ραγιάδων, σε γενικές γραµµές, 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν είναι µουσουλµάνοι ή χριστιανοί. Για 

παράδειγµα, όταν σε µια καταχώριση σηµειώνεται το σύνολο του µουσουλµανικού 

και χριστιανικού πληθυσµού χρησιµοποιούν τη λέξη «µουσλιµίν» για τους 

µουσουλµάνους και «αχαλί» (πληθυσµός) για τους χριστιανούς.269 Υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται ο όρος «ραγιάδες» για όλους τους υπηκόους.270 

Στις καταχωρίσεις τα ονόµατα των χριστιανών συνοδεύονται πάντα από τη λέξη 

«ζιµµί» για τους άνδρες και «ζιµµιγιέ» ή «νασρανίγιε» (χριστιανή) για τις γυναίκες, 

ενώ τα µουσουλµανικά ονόµατα ακολουθεί η λέξη «κιµεσνέ» (κάποιος) για τους 

άνδρες και «χατούν» (γυναίκα) για τις γυναίκες. Για τους µουσουλµάνους η λέξη 

«µπιν» ή «ίµπν» δηλώνει το γιο, ενώ για τους χριστιανούς χρησιµοποιούν συνήθως τη 

λέξη «βελέντ».271 Για τις γυναίκες δεν ισχύει ο παραπάνω διαχωρισµός. Σηµειώνεται 

η λέξη «µπιντ» ή «ιµπνέ» (κόρη) τόσο για τις µουσουλµάνες όσο και για τις 

χριστιανές.272 Αυτό συνέβαινε πιθανότατα, γιατί θεωρούσαν ότι η «εξίσωση» αυτή 

δεν έθετε σε κίνδυνο το κύρος και την πρωτοκαθεδρία που παρείχε το ισλάµ στους 

µουσουλµάνους. Οι γυναίκες βρίσκονταν ούτως ή άλλως σε κατώτερη θέση, ωστόσο, 

οι ιεροδικαστικοί κώδικες είναι ίσως η µοναδική πηγή για πληροφορίες σχετικά µε τη 

θέση και την αντιµετώπιση των γυναικών, µουσουλµάνων και χριστιανών, σε µια 
                                                 
269 Ι.Κ.Η. 5:25. 
270 Ι.Κ.Η. 5:23. 
271 Σε µια καταχώριση χρησιµοποιείται η λέξη «µπιν» και για χριστιανούς: Ι.Κ.Η. 5:28. 
272 Ι.Κ.Η. 5:2, 13· Çiçek, όπ.π., σ. 59. 
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ανδροκρατούµενη κοινωνία. Οι ενδείξεις από τις καταχωρίσεις για το Μαλεβίζι µας 

επιτρέπουν να επιχειρηµατολογήσουµε υπέρ της αναγνώρισης και υπεράσπισης 

περιορισµένων, αλλά σηµαντικών, δικαιωµάτων για τις γυναίκες.273 Παράλληλα, σε 

πολλές καταχωρίσεις σηµειώνονται οι χριστιανοί µε τα επίθετά τους,274 γεγονός που 

δείχνει ότι οι Οθωµανοί αποδέχονταν τη χριστιανική παράδοση ονοµατοδοσίας. Οι 

αρµονικές σχέσεις των υπηκόων είχαν δηµιουργήσει µια καθηµερινότητα µε στοιχεία 

που προέρχονταν τόσο από τη χριστιανική όσο και από τη µουσουλµανική 

πραγµατικότητα. Η βαθµιαία ενσωµάτωση της κουλτούρας των κατακτητών στη ζωή 

των ντόπιων είχε σαν αποτέλεσµα τη γνωριµία των τελευταίων µε τον τρόπο 

λειτουργίας του οθωµανικού συστήµατος διοίκησης. Οι µη µουσουλµάνοι 

συνειδητοποίησαν ότι η ελαστικότητα του παραπάνω συστήµατος τους επέτρεπε να 

διεκδικήσουν συµµετοχή στη διαχείριση της εξουσίας. Ο εξισλαµισµός ήταν η 

βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στις καταχωρίσεις που 

αφορούν την επαρχία Μαλεβιζίου συναντάµε πολλές περιπτώσεις εξισλαµισµών που 

έγιναν για να εξυπηρετήσουν ποικίλους σκοπούς. Παράλληλα, οι ίδιες καταχωρίσεις 

µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι όσοι επέλεξαν να αποκηρύξουν τη χριστιανική 

θρησκεία δεν έπαψαν να έχουν δεσµούς και επαφές µε την οικογένεια και το 

χριστιανικό παρελθόν τους.  

Οι παράνοµες ενέργειες και οι καταπιέσεις σε βάρος των χριστιανών στην 

πλειονότητά τους στόχευαν στην απόσπαση χρηµάτων και όχι στον προσηλυτισµό 

στο ισλάµ ή την προσβολή της χριστιανικής θρησκείας. Οι ραγιάδες βρίσκονταν στο 

επίκεντρο του οικονοµικού ενδιαφέροντος όσων διέθεταν τα µέσα και τη δύναµη για 

να διεκδικήσουν από αυτούς χρήµατα. Η θρησκευτική ταυτότητα των ραγιάδων ήταν 

σηµαντικός παράγοντας για τον προσδιορισµό της θέσης κάποιου στην οθωµανική 

κοινωνία, αλλά δεν ήταν ο σηµαντικότερος. Η παραµονή των υπηκόων στην 

κοινωνική θέση και οµάδα που έχει προκαθοριστεί γι’ αυτούς θα εξασφάλιζε στον 

πολύπλοκο µηχανισµό της οθωµανικής διοίκησης την ισορροπία που είχε ανάγκη για 

να λειτουργήσει οµαλά. Όπως συµπεραίνουµε από τη µελέτη των καταχωρίσεων για 

την επαρχία Μαλεβιζίου, τα προβλήµατα που προέκυπταν στις σχέσεις των υπηκόων 

προέρχονταν, κυρίως, από τη σύγκρουση ανάµεσα σε ασκερί και ραγιάδες και όχι από 

τις αντιθέσεις ανάµεσα σε µουσουλµάνους και χριστιανούς. 
                                                 
273 Ι.Κ.Η. 5:16, όπου στα σύνορα της πωλούµενης περιουσίας σηµειώνεται µια γυναίκα ως κάτοχος 
ενός χωραφιού·Ι.Κ.Η. 5:17, όπου παρουσιάζεται η µητέρα ένος ανήλικου παιδιού ως κηδεµόνας του 
στο δικαστήριο. 
274 Ι.Κ.Η. 3:190 και Ι.Κ.Η 5:16, 19, 20 κ.ά. 
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Η θέση των χριστιανών ήταν ακόµη πιο δύσκολη γιατί είχαν να 

αντιµετωπίσουν και τις αυθαιρεσίες από τους χριστιανούς που εµπλέκονταν στο 

διοικητικό και φορολογικό σύστηµα των Οθωµανών. Οι λόγοι που ωθούσαν τους 

χριστιανούς στην κατάχρηση της υποτυπώδους εξουσίας που τους αναγνώριζαν οι 

κατακτητές δεν διέφεραν από εκείνους των µουσουλµάνων. Ο εύκολος και γρήγορος 

πλουτισµός και η συµµετοχή στη λειτουργία της επαρχιακής διοίκησης ήταν τα 

κίνητρα που οδηγούσαν, ακόµα και ιερείς, σε παράνοµες ενέργειες σε βάρος των 

οµοθρήσκων τους. Ακόµη και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κρήτης εκµεταλλεύτηκε την 

ανοχή των Οθωµανών και την εξουσία που του είχε αναγνωριστεί, γεγονός που τον 

έφερε κατηγορούµενο ενώπιον του καδή για καταπάτηση έγγειας περιουσίας. Οι 

χριστιανοί και οι µουσουλµάνοι κάτοικοι της επαρχίας εµφανίζονταν στο οθωµανικό 

δικαστήριο για τη σύναψη ή τη λύση ενός γάµου, για την επίλυση οικογενειακών, 

κληρονοµικών, επαγγελµατικών, φορολογικών κ.ά. προβληµάτων. Τα σπίτια και η γη 

τους δεν καταλάµβαναν χωριστές περιοχές. Ζούσαν µαζί, παντρεύονταν, χώριζαν, 

συνεργάζονταν, διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι ραγιάδες της επαρχίας 

Μαλεβιζίου συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο,275 µια κοινωνία ανθρώπων µε 

καθηµερινές επαφές στον οικονοµικό, κοινωνικό και οικογενειακό τοµέα της ζωής 

τους. 

Τα κατάστιχα που τηρούσε ο καδής αποτελούν πολύτιµη πηγή για τη µελέτη 

και την ερµηνεία των παραπάνω δραστηριοτήτων και των σχέσεων ανάµεσα στους 

ραγιάδες. Ο πλούτος των πληροφοριών που παρέχουν τα σιτζίλ πρέπει να 

προσεγγίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες τηρούσε το αρχείο του ο καδής και τους παράγοντες που υποχρέωναν τους 

ραγιάδες να ζητήσουν τη βοήθειά του. Η µελέτη τους χρειάζεται µεγάλη προσοχή 

γιατί παρέχουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να επιχειρηµατολογήσει για την 

ευνοϊκή ή την καταπιεστική συµπεριφορά της οθωµανικής εξουσίας σε βάρος των 

υπηκόων της και ιδιαίτερα των ζιµµί. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριµένου υλικού των δύο Κωδίκων, όπως το χρονολογικό κενό ανάµεσα στις 

καταχωρίσεις ή την απουσία των εκκλησιαστικών αρχείων -σε περίπτωση που 

τηρούνταν- πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στην έρευνα και κυρίως στα 

συµπεράσµατα για τη ζωή των ραγιάδων και την επιβολή της οθωµανικής εξουσίας 

στο Μαλεβίζι. Οι ιεροδικαστικοί κώδικες του Χάνδακα παρέχουν πληροφορίες για τις 

                                                 
275 Σύγκρινε Çiçek, όπ.π., σ. 58. 
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αγοραπωλησίες, τους γάµους και τα διαζύγια, τις κληρονοµικές διενέξεις και τους 

συµβιβασµούς, τις δωρεές, την ποινική δικαιοσύνη, τη λειτουργία του φορολογικού 

συστήµατος που εφαρµόστηκε στο νησί, καθώς επίσης και τις αυθαιρεσίες σε βάρος 

των χριστιανών και µουσουλµάνων ραγιάδων. Η ανίσχυρη οικονοµική και κοινωνική 

θέση των µουσουλµάνων και των χριστιανών της επαρχίας Μαλεβιζίου 

δηµιουργούσαν κοινά αισθήµατα απέναντι στις παρανοµίες των εκπροσώπων της 

κρατικής εξουσίας. Η προσφυγή στον καδή για την κατοχύρωση των ιδιοκτησιακών 

και κληρονοµικών δικαιωµάτων τους αποτελούσε ένα µέσο για την εξασφάλιση των 

κεκτηµένων τους. Το ιεροδικείο εκπροσωπούσε την εξουσία του κράτους, το οποίο 

µε τη σειρά του αντιπροσώπευε τα ιδανικά της τάξης και της αρµονίας στη ζωή των 

υπηκόων του. Ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις παραβίασης των αποφάσεων του 

ιεροδίκη. Κατά συνέπεια η δικαστική νοµιµοποίηση του καδή δεν ήταν αρκετή για να 

ελέγξει ή να αποτρέψει αυθαιρεσίες όσων παρέβαιναν τις δικαστικές εντολές 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τα προσωπικά και οικονοµικά τους συµφέροντα. Για 

την επαρχία Μαλεβιζίου ο περιορισµένος αριθµός των καταχωρίσεων και η 

σποραδική χρονολογικά καταγραφή τους δεν επιτρέπει τη διατύπωση καθολικών 

συµπερασµάτων και γενικών τάσεων για τη θέση των ραγιάδων. Ένας από τους 

βασικότερους λόγους για το µικρό ποσοστό των κατοίκων της επαρχίας που 

παρουσιάζονται στον καδή του Χάνδακα, είναι η ύπαρξη ιεροδίκη στο χωρίο Άγιος 

Μύρων του ναχιγιέ Μαλεβιζίου. ∆υστυχώς δεν σώζονται τα κατάστιχα που τηρούσε 

και δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον αριθµό των χριστιανών και των 

µουσουλµάνων που απευθύνονταν σε αυτόν. Είναι εύλογο να θεωρήσουµε ότι οι 

υποθέσεις που τελικά παρουσιάζονταν στον καδή του Χάνδακα θα ήταν εκείνες των 

οποίων οι ενάγοντες δεν ικανοποιούνταν από την απόφαση του επαρχιακού καδή. 

Επιπλέον, ίσως ένιωθαν ότι για µια υπόθεση βαρύνουσας σηµασίας η απόφαση ενός 

ανώτερου ιεροδίκη ή του Ντιβανιού του Χάνδακα θα είχε µεγαλύτερη εγκυρότητα σε 

σχέση µε την απόφαση του ναΐπη ή του καδή ενός ναχιγιέ. Η απόσταση από το 

Χάνδακα και τα έξοδα που χρειάζονταν για το ταξίδι και την προσφυγή στο 

ιεροδικείο αποτελούσαν παράγοντες που δεν επέτρεπαν σε µεγάλο αριθµό χωρικών 

να αποµακρυνθούν από το χωριό τους και να παρακάµψουν τον τοπικό καδή. 

Επιπλέον µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι αρµονικές, ως επί το πλείστον, σχέσεις 

ανάµεσα στους ραγιάδες και η ευάλωτη οικονοµική τους θέση, ενίσχυαν την 

απόφαση διευθέτησης πολλών υποθέσεων εκτός δικαστηρίου.  
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Εν κατακλείδι, η περαιτέρω µελέτη του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται 

στη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου θα φέρει στο φως πληροφορίες για τη 

διαµόρφωση της εικόνας του παρελθόντος. Η χωριστή ενασχόληση και η συγκριτική 

µελέτη για κάθε µια από τις επαρχίες του Χάνδακα και των άλλων µεγάλων πόλεων 

του νησιού, θα βοηθήσει στην πληρέστερη και πιο αξιόπιστη ερµηνεία των 

οικονοµικών και κοινωνικών πραγµακοτικοτήτων της εποχής. Η αξία των σιτζίλ στην 

παραπάνω προσπάθεια είναι ανεκτίµητη. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως, σε 

συνδυασµό µε τη µελέτη και άλλων πηγών µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία 

µιας αντίληψης για τη ζωή των ραγιάδων σε διάφορες περιοχές της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο αυτό η περίπτωση της Κρήτης παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξης αρχειακού υλικού, το οποίο καλύπτει όλη την περίοδο 

της οθωµανικής κυριαρχίας στο νησί. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 3 ου ΙΕΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΑ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ276 

 

 
32 

ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 

 
Σελ. 15 του Κώδικα                                                              27 Ρεµπή Ι 1082 [3/8/1671] 
 

Η Φατιµέ Χατούν κόρη Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του 
ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε πληρεξούσιο τον Αλή Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ –σύµφωνα µε 
τη µαρτυρία του Μουσταφά Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ και του Γιουσούφ Μπεσέ γιου 
Αµπντουλλάχ– παντρεύεται τον Αχµέτ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ µε πληρεξούσιο το 
Μουσταφά Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ –σύµφωνα µε τη µαρτυρία των ίδιων µαρτύρων– 
µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 500 άσπρων. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Μπεσέ γιος Μεχµέτ, Μεχµέτ γιος Αλή, τσοχαντάρης 
Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή. 

 
 

43 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΖΗΜΙΑ 

 
Σελ.19 του Κώδικα                                                              30 Ρεµπή Ι 1082 [6/8/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 445, σ. 355. 
 

Ο Αχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Βαρβάρω 
[Αρχάγγελος] του ναχιγιέ Πεδιάδας, ενάγει το Μεχµέτ Μπέη γιο Ιµπραήµ, κάτοικο 
του χωριού Κεράσα του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε την κατηγορία ότι πριν από ένα µήνα 
του έκλεψε 10 πρόβατά του. 

Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι ο ενάγων µετά από συµβιβασµό του έδωσε τα 
πρόβατα προς εξόφληση της καταστροφής των προϊόντων του αµπελιού του, που 
είχαν προκαλέσει τα πρόβατά του. Προσάγει ως µάρτυρες το Χουσεΐν Μπεσέ γιο 
Αµπντουλλάχ και κάποιον άλλο Χουσεΐν Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. Η αγωγή απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, 
τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά. 

 
 

49 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ  

ΠΕΝΤΑΜΟ∆Ι 
 

                                                 
276 Οι περιλήψεις παρατίθενται όπως ακριβώς έχουν δηµοσιευτεί στο: Ελένη Καραντζίκου–Πηνελόπη 
Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος Κώδικας (1669/73-1750/67), Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, 
Ηράκλειο, 2003.  
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Σελ. 21 του Κώδικα                                                            7 Ρεµπή ΙΙ 1082 [13/8/1671] 
 

Η παρθένα Ραµπιά κόρη Αµπντουλλάχ Μπεσέ, κάτοικος του χωριού Πενταµόδι 
του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε πληρεξούσιο το Χουσεΐν Μπέη γιο Αµπντουλλάχ –
σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Οσµάν Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ  και του Χασάν 
Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ– παντρεύεται τον Αχµέτ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ µε 
γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 3.000 άσπρων. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μουσταφά Εφέντης γιος 
Αµπντουλλάχ, Αχµέτ Μπεσέ γιος Οσµάν, Αλή Μπέης γιος Αµπντουλλάχ, 
τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή. 

 
 

95 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑΣ 

ΣΥΖΥΓΟΥ 
 

Σελ. 37 του Κώδικα     1 Ρεµπή ΙΙ 1082 [7/8/1671] 
Έγγραφο στην αραβική γλώσσα 
 
 Η Φατιµέ κόρη Αλή από το χωριό Φοινικά [;] του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
δηλώνει ότι ο σύζυγός της Μουσταφά Μπεσέ γιος [   ], ενώ ήταν ακόµα παντρεµένοι, 
εξαφανίστηκε χωρίς να έχει ορίσει διατροφή. Καθορίζεται διατροφή 10 ντιρχέµ 
ηµερησίως. 
 Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή, 
Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ. 
 
 

96 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙ 
 

Σελ. 37 του Κώδικα                            τρίτο δεκαήµερο Ρεµπή ΙΙ 1082 [26/8–4/9/1671] 
 

Η Αϊσέ κόρη Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Γιοφυράκι του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, ενάγει το Γιάννη γιο Γιώργη µε την κατηγορία ότι καταπατεί την 
παρακάτω κινητή και ακίνητη περιουσία της στο ίδιο χωριό: 

σπίτι πλήρους ιδιοκτησίας, τεσσάρων ισογείων δωµατίων, µε γνωστά στους 
κατοίκους σύνορα, και µικρό κήπο·  

αµπέλι, ενός στρέµµατος, µε γνωστά στους κατοίκους σύνορα· 
χωράφι, 27 ½ µουζουριών, µε γνωστά στους κατοίκους σύνορα· 
γάιδαρο, αγελάδα και ένα ζευγάρι βόδια· 
ξύλινη πόρτα, τρία πιθάρια, καλάθι, δοκάρι και αχυρώνα. 
Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι είχε αγοράσει την παραπάνω περιουσία από την 

ενάγουσα για 62 ασλάνια γρόσια. Προσάγει ως µάρτυρες το Σιγιαβούς Μπέη γιο 
Αµπντουλλάχ και το Μουσταφά Μπεσέ γιο Μεχµέτ, κατοίκους του ίδιου χωριού, οι 
οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. Η αγωγή απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ, Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, 
Μεχµέτ γιος Αλή. 
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101 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΣΤΟ 

ΧΩΡΙΟ ΑΥΓΕΝΙΚΗ 
 

Σελ. 40 του Κώδικα                                τρίτο δεκαήµερο Ρεµπή ΙΙ 1082 [26/8-4/91671]  
 

Η Εργίνα κόρη Γιώργη, κάτοικος του χωριού Αυγενική του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, µε πληρεξούσιο το Μανιό γιο Γιάννη –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
Μεχµέτ Μπέη γιου Μουσταφά και του Μιχάλη γιου Μανιού– παντρεύεται τον Οσµάν 
Μπέη γιο Αµπντουλλάχ µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.000 άσπρων. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπεσέ γιος Σουλεϊµάν, µουχζίρης Χουσεΐν Μπέης, 
τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ. 

 
 

108 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΥΛΙΣΟΣ 

 
Σελ. 42 του Κώδικα                                                          9 Τζεµαζή Ι 1082 [13/9/1671] 
 

Ο Νικολός γιος Γιώργη, κάτοικος του χωριού Τύλισος του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
πουλά στον Ανδρουλή γιο Γιώργη χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας στην τοποθεσία 
Άσπρα [;] στο ίδιο χωριό για έξι ασλάνια γρόσια. Το χωράφι, ενός µουζουριού, 
συνορεύει µε χωράφι του Νικολού, µε χωράφι του Τζανή, µε χωράφι του Μιχάλη και 
µε δηµόσιο δρόµο. 

Μάρτυρες: αγάς της αριστερής πτέρυγας Ηλιάς Αγάς γιος Μουσταφά, 
µπουλούκµπασης [δυσανάγνωστο] Γιουσούφ Αγάς γιος Αµπντουλλάχ, διερµηνέας 
Χουσεΐν Μπέης, Γιώργης γιος Μιχάλη. 

 
 

169 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 
 

Σελ.71277 του Κώδικα                                                  11 Τζεµαζή ΙΙ 1082 [15/10/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 487, σ. 389-390. 
 

Η Μαριέττα κόρη ∆αµιανού, κάτοικος του χωριού Βούτες του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, ενάγει τον πρώην σύζυγό της Τζαφέρ Μπέη γιο Μεχµέτ µε την 
κατηγορία ότι την παρενοχλεί, ενώ έχουν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Ο 
εναγόµενος, όταν πριν από δύο χρόνια είχε αρρωστήσει, ζήτησε και έλαβε από την 
ενάγουσα µια δούλα αξίας 150 ασλανίων γροσίων και ως αντάλλαγµα αυτής της 
δωρεάς τη χώρισε. 

Μετά την άρνηση του εναγοµένου ότι έχουν χωρίσει, η ενάγουσα προσάγει ως 
µάρτυρες το Χατζή Αλή γιο Αµπντουλλάχ, που κατοικεί κοντά στο τζαµί του Μπαλτά 
Αχµέτ Αγά στο Χάνδακα, και το Μαχµούτ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, κάτοικο του 
ίδιου χωριού, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή της. Απαγορεύεται στον 
εναγόµενο να παρενοχλεί την ενάγουσα. 

                                                 
277 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει τη σελίδα 72 του κώδικα. 
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Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Αλή Τσελµπής γιος 
Αµπντουλλάχ,278 τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή, Γιουσούφ γιος 
Αµπντουλλάχ. 

 
 

170 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 
ΤΙΤΛΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΣΙΒΑ ΚΑΙ ∆ΑΦΝΕΣ 

 
Σελ. 71-72 του Κώδικα                                           1 Τζεµαζή ΙΙ 1082 [5/10-2/11/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 488, σ. 391-392. 
 

Ο Τζώρτζης γιος Φραντζά, κηδεµόνας του Τζώρτζη, του Κωνσταντίνου, του 
Γιάννη και του Μιχελή, ανήλικων γιων του θανόντος παπα–Νικολού γιου παπα–
Κωνσταντίνου, κατοίκου του χωριού Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, ενώπιον του 
παπα–Μαντέλου Οικονόµου, πληρεξούσιου του Μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτου, 
δηλώνει ότι πριν από δύο χρόνια έλαβε από το θανόντα 35 γρόσια, τα οποία 
παρέδωσε στο Μητροπολίτη, για να διατηρήσουν οι κηδεµονευόµενοί του το 
δικαίωµα νοµής του µοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Μακιαβενάκη στο χωριό Σίβα 
και των µοναστηριών του χωριού ∆αφνές του ναχιγιέ Τεµένους, τα οποία νεµόταν ο 
πατέρας τους επί 16 χρόνια και στα οποία λειτουργούσε. Ο Μητροπολίτης έλαβε το 
ποσό χορηγώντας αποδεικτικό έγγραφο. 

Μετά την επιβεβαίωση της δήλωσης του κηδεµόνα από τον πληρεξούσιο του 
Μητροπολίτη, απαγορεύεται η επέµβαση οποιουδήποτε στα ίδια µοναστήρια, τα 
οποία ανήκουν στους ανήλικους και στα οποία έχουν δικαίωµα να διορίζουν ιερείς. 

Μάρτυρες: Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέης γιος 
Μουσταφά, τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ. 

Βλ. και έγγρ. 173. 
 
 

173 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΙΒΑ 
 

Σελ. 73 του Κώδικα                                                     16 Τζεµαζή ΙΙ 1082 [20/10/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 491, σ. 393-394. 
 

Ο Γιώργης Αράµος γιος Φραντζά, Γεωργήλας Καλόπουλος γιος Αντρέα, 
Κωνσταντίνος Κάρπολος γιος Κοκόλη και Κωνσταντίνος γιος Μανιού, κάτοικοι του 
χωριού Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, ενώπιον του παπα–Μαντέλου Οικονόµου, 
πληρεξούσιου του Μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτου, δηλώνουν ότι πριν από τέσσερις  
µέρες ο Μητροπολίτης τους παραχώρησε την εκκλησία της Παναγίας στο ίδιο χωριό 
για 7 ½ γρόσια και τους χορήγησε αποδεικτικό έγγραφο. 

Ο πληρεξούσιος του Μητροπολίτη επιβεβαιώνει τη δήλωση. Απαγορεύεται η 
επέµβαση οποιουδήποτε στην εκκλησία, η οποία ανήκει στους δηλούντες και στην 
οποία έχουν δικαίωµα να διορίζουν ιερείς. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Αλή Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ Μπεσέ γιος Βελή, Ρετζέπ Μπέης. 

                                                 
278 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει Μουσταφά. 
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Βλ. και έγγρ. 170. 
 

 
178 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΙΘΑΡΙ∆Α 
 

Σελ. 75 του Κώδικα                                                       24 Μουχαρέµ 1083 [22/5/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 569, σ. 28. 
 
 Ο Πανάς γιος Μιχάλη, κάτοικος του χωριού Γκαγκάλες του ναχιγιέ 
Μονοφατσίου, πουλά στον ηγούµενο Ακάκιο γιο Γιάννη χωράφι στο χωριό Κιθαρίδα 
για 40 ασλάνια γρόσια. Το χωράφι, τριών στρεµµάτων, συνορεύει από τις τρεις 
πλευρές µε χωράφια του µοναστηριού της Αγίας Ειρήνης και µε κοιλάδα· 
περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατά του. 
 Μάρτυρες: Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Αχµέτ Μπέης γιος Χασάν, 
Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Κλήµης γιος Μανιού, Μπελαντώνης [;]279 γιος 
Γιάννη. 
 
 

182 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

Σελ. 77-78 του Κώδικα              πρώτο δεκαήµερο Τζεµαζή ΙΙ 1082 [5/10-14/10/1671] 
 

Ο Αχµέτ Μπέης γιος Αµπντουλλάχ, που κατοικεί κοντά στο τζαµί του 
Σερασκέρη Αχµέτ Πασά στο Χάνδακα, δηλώνει ότι ο Βελή Πασάς, του ανέθεσε 
έναντι 30.000 άσπρων την είσπραξη του 1/5 της συγκοµιδής του χωριού Καβροχώρι 
του ναχιγιέ Μαλεβυζίου για το έτος 1080 [1/6/1669-20/5/1670]. Ο Εµπού Μπεκίρ 
Εφέντης όµως, τότε ντεφτερντάρης Κρήτης, του ζήτησε περισσότερα από το µισό του 
φόρου, το οποίο ανήκει στο κράτος. Σύµφωνα µε µπουγιουρντί που έχει στα χέρια 
του, το οποίο έλαβε ύστερα από αίτησή του στην Υψηλή Πύλη, ζητά να γίνει επιτόπια 
εξέταση στο χωριό και να καταγραφεί η είσπραξη του πέµπτου επί των προϊόντων 
συγκοµιδής του έτους εκείνου. 

Το ιεροδικείο απέστειλε το µεβλανά Μεχµέτ Εφέντη µαζί µε άλλους 
εµπειρογνώµονες Μουσουλµάνους, που καταγράφονται παρακάτω, ο οποίος, αφού 
εξέτασε τους κατοίκους του χωριού που υπόκεινται στην καταβολή του φόρου, 
κατέγραψε ότι ο Αχµέτ Μπέης εισέπραξε συνολικά 767 µουζούρια σιτάρι,280 582 
µουζούρια κριθάρι και 116 µουζούρια βρώµη. 

Ακολουθεί ονοµαστικός κατάλογος 33 ατόµων, Χριστιανών και 
Μουσουλµάνων καθώς και το ποσό του φόρου που κατέβαλαν σε σιτηρά. 

Μάρτυρες: Εµπού Μπεκίρ γιος Μεχµέτ, Χουσεΐν Μπέης γιος Μεχµέτ, Κενάν 
Μπέης γιος  Αµπντουλλάχ, Ντιλαβέρ Μπέης γιος  Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπεσέ 
γιος Αµπντουλλάχ, Οµέρ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Αχµέτ γιος  Αλή, Χουσεΐν γιος 
Μουσταφά. 

 
 

                                                 
279 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει Παπά Αντώνιος. 
280 Υπάρχει ασυµφωνία στο ποσό αυτό και στο ποσό του αθροίσµατος των µουζουριών. Προφανώς 
πρόκειται γα λάθος του οθωµανού γραµµατικού. 
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190 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ 
 

Σελ.81 του Κώδικα                                                        26 Μουχαρέµ 1083 [24/5/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 571, σ. 29-30. 
 

Ο Οσµάν Αγάς γιος Αλάη Μπέη Οµέρ, κάτοικος της συνοικίας του τζαµιού της 
Βαλιντέ Σουλτάν στο Χάνδακα, ενάγει το Μανιό Κοτσινάκη γιο Γιώργη και το ∆ράκο 
γιο Γιώργη, κατοίκους του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε την 
κατηγορία ότι εδώ και τρία χρόνια –από τότε που πέθανε ο πατέρας του– δεν του 
αποδίδουν το µερίδιό του από τα προϊόντα χωραφιού πλήρους ιδιοκτησίας του 
θανόντος πατέρα του. Το χωράφι, γνωστής έκτασης, βρίσκεται στο χωριό Σκιλλοχώρι 
του ίδιου ναχιγιέ και συνορεύει µε την αγροτική περιφέρεια Σιροκαµάρας, µε την 
αγροτική περιφέρεια Σερβαϊλή, µε την αγροτική περιφέρεια Σκιλλοχωρίου και µε 
κοιλάδα. Ο πατέρας του ενάγοντος είχε αγοράσει το χωράφι το 1063 [2/12/1652 – 
31/11/1653] από τον εντεταλµένο υπάλληλο του Σοφού Μεχµέτ Πασά, ο οποίος το 
είχε δηµεύσει για λογαριασµό του κράτους από το Σταύρο [;] Μπεναδόπουλο [;],281 
επειδή αυτός κατέφυγε στον εχθρό κατά τη διάρκεια του πολέµου. Ως πλήρη 
ιδιοκτησία του το παραχώρησε στους εναγοµένους για καλλιέργεια µε τον όρο να του 
αποδίδουν το 1/7 των προϊόντων, µετά την καταβολή του χαρατσιού. 

Οι εναγόµενοι αρνούνται την κατηγορία ισχυριζόµενοι ότι το χωράφι είναι 
πλήρης ιδιοκτησία τους. Ο ενάγων προσάγει ως µάρτυρες το Μουσταφά Μπεσέ γιο 
Αλή και το Μουρτζαζά Μπεσέ γιο Χαϊντάρ, κάτοικο της συνοικίας του τζαµιού του 
βεζίρη Αχµέτ Πασά στο Χάνδακα, και το Γιουσούφ Μπέη γιο Αµπντουλλάχ, κάτοικο 
του χωριού Ρεµουντοχώρι του ναχιγιέ Τεµένους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
κατάθεσή του. Αποφασίζεται οι εναγόµενοι να παραιτηθούν από κάθε διεκδίκηση. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ. 

 
 

220 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΡΟΓ∆ΙΑ 

 
Σελ. 91 του Κώδικα                                                               10 Σαφέρ 1083 [7/6/1672] 
 

Ο Χασάν γιος Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Ρογδιά του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, παντρεύει την ανήλικη κόρη του Ραµπιά µε το Σαµπάν Μπέη γιο 
Αµπντουλλάχ µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 5.000 άσπρων. 

 Μάρτυρες: Ιµπραήµ Μπέης γιος Αµπντουλλάχ, Χασάν Μπέης γιος 
Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Μεχµέτ γιος Αλή, Γιουσούφ γιος 
Αµπντουλλάχ. 

 
 

225 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΥΛΙΣΟΣ 
 

                                                 
281 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει Σταύρο Παπαδόπουλο. 
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Σελ.93 του Κώδικα                                                                 10 Σαφέρ 1083 [7/6/1672] 
 

Ο Χιζίρ Μπέης γιος Μεχµέτ, κάτοικος του χωριού Γωνιές [;] του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, ενάγει το Γιώργη και Κωνσταντίνο γιους Μιχάλη µε την κατηγορία ότι 
καταπατούν χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας του, που είχε αγοράσει από το κράτος, στην 
περιοχή Ντερέ Μετόχι στο ίδιο χωριό. Το χωράφι, τριών στρεµµάτων, συνορεύει µε 
άλλο χωράφι του ενάγοντος, από τις δύο πλευρές µε χωράφια των εναγοµένων και µε 
ρυάκι. 

Οι εναγόµενοι ισχυρίζονται ότι το χωράφι ήταν για 20 χρόνια στην κατοχή του 
θείου τους Νικολού, µετά το θάνατο του οποίου το κληρονόµησαν. Ο ενάγων, ενώ 
γνώριζε ότι το κατέχουν εδώ και χρόνια, δεν το διεκδικούσε. Προσάγουν ως µάρτυρες 
το Μεχµέτ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, ντόπιο γενίτσαρο του 11ου σώµατος, και το 
στρατιώτη της Ακ Τάπιας Χασάν Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, οι οποίοι επιβεβαιώνουν 
την κατάθεσή τους. Η αγωγή απορρίπτεται, επειδή έχουν παρέλθει 10 χρόνια χωρίς 
να διεκδικηθεί το χωράφι. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ, Μεχµέτ γιος Αλή, Μεχµέτ γιος Σουλεϊµάν. 

 
 

231 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΓΑΙΩΝ ΣΤΑ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 
 

Σελ. 95 του Κώδικα                                                                11 Σαφέρ 1083 [8/6/1672] 
 

Ο κεχαγιάς των εθελοντών της δεξιάς πτέρυγας αγιάνης Μουσταφά Αγάς γιος 
Ιµπραήµ ενάγει το Μεχµέτ Μπέη γιο Χιζίρ και το Χουσεΐν Μπέη γιο Αµπντουλλάχ µε 
την κατηγορία ότι καταπατούν γαίες του τιµαρίου του. Ο ενάγων έχει ως τιµάριο το 
χωριό Σταυράκια του ναχιγιέ Μαλεβυζίου και οι εναγόµενοι το χωριό Βούτες του 
ίδιου ναχιγιέ. Το σύνορο µεταξύ των τιµαρίων αυτών είναι από παλιά ένα µεγάλο 
ρυάκι, το οποίο όµως δεν έχει καταχωρηθεί ακόµα στο καινούργιο κατάστιχο, µε 
αποτέλεσµα οι εναγόµενοι να καταπατούν αµπέλια και χωράφια που βρίσκονται 
απέναντι από το ρυάκι, στην πλευρά του χωριού Σταυράκια. 

Οι εναγόµενοι αρνούνται την κατηγορία. Ο ενάγων προσάγει ως µάρτυρες το 
γενίτσαρο του 1ου σώµατος στο Χάνδακα Χατζή Αλή Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ και 
τον κουµπαρατζήµπαση Οσµάν Μπέη γιο Ορούτς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
κατάθεσή του. Αποφασίζεται οι εναγόµενοι να παραιτηθούν από κάθε διεκδίκηση. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Αλή Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος [   ], Μεχµέτ γιος Αλή. 

 
 

238 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ 

 
Σελ. 98 του Κώδικα                                                             15 Σαφέρ 1083 [12/6/1672] 
 

Ο Γιάννης γιος Μιχάλη, Μιχάλης γιος Γιάννη, παπα–Νικολός γιος Μάρκου, 
Γιωργηλάς γιος Γιάννη, µαστρο–Μανόλης γιος Γιώργη, Μιχάλης γιος Μανόλη, 
Αντώνης γιος Μιχάλη, Νικολός γιος Μανιού και άλλοι, κάτοικοι του χωριού 
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Αυγενική του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, ενάγουν το χρυσοχόο Ρίζο γιο ∆ηµήτρη και τον 
Κωνσταντίνο γιο Γιάννη µε την κατηγορία ότι, εκτός από το γεγονός ότι ήρθαν στο 
χωριό τους και προξενούν συνεχείς ενοχλήσεις στο σύνολο των κατοίκων του χωριού, 
ο Ρίζος, πριν από 13 µέρες, προµελετηµένα παρενόχλησε τη Μαρία ενώπιον του 
συζύγου της Γιάννη, και εγκατέλειψε το χωριό. 

Προσάγουν ως µάρτυρες τον αγά των στρατιωτών Ισµαήλ Μπέη γιο Μπαηράµ 
και τον Κωνσταντίνο γιο παπα–Γιάννη, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή τους. 
Απαγορεύεται η είσοδος των εναγοµένων στο χωριό. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ, Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ γιος 
Αλή. 
 

 
250 

ΦΙΡΜΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

 
Σελ. 104 του Κώδικα                                                             8 Ζιλχιτζέ 1082 [6/4/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 399, σ. 314-315. 
 

Ο Βελή Πασάς, κεχαγιάς του Χουσεΐν Πασά, πέθανε χρεωµένος στο κράτος. 
∆ιατάσσεται ο ντεφτερντάρης Κρήτης να προβεί στην πώληση για λογαριασµό του 
κράτους των ακινήτων πλήρους ιδιοκτησίας του θανόντος, να παραδώσει το ποσό 
από τις πωλήσεις στο ταµείο του Χάνδακα και να το καταγράψει στο ηµερολόγιο των 
ηµερησίων προσόδων και εξόδων. Τα ακίνητα του θανόντος συνίστανται σε σπίτι και 
άλλα ακίνητα στο Ρέθυµνο, χωράφια και τσιφλίκια στο χωριό Καβροχώρι. 

Συντάχθηκε στην Αδριανούπολη. 
 
 

263 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

 
Σελ. 107-108 του Κώδικα          δεύτερο δεκαήµερο Σαµπάν 1082 [12/12-22/12/1671] 
 

Ο Γιώργης γιος Μανιού, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πέθανε αφήνοντας κληρονόµους τη σύζυγό του Καλή και τα ενήλικα 
παιδιά τους Μανιό, Κατερίνα, Ελιά και Μαρίνα. 

Η Κατερίνα ενάγει τον αδελφό της Μανιό µε την κατηγορία ότι κατέχει εξ 
ολοκλήρου δύο αµπέλια και δύο χωράφια, µε γνωστά σύνορα, στο ίδιο χωριό, τα 
οποία αποτελούν πατρική κληρονοµιά, και δεν της αποδίδει το µερίδιό της. 

Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι τα κατέχει επί 24 χρόνια, χωρίς να τα διεκδικεί η 
ενάγουσα. Προσάγει ως µάρτυρες τον Τζώρτζη γιο Φίλιππου και τον Τζοβάνη γιο 
Γιώργη, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. Η αγωγή απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Αλή Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

276 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΕΝΕΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 
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Σελ. 114 του Κώδικα                      τρίτο δεκαήµερο Σαµπάν 1082 [22/12-31/12/1671] 
 

Ο Μιχελής γιος Σταυράκη, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πέθανε αφήνοντας κληρονόµους τη σύζυγό του Ζαµπία [;] κόρη [    ] 
και τον Μιχελή γιο Τζανή, γιο του θείου της. 

Ο Μιχελής είχε εναγάγει τη Ζαµπία µε την κατηγορία ότι είχε στην κατοχή της 
ολόκληρη την περιουσία του θανόντος, ενώ ο ίδιος δικαιούνταν τα ¾ αυτής. Η 
περιουσία βρίσκεται στο ίδιο χωριό και αποτελείται από τρία αµπέλια, 20 εργατών, 
που συνορεύουν και από τις τέσσερις πλευρές µε δηµόσιο δρόµο· χωράφι, 1 ½ 
µουζουριού, µε γνωστά σύνορα· χωράφι, ενός εργάτη, µε γνωστά σύνορα· βόδι και 
γάιδαρο. 

Μετά τη µεσολάβηση τρίτων ήλθαν σε συµβιβασµό και ο Μιχελής έλαβε το 
ποσό των 10 γροσίων αντί του κληρονοµικού µεριδίου. 

Μάρτυρες: Αχµέτ Μπεσέ γιος Σεηφουλλάχ, Χασάν Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, Οσµάν Μπέης γιος Αµπντουλλάχ, Μουσταφά Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

305 
ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΤΥΛΙΣΟΣ 
 

Σελ. 123 του Κώδικα                                                        26 Ραµαζάν 1082 [26/1/1672] 
 

Ο Κωνσταντίνος γιος Μανόλη, κάτοικος του χωριού Τύλισος του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πουλά στο Χασάν Μπεσέ γιο Μουσαλά σπίτι πλήρους ιδιοκτησίας στο 
ίδιο χωριό για 15 ασλάνια γρόσια. Το σπίτι συνορεύει µε κτήµα πλήρους ιδιοκτησίας 
του Μουσταφά Μπεσέ, µε κτήµα πλήρους ιδιοκτησίας του Αντώνη, µε χωράφι του 
Λαρέντζου και µε δηµόσιο δρόµο. Περιλαµβάνει ισόγειο δωµάτιο και αυλή και όλα 
τα εξαρτήµατά του. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Γιουσούφ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ Μπεσέ γιος Ιµπραήµ, ένας άλλος Γιουσούφ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, ένας άλλος Μουσταφά Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

307 
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 

 
Σελ. 124 του Κώδικα                                                    14 Ραµαζάν 1082 [14/1/1672] 
 

Ο Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, που κατοικεί κοντά στο χαµάµ του 
Ντεφτερντάρη Αχµέτ Πασά, ενάγει το Μιχελή γιο Γιάννη, κάτοικο του χωριού 
Βούτες του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε την κατηγορία ότι καταπατεί το δρόµο πλήρους 
ιδιοκτησίας του σπιτιού του. 

Ο εναγόµενος αρνείται την κατηγορία. Ο ενάγων αδυνατεί να προσαγάγει 
µάρτυρες και αρνείται να ορκιστεί. Η αγωγή απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ 
γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Μεχµέτ γιος Αλή. 
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328 

∆ΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΦΥΓΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 

Σελ. 131 του Κώδικα                                                             10 Σεβάλ 1082 [9/2/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 507, σ. 408-410. 
 

Ο σεγίτ Ισά Εφέντης γιος σεγίτ Αµπντουλφετάχ ενάγει το Νικόλα γιο 
Αυγουστή, Κωνσταντίνο γιο Γιώργη, Γιάννη γιο Γιώργη, Κωνσταντίνο και Γιάννη 
γιους Μιχάλη και άλλους µε την κατηγορία ότι καταπατούν µέρος από τις γαίες του, 
έκτασης περίπου 2.000 στρεµµάτων, στο χωριό Ρογδιά του ναχιγιέ Μαλεβυζίου. Στις 
γαίες αυτές υπάρχουν τα κατεστραµµένα µοναστήρια της Αγίας Τριάδας, του Αγίου 
Σάββα και της Αγία Μαρίνας. Συνορεύουν µε το Ατζή Σου και τα όρια του [χωριού] 
Καβροχώρι, µε πατητήρι πλήρους ιδιοκτησίας του Αρµούδη µέχρι το Σουλού Ντερέ, 
µε δηµόσιο δρόµο που οδηγεί στη Ρογδιά και τον Μπουγιούκ Καγιά, µε τις πηγές και 
το µοναστήρι Σπήλοβιτς µέχρι το κάστρο Γκιουβερτζιλίκ και την παραλία. Ο ενάγων 
αγόρασε τις γαίες από τον Ταρχάν Μπέη, ο οποίος τις είχε αγοράσει από το 
ντεφτερντάρη [Σοφού] Μεχµέτ Πασά, εντεταλµένο για την πώληση γαιών φυγάδων. 
Προσκοµίζει τίτλο πλήρους ιδιοκτησίας σφραγισµένο από το ντεφτερντάρη και 
χοτζέτι. 

Οι εναγόµενοι ισχυρίζονται ότι κατέχουν τις γαίες µε κληρονοµικό δικαίωµα 
από τους πατέρες τους. Πριν την άλωση, άλλοι κατέφυγαν στο κάστρο του Χάνδακα 
και άλλοι αιχµαλωτίστηκαν και στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και την Αλγερία 
[;]. Όταν επέστρεψαν, πήραν και πάλι τις γαίες στην κατοχή τους. Επιβάλλεται στους 
εναγοµένους να παραιτηθούν από κάθε διεκδίκηση, επειδή παραδέχτηκαν ότι 
αιχµαλωτίστηκαν πολεµώντας κατά του στρατού του Ισλάµ. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Αλή Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος [    ], 
Μεχµέτ γιος Ιµπραήµ,282 Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Μεχµέτ γιος Αλή, Αχµέτ γιος [    ]. 

 
 
 

349 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

Σελ. 137 του Κώδικα                                                            24 Σεβάλ 1082 [23/2/1672] 
 

Η Σοφία κόρη Αντώνη, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, µε πληρεξούσιο το Μεχµέτ Μπεσέ γιο Αλή, γενίτσαρο του 12ου 
σώµατος –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του εθελοντή της αριστερής πτέρυγας Σουλεϊµάν 
Μπέη γιου Αµπντουλλάχ και του Μεχµέτ Μπέη γιου Αµπντουλλάχ– παντρεύεται τον 
Αµπντουλκερίµ Μπεσέ γιο Ρετζέπ, γενίτσαρο του 1ου σώµατος, µε γαµήλια µη 
προκαταβαλλόµενη δωρεά 2.000 άσπρων. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Εφέντης γιος Αµπντουλκασίµ, Χασάν Εφέντης γιος 
Χαλίλ, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ. 

 
 

                                                 
282 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει Ιµπραήµ γιος Μεχµέτ. 
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351 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ 
 

Σελ. 137-138 του Κώδικα                                                     12 Σεβάλ 1082 [11/2/1672] 
 

Ο Μουσταφά Μπεσέ, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πέθανε αφήνοντας κληρονόµους τα ανήλικα παιδιά του Μεχµέτ, Χασάν, 
Χουσεΐν, Ραζιγιέ και Εµινέ. 

Η σύζυγος του θανόντος Σοφία κόρη Γιάννη, κάτοικος του χωριού Καµαριώτης 
του ναχιγιέ Μυλοποτάµου, είχε εναγάγει το Γιουσούφ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, 
κηδεµόνα των ανήλικων παιδιών της, µε την εξής κατηγορία: η ίδια είχε 
κληρονοµήσει δύο ισόγεια δωµάτια και µια αυλή από τον πατέρα της και ένα ισόγειο 
δωµάτιο από το θείο της Μανόλη σε σπίτι στο χωριό Καµαριώτης. Το σπίτι 
συνορεύει µε σπίτι του Κώστα, από τις δύο πλευρές  µε σπίτια των παιδιών της και µε 
δηµόσιο δρόµο. Ο εναγόµενος όµως ισχυριζόταν ότι οι παραπάνω χώροι είχαν 
µεταβιβαστεί στα ανήλικα παιδιά από το θανόντα πατέρα τους. 

Μετά τη µεσολάβηση τρίτων, ήλθαν σε συµβιβασµό, η Σοφία διατήρησε την 
κυριότητα των δύο δωµατίων και της αυλής και παραιτήθηκε από κάθε άλλη 
διεκδίκηση. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Αλή Τσελεµπής γιος 
Αµπντουλλάχ, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ γιος Αλή, 
Χουσεΐν γιος [    ]. 

 
 

372 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ 

ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
 

Σελ. 146 του Κώδικα                                                       16 Ζιλκαντέ 1082 [15/3/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 517, σ. 420-421. 
 

Η Φατιµέ κόρη Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πουλά στον κουµπαρατζή Οσµάν Μπέη γιο Ορούτς τα παρακάτω 
ακίνητα πλήρους ιδιοκτησίας στον ίδιο ναχιγιέ για 2.730 άσπρα: 

σπίτι στο χωριό Σταυράκια, που συνορεύει µε σπίτι του µαστρο–Μιχελή, µε 
σπίτι του Νικολού Καλογριά [;], και µε δύο δηµόσιους δρόµους· περιλαµβάνει δύο 
ισόγεια δωµάτια και αυλή· 

χωράφι, τεσσάρων µουζουριών, στο ίδιο χωριό, που συνορεύει µε κοιλάδα, από 
τις δύο πλευρές µε χωράφια του µοναστηριού του Γεωργίου Ναγίµη [;] και µε 
δηµόσιο δρόµο· 

χωράφι, δύο µουζουριών, στο ίδιο χωριό, που συνορεύει από τις δύο πλευρές 
µε χωράφια του ίδιου µοναστηριού, µε χωράφι του Μεχµέτ Μπεσέ και µε δηµόσιο 
δρόµο· 

χωράφι, τεσσάρων µουζουριών, στο ίδιο χωριό, που συνορεύει µε χωράφι του 
Τζώρτζη Ορφανουδάκη, από τις δύο πλευρές µε χωράφι του Μανιού Μαργκαναπάρη 
[;] και µε δηµόσιο δρόµο· 

χωράφι, τριών µουζουριών, στο χωριό Τραπεζάκι του ίδιου ναχιγιέ, που 
συνορεύει µε χωράφι του Γιώργη Χαλίκη, µε χωράφι του Μιχελή Κοτσινάκη, µε 
κοιλάδα και µε δηµόσιο δρόµο· 
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χωράφι, τριών µουζουριών, στο ίδιο χωριό, που συνορεύει µε χωράφι του 
Καρλάργου [;], µε χωράφι του Κιόρ283 ∆ηµήτρη, µε κοιλάδα και µε δηµόσιο δρόµο. 

Μάρτυρες: Τζαφέρ Αγάς γιος Χαλίλ Αγά, Χιζίρ Μπέης γιος Αχµέτ, Αλή Μπεσέ 
γιος Χουσεΐν, Σινάν Μπέης γιος Χασάν, Μεχµέτ Μπέης γιος Χουσεΐν. 

 
 

403 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΙΒΑ 

 
Σελ. 155-156 του Κώδικα                                                 11 Ζιλχιτζέ 1082 [9/4/1672] 
 

Η Μαρίνα κόρη Φραγκιά, κάτοικος του χωριού Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
µε πληρεξούσιο τον Τζώρτζη γιο Φραγκιά –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Τζώρτζη 
γιου Μάρκου και του Γιώργη γιου Μάρκου– παντρεύεται τον Κωνσταντίνο γιο 
Τζώρτζη µε πληρεξούσιο τον παπα–Αγγελή –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
Κωνσταντίνου γιου παπα–Γιάννη και του Γιάννη γιου Μανιού– µε γαµήλια µη 
προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.000 άσπρων. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Εφέντης γιος Χασάν, Χαλίλ Εφέντης γιος Μεχµέτ, 
µουχζίρης Χουσεΐν γιος Μουσταφά. 

 
 

430 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ 
 

Σελ. 163 του Κώδικα                                                         23 Ζιλχιτζέ 1082 [21/4/1672] 
 

Ο παπα–Μιχελής γιος  Αρκουλιού, κάτοικος του χωριού Πετροκέφαλο του 
ναχιγιέ Μαλεβυζίου, πουλά στο σπαχή Αλή γιο Αµπντουλλάχ αµπέλι στο ίδιο χωριό 
για 18 ασλάνια γρόσια. Το αµπέλι, 1 ½ στρέµµατος, συνορεύει µε αµπέλι του Μελέτη 
[;], µε αµπέλι του αγοραστή, µε αµπέλι του Τσάµη [;] και µε αµπέλι του Μαρή. 

Μάρτυρες: Σεφέρ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Γιουσούφ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Αλή Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χασάν Σπαχής, µουχζίρης Χουσεΐν  
γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

440 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΕΝΑΓΕΙ ΤΟΥΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ 
 

Σελ. 166 του Κώδικα                         τρίτο δεκαήµερο Ζιλχιτζέ 1082 [18/4-28/4/1672] 
 
Η Μαρίνα κόρη Κωνσταντίνου, κάτοικος του χωριού Κόλαινα του ναχιγιέ 

Μαλεβυζίου, ενάγει τους αδελφούς της Γιώργη και ∆ηµήτρη µε την κατηγορία ότι, 
όταν ο στρατός του Ισλάµ κατέλαβε την ενδοχώρα της Κρήτης, αυτή και τα αδέρφια 
της κατέφυγαν στο Χάνδακα, που ήταν ακόµη στα χέρια των Χριστιανών. Όταν 
επέστρεψαν στην ύπαιθρο, έδωσε ως παρακαταθήκη στους αδελφούς της ένα 
στρώµα, οκτώ µαξιλάρια πολυθρόνας, ένα ζευγάρι σεντόνια, µικρό καλάθι, τηγάνι, 
                                                 
283 Kör σηµαίνει τυφλός. 
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πέντε πήχεις λινή κλωστή, 10 οκάδες λινάρι και 10 γρόσια· επιπλέον στον χαρµπή 
Τζανή, σεντούκι µε 30 γρόσια, τρέχουσας νοµισµατικής  αξίας, επτά πουκάµισα, επτά 
φορέµατα, 16 πήχεις ύφασµα, χρυσό ποτήρι, χρυσό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι κούπες, 
τα οποία έλαβαν οι αδελφοί της από τον Τζανή και κατακρατούν. 

Οι εναγόµενοι αρνούνται την κατηγορία. Η ενάγουσα αδυνατεί να προσαγάγει 
µάρτυρες και επιβάλλεται στους εναγοµένους να ορκιστούν. Η αγωγή απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Χουσεΐν γιος Μουσταφά, τσοχαντάρης 
Γιουσούφ Μπεσέ, Μεχµέτ γιος Αλή. 

 
 

443 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

∆ΕΝ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
 

Σελ. 167 του Κώδικα                                                         25 Ζιλχιτζέ 1082 [23/4/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 531, σ. 430-431. 
 

Ο Μανιός Κότσινος γιος Γιάννη και η σύζυγός του Ανέζα κόρη Γιάννη, 
κάτοικοι του χωριού Λουτράκι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, ενώπιον του παπα–Ιερεµία 
γιου Γιώργη, Μανόλη γιου Μουρούζη, Μανόλη Σιµάνου γιου Γιώργη, Μανιού γιου 
Μιχελή και άλλων κατοίκων του ίδιου χωριού, δηλώνουν ότι, πριν από επτά ηµέρες ο 
ανήλικος γιος του Πέτρος βρέθηκε νεκρός κοντά στη µονή Ιερουσαλήµ, έξω από το 
χωριό. Ο θάνατός του οφείλεται σε ατύχηµα και συνεπώς δεν έχουν καµία απαίτηση 
από τους κατοίκους του χωριού για την πληρωµή του φόρου αίµατος. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν γιος Μουσταφά, Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, 
Ρετζέπ Τσελεµπής γιος Αλή, Αλής γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος [    ]. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 444. 
 

 
444 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
∆ΕΝ ΖΗΤΟΥΝ ΦΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 
Σελ. 167 του Κώδικα                                                       287 Ζιλχιτζέ 1082 [26/4/1672] 
 

Ο Μετζρής [;] γιος Νικολού και η σύζυγός του Καλή κόρη ∆ηµήτρη, κάτοικοι 
του χωριού Λουτράκι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, ενώπιον των παπα–Ιερεµία γιου 
Γιώργη, Μανόλη γιο Μουρούζη, Μανόλη Σιµάνου γιου Γιώργη, Μανιού γιου Μιχελή 
και άλλων κατοίκων του ίδιου χωριού, δηλώνουν ότι, πριν από επτά ηµέρες ο 
ανήλικος γιος τους Κωνσταντίνος βρέθηκε νεκρός κοντά στη µονή Ιερουσαλήµ, έξω 
από το χωριό. Ο θάνατός του οφείλεται σε ατύχηµα και συνεπώς δεν έχουν καµία 
απαίτηση από τους κατοίκους του χωριού για την πληρωµή του φόρου αίµατος. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν γιος Μουσταφά, Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, 
Ρετζέπ Τσελεµπής γιος Αλή, Αλής γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος [    ]. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 443. 
 
 

453 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 

 



 78

Σελ. 170-171 του Κώδικα                                                 3 Μουχαρέµ 1083 [1/5/1672] 
 

Ο χαζινεντάρης του Βελή Πασά Αχµέτ Αγάς γιος Αµπντουλλάχ, κάτοικος της 
συνοικίας του τζαµιού του Αχµέτ Πασά στο Χάνδακα, ενάγει τον πρώην αγά των 
ντόπιων γενιτσάρων Αλή Αγά, µε πληρεξούσιο το γιο του, Χασάν Αγά, µε την 
κατηγορία ότι καταπατά χωράφι του κοντά στο τσιφλίκι του Κατιρτζήογλου, στο 
χωριό Καβροχώρι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου. 

Το χωράφι, 614 στρεµµάτων, που συνορεύει µε γέφυρα του ποταµού, µε το 
δρόµο που οδηγεί στο χωριό Αγία Κυριακή, µε χωράφι του σαγµατοποιού 
Μεχµέτογλου και µε το δηµόσιο δρόµο που περνά µπροστά από το τσιφλίκι του 
Κατιρτζήογλου, το αγόρασε ο ενάγων το 1079 [11/6/1668-1/5/1669] από το Βελή 
Πασά, κάτοχο πλήρους ιδιοκτησίας του προαναφερόµενου χωριού, για 614 γρόσια. 

Ο εναγόµενος παραδέχεται ότι καταπατά το χωράφι, αλλά αρνείται ότι ο 
ενάγων το αγόρασε από το Βελή Πασά. Ο ενάγων προσάγει ως µάρτυρες το Ζεητλή 
Μπέη γιο Μεχµέτ και το γενίτσαρο του 45ου σώµατος Αχµέτ Μπεσέ γιο 
Αµπντουλλάχ, κατοίκους του προαναφερόµενου χωριού, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
κατάθεσή του. Αποφασίζεται ο εναγόµενος να µην καταπατά το χωράφι. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, Γιουσούφ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Αµπντουλτζελίλ Εφέντης, Αχµέτ Αγάς γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν 
γιος Αµπντουλλάχ, Ρετζέπ Τσελεµπής γιος Αλη. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 619. 
 
 

455 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 
Σελ. 171 του Κώδικα                                                     4 Μουχαρέµ 1082 [13/5/1671] 
Έγγραφο σε αραβική γλώσσα. 
 

Η Ραµπιά κόρη Αλή από το χωριό Κεράσα παραδίδει για υιοθεσία τον ανήλικο 
γιο της, Οσµάν γιο Αλή στον Αλή γιο Αµπντουλλάχ, κάτοικο Χάνδακα, ο οποίος 
αναλαµβάνει να τον αναθρέψει. Καθορίζεται διατροφή πέντε ντιρχέµ ηµερησίως. 

Μάρτυρες: Αλή Μπεσέ γιος Χαζιρέν [;], Μουσταφά Μπεσέ γιος Μεχµέτ, 
Τσινάρ [;], Μουσταφά, Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 423, 600, 639. 
 
 

457 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ 

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
 

Σελ. 172 του Κώδικα                                                         6 Μουχαρέµ 1083 [4/5/1672] 
 

Ο Τζώρτζης γιος Φραντζά, κάτοικος του χωριού Αυγενική του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πουλά στον Ιβάζ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας 
στο Νεφς Καινούργιο για 16 ½ ασλάνια γρόσια. Το χωράφι, πέντε στρεµµάτων, 
συνορεύει µε χωράφι του Μαχµούτ Μπεσέ, µε χωράφι του Αυγέρη, µε κοιλάδα και 
µε βοσκοτόπι· περιλαµβάνει τρία ελαιόδεντρα, δύο χαρουπόδεντρα και όλα τα 
εξαρτήµατά του. 
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Μάρτυρες: Μεχµέτ γιος Αµπντουλλάχ, Αχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Αλή 
Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μουσαλά Μπεσέ γιος [    ], Σουλεϊµάν Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Νικολός Κογιάρης [;], Γερώνης [;] γιος Τζώρτζη. 

 
 

458 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΓΑΪ∆ΑΡΟ 
 

Σελ. 172 του Κώδικα                                                       4 Μουχαρέµ 1083 [2/5/1672] 
 

Ο Κωνσταντίνος γιος Μανιού, κάτοικος του χωριού Κρουσώνας του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, ενάγει το Χασάν Μπέη γιο Οσµάν µε την κατηγορία ότι βρήκε και δεν 
του παραδίδει υπόλευκο γάιδαρο, τον οποίο είχε χάσει πριν από επτά µήνες. 

Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι, πριν από πέντε µήνες, αγόρασε ένα γάιδαρο από 
το Μανιό, κάτοικο του χωριού Μουρτζανά του ναχιγιέ Μυλοποτάµου για έξι 
µουζούρια σιτάρι, δύο µουζούρια κριθάρι και µισό γρόσι, αλλά δεν γνωρίζει αν 
ανήκει στον ενάγοντα. Ο ενάγων προσάγει ως µάρτυρες το Ραµαζάν Μπέη γιο Ρετζέπ 
και τον Ισµαήλ Μπεσέ γιο Ρετζέπ, κατοίκους του προαναφερόµενου χωριού, οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. 

Αποφασίζεται, µετά τον όρκο του ενάγοντος ότι δεν έλαβε πίσω το χαµένο 
γάιδαρο, ο εναγόµενος να επιστρέψει το ζώο. 

Μάρτυρες: Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος Μουσταφά, 
Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Μεχµέτ γιος Αλή. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 459. 
 
 

459 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΓΑΪ∆ΑΡΟ 
 

Σελ. 172 του Κώδικα                                                         4 Μουχαρέµ 1083 [2/5/1672] 
 

Ο Μανόλης γιος Γιάννη, κάτοικος του χωριού Κρουσώνας του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, ενάγει το Χασάν Μπέη γιο Οσµάν µε την κατηγορία ότι βρήκε και δεν 
του παραδίδει µαύρο γάιδαρο, τον οποίο έχασε πριν από επτά µήνες. 

Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι, πριν από πέντε µήνες, αγόρασε ένα γάιδαρο από 
το Μανιό, κάτοικο του χωριού Μουρτζανά του ναχιγιέ Μυλοποτάµου, για έξι 
µουζούρια σιτάρι, δύο µουζούρια κριθάρι και µισό γρόσι, αλλά δεν γνωρίζει αν 
ανήκει στον ενάγοντα. Ο ενάγων προσάγει ως µάρτυρες το Μαχµούτ Μπεσέ γιο 
Αχµέτ και το Ραµαζάν Μπέη γιο Ρετζέπ, κατοίκους του προαναφερόµενου χωριού, οι 
οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. 

Αποφασίζεται, µετά τον όρκο του ενάγοντος ότι δεν έλαβε πίσω το χαµένο 
γάιδαρο, ο εναγόµενος να επιστρέψει το ζώο. 

Μάρτυρες: Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν γιος Μουσταφά, 
Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Μεχµέτ γιος Αλή. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 458. 
 

 
461 
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΑΝΩΝ 
 

Σελ. 173 του Κώδικα                                                        5 Μουχαρέµ 1083 [3/5/1672] 
 

Ο Μανόλης γιος [    ], κάτοικος του χωριού Κρουσώνας του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πέθανε αφήνοντας κληρονόµους τη σύζυγό του Εργίνα και τα ενήλικα 
παιδιά του Νικολό, Κωνσταντίνο, Αλεξανδρίνα, Ανδριάνα και Παλασό [;]. 

Ο Νικολός ενάγει την αδελφή του Παλασό [;] µε την κατηγορία ότι, αν και 
εξόφλησε το χρέος του προς αυτήν, εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της κήπο, ενός 
πρατικού, τον οποίο είχε κληρονοµήσει από τον πατέρα τους και τον οποίο της είχε 
ενεχυριάσει αντί 1.000 άσπρων. Ο κήπος βρίσκεται στο ίδιο χωριό και συνορεύει µε 
χωράφι του Ρετζέπ Αγά, µε κήπο του Γιώργη, µε κήπο του Κωνσταντίνου και µε 
κοιλάδα· περιλαµβάνει 10 ροδιές, τέσσερις χαρουπιές και κληµαταριά. 

Η εναγόµενη ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον κήπο από τον ενάγοντα για 1.000 
άσπρα πριν από 22 χρόνια. Προσάγει ως µάρτυρες το Μαχµούτ Μπεσέ γιο Χασάν, 
Γιουσούφ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ, Γιάννη γιο Μάρκου και το Μιχάλη γιο Νικολού, 
κατοίκους του ίδιου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή της. Η αγωγή 
απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Χουσεΐν γιος Μουσταφά, τσοχαντάρης 
Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ γιος Αλή. 

 
 

513 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΜΑΡΙ 
 

Σελ. 193 του Κώδικα                                              […] Ρεµπή Ι 1083 [27/6-26/7/1672] 
 

Η Ανέζα κόρη Μιχελή, κάτοικος του χωριού Καµάρι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
µε πληρεξούσιο το Μεχµέτ Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
ντόπιου γενίτσαρου του 21ου σώµατος Αχµέτ Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ και του 
ντόπιου γενίτσαρου του 7ου σώµατος Μουσταφά Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ– 
παντρεύεται το Ρετζέπ Μπεσέ µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.000 
άσπρων. 

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ.  
 
 

521 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

Σελ 196 του Κώδικα                                               […] Ρεµπή Ι 1083 [27/6-26/7/1672] 
 

Ο ντεφτερντάρης Κρήτης Μεχµέτ Εφέντης πουλά στον αγά των γενιτσάρων 
σεγίτ Ισά Εφέντη γιο σεγίτ Αµπντουλφετάχ χωράφι, 150 στρεµµάτων, χωράφι, 12 
στρεµµάτων, και µύλο στο χωριό Καβροχώρι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου για […] 
ασλάνια γρόσια. Τα χωράφια συνορεύουν µε ρυάκι, […] και µε δηµόσιο δρόµο και η 
αξία τους είναι 18 ασλανια γρόσια. 

Μάρτυρες: […] 
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539 

ΦΙΡΜΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1080 
[1/6/1669-20/5/1670] ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΝΑΧΙΓΙΕ∆ΩΝ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 

ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ, ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

 
Σελ. 201 του Κώδικα                                                      7 Μουχαρέµ 1082 [16/5/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 544, σ. 10. 
 
 Γνωστοποιείται στο διοικητή Κρήτης, τον καδή και το ντεφτερντάρη Χάνδακα 
ότι, όταν ήταν ντεφτερντάρης ο Εµπού Μπεκίρ, η είσπραξη των φόρων του έτους 
1080 [1/6/1669-20/5/1670], από µερικά χωριά των ναχιγιέδων Πεδιάδας, 
Μονοφατσίου, Καινουργίου, Μαλεβυζίου, Πυργιώτισσας και Τεµένους είχε 
καθυστερήσει. ∆ιατάσσεται να εισπραχθούν οι φόροι σύµφωνα µε το κατάστιχο των 
καθυστερούµενων εισπράξεων που αποστέλλεται και να κατατεθούν στο ταµείο του 
Χάνδακα. 
 Συντάχθηκε στην Αδριανούπολη. 
 
 

574 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΚΑΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 
 

Σελ. 214-215 του Κώδικα                                           17 Τζεµαζή ΙΙ 1082 [21/10/1671] 
 

Ο Οσµάν Αγάς γιος Οµέρ Αλάη Μπέη, κάτοικος του χωριού Βενεράτο του 
ναχιγιέ Μαλεβυζίου,284 πουλά στο Ρετζέπ Μπεσέ γιο Μεχµέτ και στο Γιώργη γιο 
Γιάννη τα παρακάτω ακίνητα στο χωριό Κρουσώνας του ίδιου ναχιγιέ, τα οποία 
ανήκουν στα βακούφια του τζαµιού του Σουλτάν Ιµπραήµ Χαν, για 170 ασλάνια 
γρόσια: 

χωράφι, τεσσάρων στρεµµάτων, που συνορεύει µε σπίτια των κατοίκων του 
χωριού, µε […] του Γιώργη, µε χωράφι του Νικολού και µε δηµόσιο δρόµο· 

κήπο, […] ½ στρεµµάτων· περιλαµβάνει δέντρα, οικόπεδο κατεστραµµένου 
σπιτιού και […] 

Μάρτυρες: Χατζή Μεχµέτ γιος Μεχµέτ, Χουσεΐν Μπεσέ γιος Μεχµέτ, Ραµαζάν 
Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χασάν Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Αλή Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ. 

Βλ. και έγγρ. αρ. 620. 
 
 

585 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΑΧΗ∆ΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

 
Σελ. 217-218 του Κώδικα                                                  18 Ρετζέπ 1082 [20/11/1671] 
                                                 
284 Μάλλον πρόκειται για λάθος του γράφοντος. Το χωριό Βενεράτο ανήκει στην επαρχία Τεµένους. 
Βλ. έγγρ. Ι.Κ.Η. 3:408, 561, 620, 709, 710 και Ι.Κ.Η. 5:28. Βρίσκεται στα σύνορα των επαρχιών 
Μαλεβυζίου και Τεµένους. Ίσως ο γραµµατέας να µπερδεύτηκε επειδή ο πωλητής κατοικεί στο χωρίο 
Κρουσώνας της επαρχίας Μαλεβυζίου. 
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Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 550, σ. 14. 
 

Ο ηγούµενος  του µοναστηριού Ιερουσαλήµ στο χωριό Λουτράκι του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, µοναχός Ιωσήφ γιος Σταµάτη, ενάγει τους σπαχήδες του ίδιου χωριού 
Αµπντουλµπακή γιο Χασάν και Χασάν γιο Μεχµέτ µε την κατηγορία ότι του ζητούν 
να καταβάλει παράνοµα τη συγκοµιδή του έτους 1080 [1/6/1669-20/5/1670] από 
αµπέλι και χωράφι, µε γνωστά στους κατοίκους σύνορα, στο ίδιο χωριό. 

Τα ακίνητα είχαν εκχωρηθεί ως πλήρης ιδιοκτησία µε ειδικό έγγραφο στο 
Μουσταφά Αγά, ο οποίος τώρα υπηρετεί στη φρουρά της Βαγδάτης. Ο ηγούµενος τα 
µίσθωσε από το Μουσταφά Αγά και πλήρωσε κατ’ αποκοπή στον πληρεξούσιό του, 
Ισλάµ Αγά, το ποσό των 4.000 άσπρων για το έτος 1080. Το έτος 1081 [21/5/1670-
9/5/1671] καταργήθηκε η πλήρης ιδιοκτησία επί των ακινήτων και προστέθηκαν στο 
χωριό. 

Οι εναγόµενοι παραδέχονται την κατάθεση του ενάγοντος και αποφασίζεται να 
µην παρενοχλούν τον ενάγοντα. 

Μάρτυρες: µουµπασίρης Χασάν Αγάς γιος Ντερβίς, σπαχής Χουσεΐν Τσαούς 
γιος [   ], µουχζίρης Χουσεΐν γιος Μουσταφά. 
 

 
617 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 

 
Σελ. 228 του Κώδικα                                                           7 Σαµπάν 1082 [9/12/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 558, σ. 21. 
 

Ο Ανδρουλής γιος Βασίλη, κάτοικος του χωριού Κρουσώνας του ναχιγιέ 
Μαλεβυζίου, πουλά στον Ακάκιο, πρωτοπαπά του µοναστηριού της Αγίας Ειρήνης 
στο ίδιο χωριό, αµπέλι πλήρους ιδιοκτησίας για δύο ρεάλια γρόσια. Το αµπέλι, 70 
εργατών, βρίσκεται στο ίδιο χωριό και συνορεύει µε ρυάκι, από τις δύο πλευρές µε 
αµπέλια του µοναστηριού και µε δηµόσιο δρόµο. Ο αγοραστής δηλώνει ότι αγόρασε 
το αµπέλι µε χρήµατα του µοναστηριού. 

Μάρτυρες: Αχµέτ Μπεσέ γιος Μουσταφά, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, 
Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, Κωνσταντίνος γιος Γιώργη, Νικολός γιος Γιάννη, 
κάποιος άλλος Νικολός γιος Γιάννη. 

 
 

621 
ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

Σελ. 229 του Κώδικα                                                            5 Σαµπάν 1082 [7/12/1671] 
 

Ο Ρετζέπ Αγάς, πρώην βεκίλη χάρτζ του µεγάλου βεζίρη Αχµέτ Πασά, µε 
πληρεξούσιο τον αγά των εθελοντών της αριστερής πτέρυγας Ηλιάς Αγά γιο 
Μουσταφά, πουλά στο Νικολό γιο Μανιού σπίτι πλήρους ιδιοκτησίας στο χωριό 
Καβροχώρι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου για 40 ασλάνια γρόσια. Το σπίτι συνορεύει µε 
τέσσερις δηµόσιους δρόµους· περιλαµβάνει ισόγειο δωµάτιο και αυλή. 
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Μάρτυρες: Αλή Μπέης γιος Αµπντουλλάχ, κουµπαρατζής Οσµάν Μπέης γιος [    
], Κασίµ Μπέης γιος Αλή, Μουσταφά γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέης γιος 
Μουσταφά. 

 
 

644 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

 
Σελ. 237 του Κώδικα                                                        20 Σαµπάν 1082 [22/12/1671] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, αρ. 564, σ. 25. 
 

Η ενήλικη παρθένα Μαριέττα κόρη Γιάννη, κάτοικος του χωριού Πυργού του 
ναχιγιέ Μαλεβυζίου, µε πληρεξούσιο το γραµµατικό Νικολό γιο Τζανάκη –σύµφωνα 
µε τη µαρτυρία του Μιχελή γιου Τζώρτζη, κατοίκου του χωριού Ασίτες του ίδιου 
ναχιγιέ, και του Μανιού γιου Κωνσταντίνου, κατοίκου του χωριού Νίση του ίδιου 
ναχιγιέ– παντρεύεται τον Κωνσταντίνο γιο Γιάννη, κάτοικο του χωριού Ασίτες, µε 
πληρεξούσιο το Μιχελή γιο Βασίλη –σύµφωνα µε τη µαρτυρία των ίδιων µαρτύρων– 
µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.000 άσπρων. 

Μάρτυρες: Αλή Τσελεµπής γιος Αµπντουλλάχ, µουχζίρης Χουσεΐν Μπέης γιος 
Μουσταφά, τσοχαντάρης Μεχµέτ Μπεσέ, Γιουσούφ γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

651 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙ 
 

Σελ. 239 του Κώδικα                                                        23 Σαµπάν 1082 [25/12/1671] 
 

Η Ανεζίνα κόρη [    ], κάτοικος του χωριού Γιοφυράκι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
µε πληρεξούσιο τον Ανδρουλή γιο Κώστα –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Αχµέτ 
Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ και του Σαχίν γιου Αµπντουλλάχ– παντρεύεται τον 
Τουράκ Μπέη γιο Χουσεΐν µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.500 άσπρων. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Εφέντης γιος Μεχµέτ, Χουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, 
Ρετζέπ Μπέης. 

 
 

676 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΣΠΑΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗ 
 

Σελ. 247 του Κώδικα                       δεύτερο δεκαήµερο Σεβάλ 1079 [14-23/3/1669]285 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 400, σ. 315-316. 
 

Ο τιµαριούχος σπαχής του χωριού Αυγενική του ναχιγιέ Μαλεβυζίου Ηλιάς 
υπέβαλε αίτηση στο σουλτανικό στρατό ότι, ενώ του έχει παραχωρηθεί, σύµφωνα µε 
µπεράτι που κατέχει, η είσπραξη του φόρου αδικηµάτων και εγκληµάτων (cürüm ve 
cinayet), καθώς και άλλων τιµαριωτικών φόρων του χωριού (bad-i hava) και δεν 

                                                 
285 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει την ηµεροµηνία 15 Σεβάλ 1079 (17/3/1669). 
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επιτρέπεται η ανάµειξη των µιρµιράν, µιρλιβά, σούµπαση και άλλων εχλ–ι ορφ, αυτοί 
επεµβαίνουν παράνοµα σε αυτά. 

Ο καδής του ναχιγιέ διατάσσεται να ζητήσει λεπτοµερές αντίγραφο του νέου 
κτηµατολογίου και να το ελέγξει. Εάν δεν έχει καταγραφεί ότι το µισό του φόρου 
αδικηµάτων και εγκληµάτων και άλλων τιµαριωτικών φόρων του χωριού ανήκει στο 
µιρλιβά, αλλά ανήκει εξ ολοκλήρου στο σπαχή, να µην επιτραπεί σε κανέναν να 
επεµβαίνει. 

 
Μπουγιουρντί από το φρούριο του Χάνδακα. 
 

 
722 

ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 
 

Σελ. 256 του Κώδικα                                                           24 Σεβάλ 1082 [23/2/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 420, σ. 336. 
 

Η Ανεζίνα, κάτοικος του χωριού Γιοφυράκια του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, 
εξισλαµίζεται και παίρνει το όνοµα Φατιµέ. 

 
 

723 
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

 
Σελ. 256 του Κώδικα                                                       14 Ζιλκαντέ 1082 [13/3/1672] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 420, σ. 336. 
 

Η Ανέζα, κάτοικος του χωριού Λαράνι του ναχιγιέ Μαλεβυζίου, εξισλαµίζεται 
και παίρνει το όνοµα Φατιµέ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ286 
 

 ا
 او
 اى
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i, e 

 b ب        
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286 Για την ορθογραφία των λέξεων χρησιµοποιήθηκαν τα λεξικά: Redhouse, Türkçe-İngilizce Sözlük, 
Sev Matbaacılık ve Yayıncılık A. Ş. İstanbul, 1997· Faruk Tuncay- Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκο-
ελληνικό Λεξικό. Türkçe-Yunanca Sözlük, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµού, Αθήνα, 
2000. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ287  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ  5 ου 

ΙΕΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 
1 

ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 
 
σ. 2 288                                                                          20 Τζεµαζί ΙΙ 1085 [21/9/1674] 
 

Ο Μανιός γιος Παντελή (;), κάτοικος του χωριού Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
εξισλαµίζεται και παίρνει το όνοµα Ιµπραΐµ. 

Μάρτυρες: [ ; ] Αλί Μπεσέ [ ; ], Χουσεΐν Μπέι, Αχµέτ Μπεσέ [ ; ] [ ; ]. 
 
 
 

É‹ M`lev‰z n`7iye'sinde' S‰va' n`m 0arye'den M#n‰µ veled P#ndµlµ n#m \imm‰ 
[eref-i isl#m ile' mq[erref olwb Ô‹ _brah‰m n#m5na' isim tesmiye' olund= f‰ ÔÜ 
min Cem#?‰yq'l-#6ir sene' 'ÚÍ. 
{qhwdq'l-7#l™ < ‡ > 4Al‰ Be[e' < ‡ >, &qseyn Be$, ~7med Be[e' < ‡ > < ‡ >. 

 
 

2 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΑΖΙ 
 
σ. 4α                                                                                  15 Ρεµπί ΙΙ 1084 [30/7/1673] 
 

Η Τζοβάνα κόρη [   ], κάτοικος του χωριού Γάζι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, µε 
πληρεξούσιο το Λάµπρο- σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Μπαϊράµ Μπέι γιου 
Αµπντουλλάχ, από τους γκαρίπηδες της αριστερής πτέρυγας και του Χουσεΐν Μπεσέ 
γιου Ρετζέπ, από τους γιολντάσηδες των γενιτσάρων της Υψηλής Πύλης- παντρεύεται 
τον Αλί Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ µε πληρεξούσιο το Χουσεΐν Μπεσέ γιο 
Αµπντουλλάχ- σύµφωνα µε τη µαρτυρία των ίδιων µαρτύρων- µε γαµήλια µη 
προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.000 άσπρων. 
 Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, Ιβάζ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ, Ιµπραΐµ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ.  
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2#f#t5ndan Mal#v‰z n`7iye'sine' t`bi4 …`z‰ n#m  
0arye'de' s`kine' Cov`na' bint <   > n#m na9r`niye' 1araf5ndan Ô‹ 6u9w9-5 `t‰ %l 
bey`na' vek‰l olwb 9µl 0µl 3ariblerinden Bayr`m Be$ ibn 4Abdullah ve derg`h-5 

                                                 
287 Επεξήγηση µεταγραφικών συµβόλων: [ ; ]: δυσκολία ανάγνωσης λόγω φθοράς κειµένου ή 
δυσανάγνωστης λέξης/λέξεων· [x]: συµπλήρωση γραµµάτων που λείπουν· (;): αµφιβολία ανάγνωσης, 
απόδοσης· [   ]: κενό στο πρωτότυπο έγγραφο· { }: αφαίρεση γράµµατος·ή λέξης· (sic): ακριβής 
µεταγραφή λανθασµένης γραφής λέξης. 
288 Ο αριθµός της σελίδας αντιστοιχεί στην αραβική αρίθµηση του κατάστιχου και το γράµµα στη 
σειρά της καταχώρισης στη σελίδα. 
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4`l‰ ye/‰]er‰ler‰ yµld`[lar5ndan Ë‹ &qseyn Be[e' ibn Receb n#m kimesne'ler 
[eh`detler‰ ile' [er4`n vek`let‰ 8`bite' ol`n L`br‰ n#m zimm‰ meclis-i [er4de' 
0arye'-i mezbwre'de' Ö‹ b`4i8 %l kit`b 4Al‰ Be[e' ibn 4Abdullah 1araf5ndan 
ke\`l5k vek‰l olwb mezbwr`n Bayr`m Be$ ve &qseyn Be[e' [eh`detler‰ ile' Í‹ 
[er4`n vek`let‰ 8`bite' ol`n &qseyn Be[e' ibn 4Abdullah ma72ar5nda' i0r`r ve 
ta0r‰r-i kel`m edǖb mqvekkile'm mezbwre' Cov`n`'y‰ zeyl-i ra0‰mde' Î‹ 
mq7arrer %l %s`m= ol`n mqslim‰n 7u2wrunda' b‰/ `0]e' mehr-i mǖeccel ile' 
mqvekkil-i mezbwr 4Al‰ Be[e'ye' vek`letim 7aseb‰yle' tezvic ve ink`7 %yledim 
Ó‹ d‰dikde' mer0wm &qseyn Be[e' da6‰ mehr-i mǖeccel-i mezbwr ile' mezbwre' 
Cov`na'y‰' vek`leten mqvekkilim mezbwr 4Al‰ Be[e' i]ǖn tezevvǖc ve 0abwl 
%yledim Ú‹ d‰me$in m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= ta7r‰r%n f‰'l-yevm %l 6`mis 
4a[r min Reb‰4yq'l-`6ir lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve elf. 
{qhwdq'l-7`l™ &qseyn Be$ ibn Mu91afa, 4Iva2 Be$ ibn 4Abdullah, Ywsuf Be[e' 
]w0a'd`r, İbrah‰m Be$ ibn 4Abdullah ve 3ayrihim. 

 
 
3 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 

 
σ. 9α                                                                                  26 Ρεµπί ΙΙ 1084 [10/8/1673] 
 

Ο Μανιός και ο Γιώργης γιος Μιχάλη, που κατοικούν στο χωριό Σταυράκια του 
ναχιγιέ Μαλεβιζίου πουλούν στο Σαχίν Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ αµπέλι, εκτάσεως 
τεσσάρων στρεµµάτων, για 25 ασλάνια γρόσια. 
 Το αµπέλι, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό, συνορεύει µε αµπέλι του αγοραστή, 
µε αµπέλι του Γιώργη, µε αµπέλι του παπα-Γιώργη και µε αµπέλι του Μανιού. 
 Μάρτυρες: Κιουτσούκ Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μουσταφά Μπέι 
γιος Αµπντουλλάχ, Αχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ. 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 İstavr`k‰ n#m  
0arye'de' s`kin M`n‰µ ve Yµrg‰ veled Ô‹ M‰6al‰ n#m zimm‰ler meclis-i [er4-i 
[er‰fde' b`4i8 %l kit`b {`h‰n Be[e' ibn 4Abdullah ma62ar5nda' her bir‰ i0r`r ve 
ta0r‰r-i Ë‹ kel`m edǖb bey4-i `t‰ 9udwruna' <d>e$in silk-i mqlkqmqzde' olwb 
0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1arafdan mezbwr {`h‰n Be[e' Ö‹ b`3= ve 
bir 1arafdan Yµrg‰ n#m zimm‰ b`3= ve bir 1arafdan p`p` Yµrg‰ n#m zimm‰ 
b`3= ve bir 1arafdan M`n‰µ n#m zimm‰ b`3= ile' ma7dwd Í‹ dxrt dônqm 
b`3=m5z= 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰yle' mezbwr 
{`h‰n Be[e'ye' yi$irm‰ be[ Î‹ %sed‰ 3urw[a' bey4 ve tesl‰m edǖb olda6‰ i[tir` 
ve tesellqm %yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr yi$irm‰ be[ Ó‹ 
%sed‰ 3urw[ mezbwr {`h‰n Be[e' yedinden bi't-tam`m ve'l kem`l `6z ve 0ab2 
%yledik ba4d %l yevm m`rr5-\-\ikr b`3 mezbwr Ú‹ {`h‰n Be[e'ni/ mqlk-i 
mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f olswn d‰diklerinde' 35bb ut-
tasd‰0 ×‹ %[-[er4‰ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= ta7riren f‰'l-yevm %s-s`dis ve'l 
4i[r‰n min [ehr-i Reb‰4yq'l-`6ir lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
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{qhwdq'l-7`l™ Kǖ]qk Me7med Be[e' ibn 4Abdullah, Mu91afa Be$ ibn 4Abdullah, 
~7med Be[e' ibn 4Abdullah, &qseyn Be$ ibn Mu91afa, Ywsuf Be[e' ]w0a'd`r. 

 
 
 

4 
ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 
 
σ. 17β                                                                             12 Τζεµαζί Ι 1084 [25/8/1673] 
 

Ο Κωνσταντίνος γιος Γιακουµή, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, πουλά στο Χατζί Αλί Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ σπίτι πλήρους 
ιδιοκτησίας, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο χωριό, για 10 ασλάνια γρόσια. 

Το σπίτι περιλαµβάνει δύο ισόγεια δωµάτια και 100 ποταµίσιες πέτρες (;), αυλή 
και όλα τα εξαρτήµατα και τα παραπλήσια µέρη· συνορεύει µε χωράφι του ∆ηµήτρη, 
µε σπίτι του Γιώργη και από τις δύο πλευρές µε δηµόσιο δρόµο. 

Μάρτυρες: Χασάν Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ Τσελεµπί γιος 
Αµπντουλλάχ, Καρά Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέι γιος 
Μουσταφά, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ. 

 
 

 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 İstavr`k‰ n#m  
0arye'de' s`kin )os1an1‰n veled Y`0wm‰ Ô‹ n#m zimm‰ meclis-i [er4-i [er‰fde' 
b`4i8 %l kit`b %l-7`c 4Al‰ Be[e' ibn <4Abdu>llah ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i 
kel`m edǖb Ë‹ bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in silk-i mqlkqmde' olwb 0arye'-i 
mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1arafdan D‰mitr‰ n#m zimm‰ Ö‹ t`rl`s= ve bir 
1arafdan Yµrg‰ n#m zimm‰ menzil‰ ve ik‰ 1arafdan 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ik‰ 
b`b ta7t`n‰ o1a' ve yǖz Í‹ 4aded pµtime' 1`[ «‡¬ ve 7avlwy= mq[temel menzil‰ 
bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ve'l lev`7i0 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ Î‹ bey4-i b`t-i 
9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr %l-7`c 4Al‰ Be[e'ye' on %sed‰ 3urw[a' bey4 ve tesl‰m 
edǖb Ó‹ olda6‰ i[tir` ve tesellqm %yledikten 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 
mezbwr on %sed‰ 3urw[ mezbwr %l-7`c 4Al‰ Be[e' Ú‹ yedinden bi't-tam`m ve'l 
kem`l `6\ ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm m`rr5-\-\ikr menzil mezbwr %l-7`c 
4Al‰ Be[e'ni/ ×‹ mqlk-i mq[ter`s=dir keyfem` ye[` ve ya7t`r muta9arr5f olswn 
d‰dikde' 35bb ut-tasd‰0 %[-[er4‰ ÉÜ‹ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm %s-
8`n‰ 4a[r min Cem`\‰ye'l-%vvel‰ lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ &asan Be[e' ibn 4Abdullah, Me7med }eleb‰ ibn 4Abdullah, )ara' 
Me7med Be[e' ibn 4Abdullah, &qseyn Be$ Mu91afa, Ywsuf Be[e' ]w0a'd`r. 

 
 
 

5 
∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΑΝΗΛΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑΣ 
 

σ. 29γ                                                                           5 Τζεµαζί ΙΙ 1084 [17/9/1673] 
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Ο κουµπαρατζής  Οσµάν Μπέι γιος Ορούτς, που κατοικεί κοντά στο µεστζίτ 
του Ρετζέπ Αγά στο Χάνδακα, ενάγει στη συνέλευση του Ντιβανιού στο Χάνδακα τον 
Οσµάν Τσελεµπί γιο Σαράτς  Μεχµέτ, σύζυγο της Φατιµέ, ανήλικης κόρης του Κουρτ 
Μπέι, µε την κατηγορία ότι ενώ έξι χρόνια πριν την ηµεροµηνία του εγγράφου ο 
Κουρτ Μπέι, που τώρα είναι νεκρός, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, πάντρεψε την ανήλικη κόρη του Φατιµέ µε τον ανήλικο γιο του 
ενάγοντα, Οµέρ, µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 10.000 άσπρων· ένα µήνα 
πριν την ηµεροµηνία του εγγράφου ο Κουρτ Μπέι πάντρεψε την κόρη του µε τον 
Οσµάν Τσελεµπί. 

Ο εναγόµενος δηλώνει ότι ένα χρόνο πριν την ηµεροµηνία του εγγράφου ο 
Οσµάν Μπέι συµφώνησε µε τον Κουρτ Μπέι, ενώπιον µουσουλµάνων, το γάµο του 
γιου του Οµέρ µε την κόρη του Κουρτ Μπέι, Φατιµέ. Ο Οσµάν Μπέι, όµως, 
αρνήθηκε την πραγµατοποίηση του γάµου. Ο εναγόµενος φέρνει στο δικαστήριο ως 
µάρτυρες τον κετχουντά των ιππέων Μουσταφά Αγά γιο Ιµπραΐµ και από τους 
µπολουκµπασήδες τον σεγίτ Μεχµέτ Μπέι γιο Ρετζέπ, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
κατάθεσή του. 

Το δικαστήριο αποφασίζει ο Οσµάν Μπέι να παραιτηθεί από κάθε απαίτηση. 
Μάρτυρες: Χασάν Πασά, Αχµέτ Πασά, αγιάνης Μουσλί Αγά αγάς των ιππέων 

της δεξιάς πτέρυγας, αγιάνης Μεχµέτ Αγά αγάς των γκαρίπηδων της δεξιάς πτέρυγας, 
Σαχίν Αγά, αγάς της Ακ Τάπιας, [;] [;] γιος Αµπνουλλάχ, Σουλεϊµάν Αγά ντόπιος 
τσερίµπασης, Χουσεΐν Τσαούς, Μεχµέτ Τσαούς γιος [   ]. 

 
Βλ. και έγγρ. 13. 
 
 
 

É‹ Med‰ne'-i )andiye' Receb ~3` mescid-i [er‰f‰ 0urbqnde' s`kin 0wmb`ra'c= 
4O8m`n Be$ ibn Oru+ n#m kimesne' d‰v`n-5 Ô‹ )andiye'de' 4a0d olun`n 
meclis-i [er4de' i[bw F`1ime' bint )wrd Be$ n#m 9a3‰re'ni/ zevc‰ b`4i8 %l kit`b 
Ë‹ 4O8m`n }eleb‰ ibn Sar`c Me7med n#m kimesne' ma72ar5nda' da4va ve 
ta0r‰r-i kel`m edǖb med‰ne'-i mezbwre' mu2`f`t5ndan Ö‹ Mal`v‰z n`7iye'sine' 
t`bi4 İstavr`k‰ n#m 0arye'de' s`kin olwb 7`l` vef`t eden mezbwr )wrd Be$ 
t`r‰6-i Í‹ kit`bdan `lt= sene' mu0addem 9a3‰re'-i mezbwre'y‰ on b‰/ `0]e' mehr-
i mǖeccel tesm‰yes‰yle' 9a3‰r o3lum 4Xmere' vel`yeten tezv‰c Î‹ ve ink`7 edǖb 
ben d`6‰ o3lum mezbwr 4Xmer i]ǖn vel`yeten tezevvqc etmi[‰ken mezbwr )urd 
Be$ t`r‰6-i kit`bdan Ó‹ bir `y mu0addem 9a3‰re'-i mezbwre'y‰ mezbwr 4O8m`n 
}eleb‰ye' tezv‰c ve ink`7 etmi[dir sw`l olunwb i70`0-5 Ú‹ 7a0 olunma0 
ma1lábumdur d‰dikde' 35bb us-sw`l mezbwr 4O8m`n }eleb‰ cev`b5nda' t`r‰6-i 
kit`bdan bir sene' mu0addem 0arye'-i ×‹ mezbwre'de' 7u2wr-i mqslim‰nde' 
mqdde4‰ mezbwr 4O8m`n Be$ 9a3‰re'-i mezbwre' F`1ime'y‰ o3l= mezbwr 4Xmer 
i]ǖn mer0wm {mer0wm} ÉÜ‹ )wrd Be$'den tezevvqc mur`d edǖb istink`7 
%yledikde' olda6‰ imtina4 etmi[‰d‰ 7`l` `lt= sene' mu0addem ÉÉ‹ 4a0d-5 nik`7 
da4v`s= ten`0u2 olmu[dur deyǖ da4v`y= def4 edǖb 35bb %l istin1`0 mezbwr 
4O8m`n Be$ ÉÔ‹ bir sene' mu0addem istink`7 %yledi$‰n‰ ink`r etme$‰n mezbwr 
4O8m`n }eleb‰'den 95d0 ma0`l5ne' beyyine' 1aleb olundu0da' ÉË‹ 4udwl-5 
ric`ldan f`r5s`n ket6qd`s= fa6rq'l-%9b`h Mu91afa ~3` ibn İbrah‰m ve 
bxlǖkb`[=lar5ndan %s-seyyid Me7med Be$ ÉÖ‹ ibn Receb n#m kimesne'ler li-
%clq'l-[eh`det meclis-i [er4de' 7`25r`n olwb isti[h`d oldu0lar5nda' f‰’l 7a0‰0a' ÉÍ‹ 
mqdde4‰ mer0wm 4O8m`n Be$ t`r‰6-i kit`bdan bir sene' mu0addem 9a3‰re'-i 
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mezbwre' F`1ime'y‰ mezbwr )wrd Be$'den bizim 7u2wrumuzda' ÉÎ‹ nik`7la' 
o3l=-5 9a3‰r-i mezbwr 4Xmer i]ǖn 1aleb edǖb mer0wm )wrd289 Be$ da6‰ 
ink`7dan imtina4 etmi[‰d‰ biz bw ÉÓ‹ 7u9w9a' bw vech qzere' [`hidleriz [eh`det 
da6‰ ederiz deyǖ her bir‰ %d`-5 [eh`det-i [er4iye' %ylediklerinde' ÉÚ‹ 35bb ut-
ta4d‰l ve't-tezkiye' [eh`detler‰ ma0bwle' olwb t`r‰6-i kit`bdan bir sene' 
mu0addem 9a3‰re'-i mezbwre'y‰ istink`7 É×‹ etmi[‰ken `lt= sene' mu0addem 
4a0d-5 nik`7 olmu[=d= deyǖ da4v`s= ten`0u2 olwb me[rw7a' olm`ma$=n mer0wm 
ÔÜ‹ 4O8m`n Be$ da4v`-= mezkǖre'den men4 olunwb m` va0a4 bi't-1aleb ketb 
olund= 7urrira' f‰’l 7`ms min Cem`\‰yq'l-`6ir ÔÉ‹ lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve 
%lf. 
{qhwdq'l-7`l™ %mirq'l-űmer` %l kir`m 4izzetlw ^asan P`[`, %mirq'l-űmer` %l 
kir`m 4izzetlw ~7med P`[`, fa6rq'l-`4y`n Mu9l= ~3` `3`-5 f`ris`n-i 
yem‰n, fa6rq'l-`4y`n Me7med ~3` 9`3 0µl 3aribler `3`s=, fa6rq'l-%[b`h {`h‰n 
~3` `0 t`bya' `3`s=, <‡> <‡> ibn 4Abdullah, fa6rq'l-`7b`r Sqleym`n ~3` yerlǖ 
cebe'c‰b`[=, &qseyn }`vu[, Me7med }`vu[ ibn <   > ve 3ayrihim. 

 
 
 
6 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΤΕΦΤΕΡΝΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 

 
σ. 30γ                                               πρώτο δεκαήµερο Τζεµαζί ΙΙ 1084 [13–22/9/1673] 
 

Ο Ντεφτερντάρης Κρήτης Αχµέτ Εφέντι, µε πληρεξούσιο το µουκαµπελετζή Αλί 
Εφέντι γιο Αµπντουλλάχ, ενάγει το Μουσταφά Μπέι γιο Αµπντουλλάχ µε την 
κατηγορία ότι καταπατεί τα παρακάτω χωράφια πλήρους ιδιοκτησίας του θανόντα Βελί 
Πασά στο χωριό Καβροχώρι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, ενώ σύµφωνα µε φιρµάνι, τα 
κτήµατα πλήρους ιδιοκτησίας στο νησί θα πουληθούν για την εξόφληση χρεών του 
προς το κράτος: 

χωράφι, 100 µουζουριών που συνορεύει µε χωράφι του Ιλιάς Αγά, µε χωράφι 
των Οµέρ και Οσµάν, µε χωράφι του σπαχή Αλί µε το δρόµο που οδηγεί στα Καλέσα 
και µε τον δρόµο Τoπ (;)· 

χωράφι, 50 µουζουριών που συνορεύει µε χωράφι του Χουσεΐν, µε τον δρόµο 
που οδηγεί στα Καλέσα και τον δρόµο που οδηγεί στον Άγιο [Μύρωνα] (;). 

Ο εναγόµενος ισχυρίζεται ότι αγόρασε τα παραπάνω κτήµατα από τον Βελί 
Πασά ενώπιον µουσουλµάνων κατά το έτος 1088290 για 150 γρόσια και έχει στην 
κατοχή του αποδεικτικό έγγραφο υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον Βελί 
Πασά. Προσάγει ως µάρτυρες τον πρώην χαζινεντάρη του Βελί Πασά, Αχµέτ Αγά γιο 
Αµπντουλλάχ, και τους εθελοντές της δεξιάς πτέρυγας Αχµέτ Μπέι γιο Αµπντουλλάχ 
και Οµέρ Μπέι γιο Αλί οι οποίοι επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. Η αγωγή 
απορρίπτεται. 

Μάρτυρες: Τουράκ Μπέι γιος Μουσά, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, 
Γιουσούφ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Ιβάζ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 

                                                 
289 Μάλλον έγραψε κατά λάθος Κουρτ αντί για Οσµάν Μπέι. 
290 Μάλλον πρόκειται για λάθος του γραφέα, το έγγραφο συντάσσεται το έτος 1084 (1673). 
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É‹ Cez‰re'-i Gir‰d defterd`r= fa6r-5 %rb`b %l i0b`l ~7med Ėfend‰ 1araf5ndan 
7u9w9-5 `t‰ %l bey`na' 8`bit %l vek`let vek‰l ol`n  Ô‹ fa6r-5 %rbab %l 0alem 
muk`bele'c‰ 4Al‰ Ėfend‰ ibn 4Abdullah meclis-i [er4de' b`4i8 %l kit`b Mu91afa 
Be$ ibn 4Abdullah ma72ar5nda' Ë‹ da4va ve ta0r‰r-i kel`m edǖb mer7wm Vel‰ 
P`[`'n5/ m‰r‰ye' dqywn mq8bite's‰ olma3la' deyn i]ǖn cez‰re'-i mezbwre'de' Ö‹ 
ol`n eml`k‰ bey4 olunm`0 b`b5nda' 1araf-5 sal1`nat-5 4`liye'den ferm`n-5 4`l‰  
v`rid olma3=n mqteveff`-= mezbwru/ Í‹ 9577at5nde' mqlk‰ olwb med‰ne'i 
mezbwre' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )avl`6µr n#m 0arye'de' v`0i4 
bir 1araf= Î‹ _ly`s ~3` t`rl`s= ve bir 1araf= 4Xmer ve 4O8m`n n#m kimesne'ler 
t`rl`s= ve bir 1arafdan ba42%n 4Al‰ sip`h‰n‰ t`rl`s= Ó‹ ve ba42%n )ale[a'ya' g‰den 
1ar‰0 ve bir 1arafdan !µb yµl= ile' ma7dwd yǖz mwzurlu0 t`rl` ve yine' %1r`f-5 
Ú‹ %rba4s= &qseyn n#m kimesne' t`rl`s= ve )ale[a'ya' g‰den 1ar‰0 ve ~yµ 
<Miro>ya' (?) g‰den 1ar‰0 ile' ma7dwd %ll‰ mwzurlu0 ×‹ t`rl`s= {mwzur} mezbwr 
Mu91afa Be$ 2abt eder sw`l olunwb ferm`n-5 4`l‰ mwcibince' 0a9r-5 yed 
%yleme's‰ ma1lwbumdur d‰dikde' ÉÜ‹ g5bb %s-sw`l mezbwr Mu91afa Be$ 
cev`b5nda' mqteveff`-= mezbwr Vel‰ P`[` m`rr5-\-\ikr t`rl`lar= b‰n seksen (?) 
sekiz ÉÉ‹ sene'sinde' yǖz %ll‰ 3urw[a' muslim‰n 7u2wrunda' bey4-i 0a14= ile' b`/a 
(sic) bey4 ve tesl‰m ve 0ab2 8emen edǖb ÉÔ‹ 2ab1 ve ta9arruf etmek i]ǖn 
yed‰me' 6a1 ve 6a05n= (sic) 7`v‰ temessqk v‰rmi[‰d‰ m`rr5-\-\ikr t`rl`lar benim 
mqlk-i mq[ter`md5r ÉË‹ d‰dikde' mezbwr Mu91afa Be$'den 95d0 ma0allar5na' 
beyyine' 1aleb olundu0da' 4udwl-5 ric`lan mezbwr Vel‰ P`[`n5/ ÉÖ‹ 9`b=0` 
6az‰ne'd`r= ol`n ~7med ~3` ibn 4Abdullah ve 9`3 0µl gô/qllqlerinden d‰$er 
~7med Be$ ibn 4Abdullah ve 4Xmer Be$ ÉÍ‹ ibn 4Al‰ n#m kimesne'ler li-
%clq'l-[eh`det meclis-i [er4iye' 7`25rwn olwb isti[h`d olundu0lar5nda' f‰’l-7a0‰0a' 
mqteveff`-= ÉÎ‹ mezbwr Vel‰ P`[` sene'-i mezbwre'de' 9577at5nda' m`rr5-\-\ikr 
t`rl`lar= bizim 7uwrumuzda' yǖz %ll‰ 3urw[a' ÉÓ‹ bey4-i 0a14= ile' mezbwr 
Mu91afa Be$'e' bey4 ve tesl‰m mezbwr Mu91afa Be$ da6‰ i[tir` ve tesellqm 
etdikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n ÉÚ‹ mebla3-5 mezbwr yǖz %ll‰ 3urw[ mer0wm 
Mu91afa Be$ yedinden tam`m%n `6\ ve 0ab2 %yled‰ m`rr5-\-\ikr t`rl`lar mezbwr 
Mu91afa É×‹ Be$i/ mqlk-i mq[ter`s=d5r biz bw 7u9w9a' bw vech qzere' [`hidleriz 
[eh`det da6‰ %der<iz> deyǖ her bir‰ %d`-= [eh`det-i ÔÜ‹ [er4iye' %ylediklerinde' 
35bb ut-ta4d‰l ve't-tezkiye' [eh`detler‰ ma0bwle' olma3=n mwcib ile' ba4d %l 
hqkm m` va0a4 bi't-1aleb ÔÉ‹ ketb olund= 7urr5ra' f‰ %v`‰l Cem`?‰yq'l-`6=r 
lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ !wr`0 Be$ ibn Musa, &qseyn Be$ ibn Mu91afa, Ywsuf Be$ ibn 
4Abdullah, 4Iva2 Be$ ibn 4Abdullah ve 3ayrihim. 
 

 
 
7 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

 
σ. 43β                                           τελευταία µέρα Τζεµαζί ΙΙ 1084 [11/10/1673] 
 

Ο Γιάννης γιος Λουκά, κάτοικος του χωριού Πετροκέφαλο του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, πουλά στο Μεχµέτ Μπεσέ γιο Ιµπραΐµ και σε άλλο Μεχµέτ Μπεσέ γιο 
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Χουσεΐν την παρακάτω ακίνητη περιουσία, την οποία είχε βάλει υποθήκη για το 
δάνειο 60 ασλανίων γροσίων, που είχε πάρει από τους προαναφερόµενους: 

σπίτι, δύο ισόγειων δωµατίων µε αυλή και δέντρα καρποφόρα και µη, το οποίο 
βρίσκεται στο ίδιο χωριό και συνορεύει µε σπίτι του Αλί Μπέι, µε χωράφι του παπα– 
Νικόλα, µε χωράφι του Μιχάλη και µε σπίτι του Κωνσταντίνου· 

αµπέλι, εκτάσεως 2 ½ στρεµµάτων και χωράφι, εκτάσεως πέντε µουζουριών, 
που βρίσκονται στο ίδιο χωριό στην τοποθεσία Σερµίνα (;) και συνορεύουν µε 
χωράφι του Νικόλα, µε χωράφι του Γιαλίνα/ Μπαλίνα (;), µε χωράφι άλλου Νικόλα 
και µε δηµόσιο δρόµο· 

χωράφι, εκτάσεως 6 µουζουριών, που βρίσκεται στο χωριό Ποταµοριό (;), το 
οποίο συνορεύει µε χωράφι του Αγκράβου (;), µε χωράφι άλλου Μιχάλη, µε χωράφι 
του Γιακουµή και µε δηµόσιο δρόµο· 

Η αξία της παραπάνω ακίνητης περιουσίας είναι 64 ασλάνια γρόσια. Ο 
πωλητής εξοφλεί το χρέος των 60 ασλανίων γροσίων και λαµβάνει από τους 
αγοραστές τα υπόλοιπα τέσσερα γρόσια. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Ιβάζ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Ιµπραΐµ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, 
Σουλεϊµάν γιος Αµπντουλλάχ. 

 
 
 

É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan M`lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 Petrµkef`l‰ n#m 
0arye' s`kinlerinden Y`n‰ veled Lw0a' n#m zimm‰ meclis-i [er4-i Ô‹ 0ad‰m-i 
l`z5m ut-tekr‰mde' b`4i8 %l kit`b Me7med Be[e' ibn _brah‰m ve d‰$er Me7med 
Be[e' ibn &qseyn n#m kimesne'ler ma72arlar5nda' bi't-1av4 Ë‹ %9-9`f i0r`r ve 
i4tir`f edǖb 0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= 4Al‰ Be$ n#m kimesne' 
menzil‰ ve bir 1araf= p`p` N‰0µla' Ö‹ t`rl`s= ve bir 1araf= M‰6`l‰ n#m zimm‰ 
t`rl`s= ve 1araf-i r`bi4 )os1an1‰n n#m zimm‰ menzil‰ ile' ma7dwd ik‰ b`b ta7t`n‰ 
Í‹ o1a' ve 7avlw ve %[c`r-i mq8mire' ve 3ayri mq8mire' mebniyene'y‰ (?) 
mq[temel menzil‰ ve yine' 0arye-i mezbwre' s5nµr5nda' Serm‰na' (?) n#m  
mev2i4de' Î‹ v`0i4 bir 1araf= N‰0µlµ n#m zimm‰ t`rl`s= ve bir 1araf= Balina'‹ 
Yalina' (?) t`rl`s= ve bir 1araf= d‰$er N‰0µlµ t`rl`s= ve bir 1araf= 1ar‰k-i 4`m Ó‹ 
ile' ma7dwd ik‰ bu]u0 dônqm b`35m= ve be[ mwzurlu0 t`rlam= ve Botamµr‰µ 
(?) n#m 0arye' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= ~3ravµ (?) n#m Ú‹ zimm‰ t`rl`s= ve 
bir 1araf= d‰$er M‰7`l‰ t`rl`s= ve bir 1araf= Y`0wm‰ n#m zimm‰ t`rl`s= ve 1araf-5 
rab4‰ 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ×‹ `lt= mwzur to6um ist‰4`b eder t`rl`m= bwndan 
`0dem mezbwr`n Me7med Be[e' ve d‰$er Me7med Be[e' yedlerinden `ltm5[ 
%sed‰ 3urw[ ÉÜ‹ 0ar2 `lwb mu0`bele'sinde' rehin va2i4 %ylemi[‰d‰m 7`l` 
mezbwr`n' `ltm5[ dxrt %sed‰ 3urw[a' 1arafeynden ic`b ÉÉ‹ ve 0abwl 7`v‰ bey4-i 
b`t-5 9a7‰7-i [er4‰ ile' bey4 ve tesl‰m `nlar da6‰ 4al‰-l-i[tir`k %s-sev‰ i[tir` ve 
tesellqm %yledikten 9o/ra' ÉÔ‹ 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr `ltm5[ dxrt %sed‰ 
3urw[u/ `ltm5[ 3urw[= mezbwr`n' ol`n `ltm5[ 3urw[u/ deynime' ta0`9 ÉË‹ edǖb 
b`0‰ dxrt 3urw[= da6‰ mezbwr`n5/ yedlerinden tam`m%n `6\ ve 0ab2 %yledim 
ba4d %l yevm zikr olun`n %ml`k-5 ÉÖ‹ ma7dwda' mezbwr`n Me7med Be[e' ve 
d‰$er Me7med Be[e'ni/ mqlk-i mq[ter`lar=d5r d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` 
va0a4 bi'1-1aleb ÉÍ‹ ketb olund= f‰ sel6-i Cem`?‰yq'l-`6ire' lisene' %rba4 ve 
8em`n=n ve %lf. 
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{qhwdq'l-7`l™ &qseyn Be$ ibn Mu91afa, Ywsuf Be[e ibn 4Abdullah cw0a'd`<r>, 
4Iva2 Be$ ibn 4Abdullah, _brah‰m Be$ bin 4Abdullah, Sqleym`n bin 4Abdullah 
ve 3ayrihim. 

 
 
 

8 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ 
 

σ. 44α                                                                πρώτη µέρα Ρετζέπ 1084 [12/10/1673] 
 

Ο Μανιός γιος Γιώργη κάτοικος του χωριού Άγιος Μύρων του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, πουλά στο Μεχµέτ γιο Αµπντουλλάχ αµπέλι πλήρους ιδιοκτησίας, 
εκτάσεως 2 ½ στρεµµάτων, για 14 ασλάνια γρόσια. 

Το αµπέλι, που βρίσκεται στο παραπάνω χωριό, συνορεύει µε αµπέλι του 
Γιαννά (;), µε αµπέλι του Κωνσταντίνου, µε αµπέλι του ∆άσκαλου Μανιού και µε 
δηµόσιο δρόµο. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ Μπέι γιος Αλί, τσαούσης 
Χουσεΐν γιος Σινάν, Μουσταφά Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ. 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 ~y` M‰rµz n#m 
0arye'de' s`kin M`n‰µ veled Yµrg‰ n#m zimm‰ Ô‹ meclis-i [er4de' Me7med bin 
4Abdullah n#m kimesne' ma72ar5nda' i0r`r-5 t`m ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i 
`t‰ 9udwruna' Ë‹ de$‰n silk-i mqlkqmde' olwb 0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 
bir 1arafdan Y`na' b`3= ve bir 1arafdan )os1an1‰n Ö‹ b`3= ve bir 1arafdan 
!`s0`l‰ M`n‰µ b`3= ve 1araf-5 rab4‰ 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ik‰ bu]u0 dônqm 
mqlk Í‹ b`3=m= 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' 
mer0wm Me7med on dxrt %sed‰ Î‹ 3urw[a' bey4 ve tesl‰m %yled‰m old`6‰ vech-
i me[rwh qzere' i[tir` ve tesellqm ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ Ó‹ ol`n  
mebla3-5 mezbwr on dxrt %sed‰ 3urw[ tam`men mer0wm Me7med yedinden `6? 
ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm Ú‹ m`rr5-\-\ikr b`3 mq[ter‰-i mer0wm 
Me7med'i/ mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f olswn 
d‰dikde' mer0wm ×‹ Me7med da6‰ vic`h%n ta9d‰0 ve ta70‰0 %yleme$‰n m` 
va0a4 bi't-1aleb ketb olund= 7urrira' f‰ 3urre' Receb %l-ferd ÉÜ‹ lisene' %rba4 ve 
8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med Be$ bin 4Abdullah, Me7med Be$ bin 4Al‰, &qseyn 
}avu[ bin Sinan, Mu91afa Be[e' bin 4Abdullah ve 3ayrihim. 
 

 
 
9 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 
 

σ. 47γ                                                                         20 Τζεµαζί ΙΙ 1084 [2/10/1673] 
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O Τουράκ Μπέι γιος Χουσεΐν, από τους εθελοντές της αριστερής πτέρυγας του 
Χάνδακα, είχε εναγάγει τον Χιζίρ Μπέι γιο Αχµέτ (;), του ίδιου σώµατος, µε την 
κατηγορία ότι του χρωστούσε 40 µουζούρια σιτάρι, 26 µουζούρια κριθάρι και 16 
µουζούρια βρώµη, τα οποία ο εναγόµενος είχε πάρει από τη σοδειά του έτους 1084 
από το τιµάρι αξίας 4.000 άσπρων του ενάγοντα στο χωριό Γιοφυράκια του ναχιγέ 
Μαλεβιζίου.  

Μετά τη µεσολάβηση τρίτων  ήλθαν σε συµβιβασµό και ο ενάγων έλαβε 20 
µουζούρια σιτάρι και πλέον δεν έχει καµια απαίτηση από τον εναγόµενο. 
 Μάρτυρες: Οσµάν Μπέι γιος Ορούτς, Αλί Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, 
Γιουσούφ Μπεσέ γιος [;], τσοχαντάρης, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, Ιµπραΐµ Μπέι 
γιος Αµπντουλλάχ. 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' 9µl 0µl gô/qllǖlerinden !wr`0 Be$ ibn &qseyn meclis-
i [er4de' yine' 1a‰4fe'-i mezbwre'den ^525r Be$ bin ~7med (?) ma72ar5nda' Ô‹ 
i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb M`lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 Yµfir`k‰ n#m 0arye'de' 
dxrt b‰/ `0]e' t=m`r5m olma3=n b‰/ seksen dxrt Ë‹ sene's‰ ma79wlundan mezbwr 
^525r Be$ 05r0 mwzur bu3d`ym= ve yi$irm‰ `lt= mwzur [e4‰r‰m‰ ve on `lt= 
mwzur 4alef‰m‰ `6? ve 0ab2 %ylemi[dir Ö‹ deyǖ mezbwr ^525r Be$'den da4va 
%ylemi[‰dim %l-7`let-q-ha?ih mezbwr ^525r Be$ ile yi$irm‰ mwzur bu3d`y 
qzerine' 8ul7 olwb old`6‰ Í‹ 9ul7-i mezbwr‰ 0abwl ve bedel-i 9ul7 ol`n yi$irm‰ 
mwzur bu3d`y mezbwr ^525r Be$ yedinden `6? ve 0ab2 edǖb 7u9w9-5 mezbwre' 
Î‹ mqte4alli0 da4v`dan mezbwr ^525r Be$i/ zimmetine' ibr` ve is0`1 %yledim 
ba4d %l yevm da4va da6‰ eder‰m lede-l-7qkk`m %l kir`m ma0bwle' ve [ ? ] Ó‹ 
olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm 
%l 4i[r‰n min Cem`?‰yq'l-`6ire' lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ 4O8man Be$ ibn Oru+, 4Al‰ bin 4Abdullah, Ywsuf Be[e' cw0a'd`r, 
&qseyn Be$ bin Mu91afa, _brah‰m Be$ bin 4Abdullah ve 3ayrihim. 
 

 
 

10 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 

 
σ. 48γ                                                                                   5 Ρετζέπ 1084 [16/10/1673] 
 

Ο Μεχµέτ Μπέι γιος Ιµπραΐµ, από τους ιππείς της δεξιάς πτέρυγας του 
Χάνδακα, πουλά στον Οσµάν Μπεσέ γιο Χιµέτ και στο Χουσεΐν Μπέι γιο 
Αµπντουλλάχ χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας στο χωριό Γάζι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
για 74 ½ ασλάνια γρόσια. 

Το χωράφι εκτάσεως 74 ½ στρεµµάτων  συνορεύει από τις δύο πλευρές µε 
άλλο χωράφι του πωλητή, µε χωράφι του Μπιγικλί Χουσεΐν Μπεσέ και µε χωράφι 
άλλου Οσµάν Μπεσέ. 

Μάρτυρες: Μπολούκµπασης Αµπντουλκαντίρ γιος Οσµάν, Αχµέτ Αγά γιος 
Αµπντουλλάχ, Μουσταφά Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Ουσκουνταρλί Μουσταφά 
Μπεσέ, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά. 

 
Βλ. και έγγρ. 11, 17. 
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É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' f`ris`n-i yem‰nden Me7med Be$ ibn _brah‰m meclis-i 
[er4de' 4O8m`n Be[e' ibn Himmet ve &qseyn Be$ Ô‹ ibn 4Abdullah 
ma72arlar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb  bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in silk-i 
mqlkqmde' olwb Ë‹ med‰ne'-i mezbwre' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 
…`z‰ n#m 0arye' s5nµr5nda' v`0i4 ik‰ 1araf= benim `6ir Ö‹ t`rl`m ve bir 1araf= 
B5y50l= &qseyn Be[e' t`rl`s= ve bir 1araf= d‰$er 4O8m`n Be[e' t`rl`s= ile' 
ma7dwd Í‹ yetmi[ dxrt bu]w0 dônqm t`rl`m= 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ 
bey4-i b`t-i 9a7‰7-i Î‹ [er4‰ ile' mezbwr`n 4O8m`n Be[e' ve &qseyn Be$'e' 
yetmi[ dxrt [bu]u0] %sed‰ 3urw[a' bey4 ve tesellqm Ó‹ edǖb `nlar da6‰ 4al‰-l-
i[tir`k %s-sev‰ i[tir` ve 0abwl= ve tesellqm %ylediklerinden 9o/ra' Ú‹ 8emen‰ ol`n 
mebla$-i mezbwr yetmi[ dxrt bu]w0 %sed‰ 3urw[= mezbwr`n 4O8m`n Be[e' ×‹ ve 
&qseyn Be$ yedlerinden tam`men `6? ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm m`rr5-\-
\ikr t`rl`m mezbwr`n ÉÜ‹ 4O8m`n Be[e' ile' &qseyn Be$'i/ mqlk-i 
mq[ter`lar=d5r keyfem` ye9` ve ya6t`r muta9arr5f olswnlar ÉÉ‹ d‰dikde' mezbwr`n 
4O8m`n Be[e' ve &qseyn Be$ mezbwr Me7med Be$'i/ vech-i mu7arrer qzere' 
c`r‰ ÉÔ‹ ol`n i0r`r=n= ta9d‰0 %ylediklerinde' m` va0a4 bi't-1aleb ketb olund= f‰’l 
7`mis min Receb ÉË‹ %l ferd lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ 4Abdul0`dir Bxlǖkb`[= ibn 4O8m`n, ~7med ~3` ibn 4Abdullah, 
Mu91afa Be$ ibn 4Abdullah, Qskqd`rl= Mu91afa Be[e', &qseyn Be$ ibn 
Mu91afa. 

 
 
 

11 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 

 
σ. 51δ                                                                                  5 Ρετζέπ 1084 [16/10/1673] 

 
Ο Μεχµέτ Μπέι γιος Ιµπραΐµ, από τους ιππείς της δεξιάς πτέρυγας του 

Χάνδακα, πουλά στον Αµπντουλλάχ Μπέι γιο Οσµάν και στο Μπαµπά Γιουσούφ 
Μπέι γιο [   ] χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας στο χωριό Γάζι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
για 51 ασλάνια γρόσια. 

Το χωράφι, εκτάσεως 51 στρεµµάτων, συνορεύει µε χωράφι του Οσµάν Μπεσέ, 
µε χωράφι του Σαντζακντάρ Εµίρ, µε άλλο χωράφι του πωλητή και µε δηµόσιο 
δρόµο. 

Μάρτυρες: Αχµέτ Αγά γιος Αµπντουλλάχ, Μουσταφά Μπεσέ γιος 
Ουσκουνταρί, Μουσταφά Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Οσµάν Μπεσέ γιος Χιµέτ, 
Χουσεΐν Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά. 

Βλ. και έγγρ. 10, 17. 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' f`ris`n-i yem‰nden Me7med Be$ ibn _brah‰m meclis-i 
[er4de' 4Abdul0`d5r Be$ ibn 4O8m`n ve B`b` Ywsuf Be$ Ô‹ ibn [   ] 
ma72arlar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in silk-i 
mqlkqmde' olwb med‰ne'-i mezbwre' Ë‹ mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 
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G`z‰ n#m 0arye s5nµr5nda' v`0i4 bir 1arafdan 4O8m`n Be[e' Ö‹ t`rl`s= ve bir 
1arafdan Sanc`0d`r Ėm‰r t`rl`s= ve bir 1arafdan benim `6ir t`rl`m ve bir 
1arafdan Í‹ 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd %ll‰ bir dônqm t`rl`m= 1arafeynden ic`b ve 
0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i Î‹ 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr`n 4Abdul0`dir Be$ ile' 
B`b` Ywsuf Be$e' %ll‰ bir %sed‰ 3urw[a' Ó‹ bey4 ve tesl‰m edǖb `nlar da6‰ 
i[tir` ve tesellqm ve 0abwl etdiklerinden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 Ú‹ 
mer0wm %ll‰ bir 3urw[= mezbwr`n 4Abdul0`dir Be$ ve B`b` Ywsuf Be$ 
yedlerinden ×‹ bi't-tam`m ve'l kem`l `6? ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm m`rr5-
\-\ikr t`rl` mezbwr`n 4Abdul0`dir ÉÜ‹ Be$ ile' B`b` Ywsuf Be$'i/ mqlk-i 
mq[ter`lar=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f ÉÉ‹ olswnlar d‰dikde' mezbwr`n 
4Abdul0`dir Be$ ve B`b` Ywsuf Be$ mezbwr Me7med Be$'i/ ÉÔ‹ vech-i 
me[rw7 qzere' c`r‰ ol`n i0r`r=n= ta9d‰0 %ylediklerinde' m` va0a4 bi't-1aleb ÉË‹ 
ketb olund= f‰'l-yevm %l 7`mis min Receb %l ferd lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve 
%lf. 
{qhwdq'l-7`l™ ~7med ~3` ibn 4Abdullah, Mu91afa Be[e' ibn Qskqd`r=, Mu91afa 
Be$ ibn 4Abdullah, 4O8m`n Be[e' ibn Himmet, &qseyn Be$ ibn 4Abdullah, 
&qseyn Be$ ibn Mu91afa. 
 
 
 

12 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΠΕΝΤΑΜΟ∆Ι 
 

σ. 54α                                                                                20 Ρετζέπ 1084 [31/10/1673] 
 

Η Αϊσέ κόρη Αλί Μπεσέ, κάτοικος του χωριού Πενταµόδι του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, µε πληρεξούσιο τον πατέρα της Αλί Μπεσέ –σύµφωνα µε τη µαρτυρία 
του Χουσεΐν Μπέι γιου Αχµέτ και του Σαχίν Μπέι γιου Αµπντουλλάχ– παντρεύεται 
τον Αχµέτ Μπεσέ γιο Μεχµέτ µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 2.000 
άσπρων. 

Μάρτυρες: Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, Ιβάζ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, 
τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ, Ιµπραΐµ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ. 
 
 
 
É‹ Med‰ne-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 Pendamµd‰ n#m  
0arye'de' s`kine' 4~‰[e' bint Ô‹ 4Al‰ Be[e' n#m 6`twn 1araf5ndan 7u9w9-5 `t‰ %l 
bey`na' vek‰l olwb mezbwre'y‰ ma4rifet-i [er4‰yle' Ë‹ 4`rif`n ol`n &qseyn Be$ 
ibn ~7med ve {ah‰n Be$ ibn 4Abdullah [eh`detler‰yle' [er4`n vek`let‰ Ö‹ 
8`bite' ol`n b`b`s='-5 mezbwre'ni/ mer0wm 4Al‰ Be[e' meclis-i [er4de' ~7med  
Be[e' ibn Me7med ma72ar5nda' i0r`r Í‹ ve ta0r‰r-i kel`m edǖb 05z5m mezbwre' 
4~‰[e'y‰ ik‰ b‰/ `0]e' mehr-i mǖeccel tesm‰yes‰yle' zeyl-i ra0‰mde' Î‹ mes1wr %l 
%sam<=> mqslim‰n 7u2wrunda' vek`lettim 7aseb‰yle' mer0wm ~7med Be[e'ye' 
tezv‰c ve ink`7 %yledim Ó‹ deyǖb mezbwr ~7med Be[e' da6‰ mezbwre' 4~‰[e'y‰ 
mehr-i mer0wm ile' tezevvqc ve 0abwl %yledim Ú‹ d‰dikde' m` va0a4 bi't-1aleb 
ketb olund= f‰'l-yevm %l 4i[r‰n min Receb lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf.  
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{qhwdq'l-7`l™ &qseyn Be$ ibn Mu91afa, 4Iva2 Be$ ibn 4Abdullah, Ywsuf Be[e' 
cw0a'd`r, _brah‰m Be$ ibn 4Abdullah. 
 

 
 

13 
∆ΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

 
σ. 59α                                                                                  26 Ρετζέπ 1084 [6/11/1673] 
 

Η Μαρίτα κόρη Γιώργη, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, δηλώνει ενώπιον του µεβλανά Αµπντουλτζελίλ Εφέντι, στη συνεδρίαση 
του ιεροδικείου που έγινε στο σπίτι του κετχουντά των τσαούσηδων αγιάνη 
Μουσταφά Αγά, που κατοικεί κοντά στο τζαµί του θανόντα Ιµπραΐµ Χαν, ότι πουλά 
στην ανήλικη κόρη της Φατιµά, κόρη του θανόντα Κουρτ Μπέι, την οποία στο 
δικαστήριο εκπροσωπεί ο σύζυγός της Οσµάν Μπέι γιος Μεχµέτ,291 την παρακάτω 
ακίνητη και κινητή περιουσία, που βρίσκεται στο προαναφερθέν χωριό, για 100 
ασλάνια γρόσια: 

σπίτι, οκτώ κατώγειων δωµατίων, που περιλαµβάνει κήπο µε δέντρα και αυλή 
και συνορεύει µε σπίτι του Μανιού, µε σπίτι της Μάνιας, µε σπίτι του Νικολού και µε 
δηµόσιο δρόµο· 

σπίτι, ενός ανώγειου και ενός κατώγειου δωµατίου, το οποίο συνορεύει µε σπίτι 
του Κωνσταντή, µε σπίτι του Νικολού, µε σπίτι του Φραγκιά και µε σπίτι του 
Μανιού· 

πέντε ξύλινα σεντούκια, έξι ζευγάρια σεντόνια, τέσσερα στρώµατα, δύο 
καζάνια· 

είκοσι πρόβατα. 
Η Μαρίκα δηλώνει ότι δωρίζει την παραπάνω περιουσία στην κόρη της. 
Μάρτυρες: εµίνης των τσαούσηδων Αλί Αγά γιος Μαχµούτ, κετχουντάς των 

τσαούσηδων προαναφερθείς Μουσταφά Αγά γιος Χουσεΐν, Χαλίλ Εφέντι γιος Αχµέτ 
Βελί γιος Σαµπάν, Χασάν γιος Αµπντουλλάχ. 

 
Βλ. και έγγρ. 5. 

 
 
 
É‹ Ta7a00u0-5 4x?r-i [er4‰yle' 7u9w9-i `t‰ %l bey`n5/ ma7alinde' ta7r‰r‰ %t-tem`s 
olunm`3=n 35bb u1-1aleb 05bel-5 [er4den irs`l Ô‹ olun`n mevl`n` 4Abdulcel‰l 
Ėfend‰ med‰ne-i )andiye'de' mer7wm sul1`n _brah‰m ^`n c`m‰4-i [er‰f‰ 
0urbqnde' ]`vu[lar Ë‹ ket6qd`s= fa6rq'l-`4y`n Mu91afa ~3`n5/ s`kin oldu$= 
menzile' v`rwb 4a0d-5 meclis-i [er4 etdikde' med‰ne-i mezbwre' Ö‹ mu2`f`t5ndan 
Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 _stavr`k‰ n#m 0arye'de' s`kine' Marita' bint Yµrg‰ 
n#m na9r`niye' meclis-i ma40wd-5 mezbwre'de' Í‹ 9ulbiye' 9a3‰re' 05z= F`1ime' 
bint %l mer7wm )wrd Be$ n#m 9a3‰re'ni/ va9‰ man9ub= ol`n 9a3‰re'-i 
mezbwre'ni/ zevc‰ Î‹ 4O8m`n Be$ ibn Me7med ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i 
kel`m edǖb bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in silk-i mqlkqmde' olwb 0arye'-i 
mezbwre'de' Ó‹ v`0i4 bir 1araf= M`n‰µ n#m ?imm‰ menzil‰ ve bir 1araf= Man‰` 
                                                 
291 Πιθανότατα ο γραφέας σηµείωσε λάθος τον τίτλο. Ο σύζυγος της Φατιµέ είναι ο Οσµάν Τσελεµπί 
γιος Μεχµέτ:(βλ. και έγγρ. 5). 
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n#m na9r`niye' menzil‰ ve bir 1araf= N‰0µlµ n#m ?imm‰ menzil‰ ve bir 1araf= 
1ar‰0-i 4`m Ú‹ ile' ma7dwd sekiz b`b ta7t`n‰ o1a' ve ?`t-5 %[c`r b`3]e' ve 
7avlwy= mq[temel menzil ve yine' bir 1araf= )os1an1‰n n#m ?imm‰ menzil‰ ×‹ 
ve bir 1araf= N‰0µlµ n#m ?imm‰ menzil‰ ve bir 1araf= Frank` n#m ?imm‰ 
menzil‰ ve bir 1araf= M`n‰µ n#m ?imm‰ menzil‰ ile' ma7dwd bir b`b ÉÜ‹ 
fev0`n‰ o1a' ve bir b`b ta7t`n‰ o1a'y= mq[temel menzilim‰ ve be[ ta7ta' 9and50 
ve `lt= ]ift ]`r[eb ve dxrt dx[ek ÉÉ‹ ve ik‰ 0az3`n «sic¬ ve yi$irm‰ reis 
3anemim‰ bey4-i 0a14=yle' 05z5m-5 9a3‰re'-i mezbwre'ye' bi 9af0a'-5 v`7ide' yǖz 
%sed‰ 3urw[a' bey4 ÉÔ‹ ve tesl‰m edǖb va9‰-i mezbwr da6‰ [ir` 9a3‰re'ye' %nfa4 
olma3la' ve9`yeten i[tir` ve tesellqm etdikden 9o/ra' 8emen‰ ÉË‹ ol`n mebla3-5 
mezbwr yǖz %sed‰ 3urw[ 9a3‰re'-i mezbwre'ye' hibe'-i 9a7‰7a' ile' hibe' %yledim 
ba4d %l yevm m`rr5-\-\ikr menziller ÉÖ‹ ve %[y` 9a3‰re-i mezbwre'ni/ mqlk-i 
mq[ter`s=d5r d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= ÉÍ‹ 7urr5ra' 
f‰'l-yevm %s-s`dis ve'l 4i[r‰n min Receb %l mqrecceb lisene' %rba4 ve 8em`n=n 
ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ ]`vu[lar %m‰n‰ 4Al‰ ~3` ibn Ma7mud, +`vu[lar ket7qd`s= mer0wm 
Mu91afa ~3` ibn &qseyn, ^al‰l Ėfend‰ ibn ~7med, Vel‰ bin {a4b`n, &asan bin 
4Abdullah. 
 
 
 

14 
ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΝΗ 
 

σ. 63ε                                                                                 29 Σαµπάν 1084 [9/12/1673] 
 

Η ενήλικη παρθένα Καλή κόρη Γιάννη, κάτοικος του χωριού Μονή του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, µε πληρεξούσιο τον αµφιθαλή αδερφό της Μεχµέτ Μπεσέ γιο 
Αµπντουλλάχ –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Μουσταφά Μπεσέ γιου Μεχµέτ και του 
Μπαϊράµ Μπεσέ γιου Αµπντουλλάχ– παντρεύεται τον Αµπντουλκερίµ Μπεσέ γιο  
[   ], µε πληρεξούσιο το Χασάν Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ –σύµφωνα µε τη µαρτυρία 
των ίδιων µαρτύρων– µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 1.500 άσπρων. 

Μάρτυρες: τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, 
Ιβάζ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ, Ιµπραΐµ Μπέι γιος Αµπντουλλάχ (;). 

 
 

É‹ Med‰ne'-i Kandiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 Mµn‰ n#m 
0arye'de' s`kine' )`l‰ bint Y`n‰ n#m bikr b`li3a' 1araf5ndan 7u9w9-5 `t‰ %l 
bey`<na> vek‰l olwb Mu91afa Be[e' Ô‹ ibn Me7med ve Bayr`m Be[e' ibn 
4Abdullah [eh`detler‰yle' vek`let‰ 8`b‰te' ol`n mezbwre'ni/ li-%beveyn 0ar5nd`[= 
Me7med Be[e' ibn 4Abdullah meclis-i [er4de' 4Abdulker‰m Be[e' ibn <   > Ë‹ 
1araf5ndan ke?al5k vek‰l olwb mezbwru/ Mu91afa Be[e' ve Bayr`m Be[e' 
[eh`detler‰yle' vek`let‰ 8`b‰te' ol`n &asan Be[e' ibn 4Abdullah ma72ar5nda' 
i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m Ö‹ edǖb mqvekillem-i mezbwre' )`l‰'y‰ b‰/ be[ yǖz 
`0]e' mehr-i mǖeccel tesmiye's‰yle' zeyl-i ve8‰0a'da' mes1wr %l esam=-5 mqslim‰n 
7u2wrunda' vek`letim 7aseb‰yle' mqvekkil mer0wm Í‹ 4Abdulker‰m Be[e'ye' 
tezv‰c ve ink`7 %yledim deyǖb mezbwr &asan Be[e' da6‰ mqvekille'-i mezbwre' 
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)`l‰y‰ mehr-i mer0wm ile' mqvekille-i mezbwr 4Abdulker‰m Be[e' i]ǖn tezevvqc 
Î‹ ve 0abwl %yledim dime$‰n m` va0a' bi't-1aleb ketb olund= f‰’l t`si4 ve'l 
4i[r‰n min {a4b`n lisene' %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Ywsuf Be[e' cw0a'd`r, &qseyn Be$ ibn Mu91afa, 4Iva2 Be$ ibn 
4Abdullah, _brah‰m Be$ ibn 4Abdullah «?¬. 

 
 
 

15 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ 
 

 
σ. 72δ                                                                                   24 Σεβάλ 1084 [1/2/1674] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 164, αρ. µετ. 731 
 

Ο Κούρτ, ενήλικος γιος του θανόντα Μεχµέτ Μπέι, κατοίκου του χωριού 
Καλέσα του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, ανανεώνει τη σύµβαση δενδρονοµίας,292 που είχε 
συνάψει ο πατέρας του µε το Μιχάλη γιο Αναστάση293 (;) και τους Νικολό και 
Μιχάλη γιους Μπιάζη294 (;), κατοίκους του ίδιου χωριού. Η σύµβαση αφορούσε ένα 
χωράφι, εκτάσεως 4 ½ στρεµµάτων, στο οποίο οι προαναφερόµενοι χριστιανοί είχαν 
αναλάβει την υποχρέωση να φυτεύσουν αµπέλι µε τον όρο να δίνουν το ένα τρίτο της 
σοδειάς στο Μεχµέτ Μπέι και να κρατούν οι ίδιοι τα δύο τρίτα. 

Ο γιος του θανόντα επιβεβαιώνει και ανανεώνει τη σύµβαση δενδρονοµιας. 
Μάρτυρες: Μαχµούτ Μπεσέ γιος Αχµέτ, Μουσταφά Μπεσέ γιος Χασάν, 

Μαχµούτ Μπεσέ γιος Αµπντουρραχµάν, Αχµέτ Αγά, Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά. 
 

 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )al`[a' n#m 
0arye'de' s`kin iken bwndan `0dem fevt ol`n Me7med Be$ n#m mqteveff`n5/ 
Ô‹ keb‰r o3l= )wrd n#m kimesne' meclis-i [er4de' 0arye'-i mezbwre' `7`l‰sinden 
M‰6`l‰ veled Nas1`8µ «?¬ ve Ni0µlµ ve M‰6`l‰ veled Biy`z‰ «?¬ n#m ?imm‰ler 
ma72arlar5nda' i0r`r Ë‹ ve ta0r‰r-i kel`m edǖb 0arye'-i mezbwre' bir 1araf= 
Mu91afa n#m kimesne' tarlas= ve q] 1araf= Y`n‰ <n`m ?imm‰> t`rl`s= ile' ma7dwd 
dxrt bu]w0 dônqm Ö‹ t`rl`y= b`b`m mqteveff`-= mezbwr Me7med Be$ 
7uywtunda' «?¬ mezbwrwn zimm‰lere' tesl‰m edǖb < ? > bir kerm 3ars edǖb her 
sene' 7`95l ol`n Í‹ ma79wlqnq/ q] sehimden bir‰n‰ b`b`ma' v‰rǖb ik‰sin‰ 
kendǖler `lma0 qzere' 4a0d-5 <mqs`0`t> edǖb mezbwrler da6‰ kqrwm 3ars Î‹ 
edǖb her sene' ma79wlqnq/ 8ql8qn‰ b`b`ma' tesl‰m ederler eder «?¬ %l-7`let-q-
hazihi ben da6‰ vech-i me[rw7 qzere' tecd‰d-i 4a0d-5 mqs`0`t edǖb Ó‹ ve her 
sene' b`3-5 mezkǖru/ miz`c-5 muva;;5f5n5/ 8ql8qn‰ ben v‰rǖb ve 8qlq8`n 
ber`berler da6‰ f‰’l va0i4-i 7`l vech-i me[rw7 qzere' Ú‹ olm5[d5r deyǖ mezbwr 

                                                 
292 Συµφωνία στην οποία ο ένας παραχωρεί τα δέντρα και ο άλλος αναλαµβάνει να τα καλλιεργήσει µε 
όρο να διανείµει τους καρπούς στον ιδιοκτήτη τους: Ιωάννης Χλωρός, Λεξικόν Τουρκο-Ελληνικόν, τ. 
Β΄, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη, 1900, σ. 1653. 
293 Ο Σταυρινίδης διάβασε το όνοµα «Νετάτος». 
294 Ο Σταυρινίδης διάβασε «Πιάζη». 



 100

)wrd kqlliy`t-i me[rwha's5nda' ta9d‰0 %tme$‰n m` va0a4 bi't-1aleb ketb olund= 
7urrira f‰'l-yevm %r-r`b4‰ ve'l 4i[r‰n ×‹ min {evv`l %l mqkerrem lisene' %rba4 ve 
8eman=/ ve %lf.  
{qhwdq'l-7`l™ Ma7mwd Be[e' ibn ~7med, Mu91afa Bese' ibn &asan, Me7med 
Be[e' ibn 4Abdurra7man, ~7med ~3`, &qseyn Be$ ibn Mu91afa. 
 
 

 
16 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 

 
σ. 76β                                                                                 8 Ζιλκαντέ 1084 [14/2/1674] 

 
Ο Γιώργης Μπιλίγιος (;) γιος Γιάννη, κάτοικος του χωριού Κρουσώνας του 

ναχιγιέ Μαλεβιζίου, πουλά στο Γιώργη γιο Γιαννά, κάτοικο του χωριού Καβροχώρι 
του ίδιου ναχιγιέ, χωράφια που βρίσκονται στο χωριο Καβροχώρι, για 24 ασλάνια 
γρόσια. 

Τα δύο χωράφια, το καθένα εκτάσεως τριών µουζουριών, και ένα χωράφι, 
εκτάσεως 2 ½ µουζουριών, συνορεύουν µε: 

χωράφι του Καρά Μεχµέτ Μπεσέ, µε χωράφι της Μαρίας, µε αυλάκι µύλου και 
µε κοιλαδα· 

χωράφι της Μαρίας, µε ενεπίγραφη κρήνη και µε κοιλάδα· 
χωράφι του Φραγκιά, µε χωράφι του Καρά Μεχµέτ Μπεσέ και από τις δύο 

πλευρές µε χωράφι του Ζεινέκ Μπέι. 
Μάρτυρες: Αλί Μπεσέ γιος Χασάν, Γιουσούφ Μπέι γιος Μαχµούτ, Χουσεΐν 

Μπέι γιος Μουσταφά. 
 
 

 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )wr[µna' n#m 
0arye'de' s`kin Yµrg‰ Biliyµ «?¬ veled Y`n‰ n#m zimm‰ meclis-i [er4de' 
n`7iye'-i mezbwre'de' t`bi4 Ô‹ )avl`7µr n#m 0arye'de' s`kin Yµrg‰ veled Y`na' 
n#m zimm‰ ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `t‰ 9udwruna' de$‰n 
silk-i mqlkqmde' olwb zikr olun`n Ë‹ )avl`7µr s5nµr5nda' v`0i4 bir 1arafdan 
)ara' Me7med Be[e' n#m kimesne' t`rl`s= ve bir 1arafdan Mar‰a' n#m 
na9r`niye' t`rl`s= ve bir 1arafdan de$irmen‰ 7ar0 ve bir 1arafdan v`d‰ Ö‹ ile' 
ma7dwd q] mwzurlu0 t`rl` ve yine' bir 1arafdan Mar‰a' n#m na9r`niye' t`rl`s= 
ve bir 1arafdan ce[me'-i mu7arrer‰ ve bir 1arafdan v`d‰ ile' ma7dwd q] 
mwzurlu0 Í‹ t`rl` ve yine' 1arafdan Frank` n#m zimm‰ t`rl`s= ve bir 1arafdan 
)ara' Me7med Be[e' n#m kimesne' t`rl`s= ve ik‰ 1arafdan Zeynek Be$ t`rl`s= 
ile' ma7dwd ik‰ bu]u0 mwzurlu0 Î‹ t`rl`m= 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ 
bey4-i b`t-5 9a7‰7-i [er4‰ ile' bi 9af0a'-5 v`7ide' mezbwr Yµrg‰'ye' yi$irm‰ dxrt 
%sed‰ 3urw[a' bey4 ve Ó‹ tesl‰m edǖb old`6‰ i[tir` ve tesellqm %tdikden 9o/ra' 
8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr yi$irm‰ dxrt %sed‰ 3urw[= mezbwr Yµrg‰ yedinden 
Ú‹ bi't-tam`m ve'l kem`l `6\ ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm zikr olun`n 
t`rl`lar mezbwr Yµrg‰'ni/ mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya7t`r muta9arr5f 
×‹ olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= 7urrira' f‰'l-
yevm %8-8`min min |‰l0a4de' %[-[er‰fe' lisene' ÉÜ‹ %rba4 ve 8em`n=n ve %lf. 
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{qhwdq'l-7`l™ 4Al‰ Be[e' ibn &asan, Ywsuf Be$ ibn Ma7mwd, &qseyn Be$ ibn 
Mu91afa. 

 
 
 

17 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΧΡΕΟΥΣ 
 

σ. 111γ                                                                           22 Μουχαρέµ 1085 [28/4/1674] 
 

Ο Μεχµέτ Μπέι, από τους εθελοντές της δεξιάς πτέρυγας στην υπεράσπιση του 
Χάνδακα, πουλά στη Χατιτζέ κόρη Αµπντουλλάχ, η οποία είναι µητέρα και 
κηδεµόνας του ανήλικου γιου του θανόντα σπαχή Ζουλφικά γιου Αµπντουλλάχ, 
Αχµέτ, τη µισή από την παρακάτω ακίνητη περιουσία, για 84 ασλάνια γρόσια, 
συµψηφίζοντας το χρέος του. Η περιουσία του συνίσταται στα εξής: 

χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας, εκτάσεως 46 στρεµµάτων, το οποίο βρίσκεται σε 
χωριό της επαρχίας Μαλεβιζίου295 και συνορεύει µε χωράφια του αράπ τσερίµπαση, 
µε χωράφια του κοντακτσή Οσµάν Μπεσέ, µε χωράφια του Ουσκουνταρλί Μουσταφά 
Μπεσέ και µε το δρόµο που οδηγεί στο Ρέθυµνο· 

 χωράφι, εκτάσεως 20 στρεµµάτων, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό (;) και 
συνορεύει µε χωράφι του πωλητή, µε χαντάκι και από τις δύο πλευρές µε δηµόσιο 
δρόµο· 

χωράφι, εκτάσεως 18 στρεµµάτων, που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία και 
συνορεύει µε χωράφι του Λάβρη (;) µε χωράφι του Μπιγικλί Χουσεΐν Μπεσέ και µε 
δηµόσιο δρόµο. 

Μάρτυρες: από τους τσοχαντάρηδες Εµπουµπέκρ Αγά, Σαχίν Τσαούς γιος 
Μεχµέτ, Αχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, µπολούκµπασης Εµίρ γιος Μεχµέτ Μπέι, 
Μπιγικλί Χασάν Μπεσέ, κουµπαρατζής Οσµάν Μπεσέ. 

 
Βλ. και έγγρ. 10, 11. 

 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu7`fa;a's5nda' 9`3 0µl gô/qllerinden Me7med Be$ 
meclis-i [er4de' bwndan `0dem vef`t eden |wlf50` Ô‹ sip`h‰ ibn 4Abdullah'5/ 
9ulb= o3l= ~7med n#m 9a3‰ri/ va9‰s‰ ve v`lide's‰ &ad‰ce' bint 4Abdullah n#m 
6`twn ma72ar5nda' Ë‹ i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb med‰ne'-i mezbwre' 
mu2`f`t5ndan M`lev‰z n`7iye'sinde' 0arye' 1obr`35nda' v`0i4 bir 1araf= Ö‹ 4arab 
]er‰b`[= t`rl`lar= ve bir 1araf= 0µnd`0c= 4O8m`n Be[e' t`rl`lar= ve bir 1araf= 
Űskqd`rl= «sic¬ Mu91afa Be[e' t`rl`lar= Í‹ ve bir 1araf= Resme'ye' g‰den 1ar‰0-i 
4`m ile' ma7dwd 05r0 `lt= dônqm mqlk t`rl`m= ve yine' 0arye'-i mezbwre' 
1obr`35nda' bir 1araf= yine' Î‹ {yine'} benim tarl`m ve bir 1araf= 6anda0 ve ik‰ 
1araf= 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd yi$irm‰ dônqm t`rl`m= ve yine' mev2i4-i 
mezbwrde' v`0i4 Ó‹ bir 1araf= L`vr‰ «?¬ n#m zimm‰ t`rl`s= ve bir 1araf= B5y50l= 
&qseyn Be[e' t`rl`s= ve 1araf-5 r`bi4 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd on sekiz dônqm 
Ú‹ t`rl`m5/a' cem4%n seksen dôrt dônqm mqlk t`rl`m= 1arafeynden ic`b ve 

                                                 
295 ∆ε σηµειώνεται το όνοµα του χωριού. 
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0abwl 7`v‰ bey4-i bat-i 9a7‰h-i [er4‰ ile' n‰m-i mezbwru/ ×‹ v`lide's‰-i 
mer0wme'ye' seksen dôrt %sed‰ 3urw[a' 9af0a'-5 v`7ide' bey4 ve tesl‰m edǖb 
olda6‰ n‰m-i mer0wm ÉÜ‹ i]ǖn bi'l-ve9`yet i[tir` ve 0ab2 ve tesellqm 
%yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwru/ seksen dôrt 3urw[= n‰m-i 
mezbwre' ÉÉ‹ zimmetimde ve n‰m ol`n seksen dôrt 3urw[a' ta0`9 %yledim 
old`6‰ bi'l-ve9`yet mu0`ya2a' %yled‰ d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 ÉÔ‹ %[-[er4‰ m` 
va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= ta7r‰r%n f‰'l-yevm %8-8`n‰ ve'l 4i[r‰n min [ehr %l 
Mu7arrem %l 7ar`m lisene' 7ams ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ fa7rq'l-`4y`n Ėbwbekir ~3` cw0a'd`r `3`s=, {`h‰n }`vu[ ibn 
Me7med, ~7med Be[e' ibn 4Abdullah, Ėm‰r Bôlqkb`[= ibn Me7med Be$, 
B5y50l= &asan Be[e', 0wmb`rac= 4O8m`n Be[e'. 
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ 
 

σ. 119α                                                                                   5 Σαφέρ 1085 [11/5/1674] 
 

Ο Μανιός Σερπετζές (;) γιος Νικολού, κάτοικος του χωριού Άγιος Μύρων του 
ναχιγιέ Μαλεβιζίου, πουλά στο Μουσταφά Τσαούς γιο Αµπντουλλάχ, από τους 
τσαούσηδες του Συµβουλίου την παρακάτω ακίνητη περιουσία, για 20 γρόσια: 

σπίτι δύο ερειπωµένων δωµατίων, το οποίο βρίσκεται στο προαναφερθέν χωριό 
και συνορεύει µε ιδιοκτησίες του Ισµαΐλ Μπεσέ και του Χασάν Μπεσέ, µε 
ιδιοκτησία296 (;) του Νικολού Γερµεράκη/Μπερµεράκη (;) και µε δηµόσιο δρόµο· 

αµπέλι, εκτάσεως 12 εργατών, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό και περιλαµβάνει 
µια οικία σε καλή κατάσταση· συνορεύει µε χωράφια του Γιακουµή, του Μεστούρη/ 
Μαστούρη (;) Γιώργη, του Κωνσταντίνου Μπαµπακά (;) και µε δηµόσιο δρόµο· 

χωράφι συγκείµενο στο παραπάνω αµπέλι, εκτάσεως περίπου 4 ½ µουζουριών, 
το οποίο περιλαµβάνει δέντρα καρποφόρα και µη. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ Αλί Τσελεµπί, Μεχµέτ Μπέι γιος Χουσεΐν, Μεχµέτ Μπέι 
γιος Αµπντουλλάχ, Οσµάν Μπέι γιος Ιµπραΐµ. 

 
Βλ. και έγγρ. 19. 
 
 

< ‡ > silk-i mqlk olwb. 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 ~yµ M‰rµ n#m 
0arye'de' s`kin M`n‰µ Serbece' «?¬ veled N‰0µlµ n#m zimm‰ meclis-i [er4i Ô‹ 
6a15r-5 l`z5m ut-tev0‰rde' med‰ne'-i mezbwre'de' d‰v`n-5 c`vu[lar5ndan Mu91afa 
C`vu[ ibn 4Abdullah ma72ar5nda' bi 1av4a' i0r`r ve ta0r‰r-i Ë‹ kel`m edǖb < ? > 
< ? >297 0arye'-i mezbwre'de' v`0i4 bir 1araf= _sma4‰l Be[e' ve bir 1araf= &asan 
Be[e' n#m kimesne'ler mqlkler‰ ve bir 1araf= N‰0µlµ Ö‹ Y%rmer`k‰‹B%rmer`k‰ «?¬ 

                                                 
296 ∆ε σηµειώνεται τι είδους περιουσία είναι. Ίσως mülk (ιδιοκτησία), όπως και των υπολοίπων. 
Συνήθως οι περιουσίες των συνόρων είναι ίδιου είδους. 
297 ∆υσανάγνωστη σηµείωση ανάµεσα στις πρώτες λέξεις της δεύτερης και της τρίτης σειράς της 
καταχώρισης. 
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n#m zimm‰ ve 1araf-5 r`bi4 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ik‰ b`b 6ar`b o1a'm= 
mq[temel menzilim‰ ve yine' 0arye'-i mezbwre' 1opr`35nda' Í‹ bir 1araf= Ya0wm‰ 
ve bir 1araf= Me91wr‰‹Ma91wr‰ «?¬ Yµrg‰ ve bir 1araf= )os1an1‰n B`ba0a' «?¬ n#m 
zimm‰ler t`rl`lar= ve 1araf-5 r`bi4 1ar‰0-i Î‹ 4`m ile' ma7dwd bir mq[eyyed 
6`ne'm‰ mq[temel on ik‰ %r3`tl50 b`35m= zikr olun`n b`3a' mutta95l olwb %[c`r-i 
mq8mire' Ó‹ ve 3ayri mq8mire'y‰ mq[temel ta6m‰n%n dôrt bu]u0 mwzur to6um 
ist‰4`b eder t`rl`m= 1arafeynden ic`b ve 0abwl 7`v‰ bey4-i b`t-i Ú‹ 9a7‰7-i [er4‰ 
ile' mezbwr Mu91afa }`vu[a' bi 9af0a-5 v`7ide' yi$irm‰ %sed‰ 3urw[a' bey4 ve 
tesl‰m %yledim old`6‰ i[tir` ve 0ab2 ×‹ ve tesellqm ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 
8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr yi$irm‰ 3urw[= mezbwr Mu91afa C`vu[ yedinden 
tam`m%n `6\ ve 0ab2 ÉÜ‹ %yledim ba4d %l yevm m`rr5-\-\ikr menzil ve t`rl` 
ve b`3 mq[ter‰-i mezbwru/ bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ve'l-lev`7i0 ve k`ffe'tq'l-7u00w0 
ÉÉ‹ ve'l mer`f50 mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya7t`r muta9arr5f olswn 
d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 e[-[er4i m` va0a4 ÉÔ‹ bi'1-1aleb ketb olund= ta7r‰r%n f‰'l-
yevm %l 7amis 4a[r min [ehr-i (afer %l 7ay5r lisene' 7ams ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med 4Al‰ Celeb‰, Me7med Be$ ibn &qseyn, Me7med bin 
4Abdullah, 4O8m`n Be$ ibn _brah‰m. 
 
 
 

19 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΣΕ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ 
 

σ. 119β                                                                                  16 Σαφέρ 1085 [22/5/1674] 
 

Ο Σταµάτης γιος Γιώργου, κάτοικος του χωριού Άγιος Μύρων του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου πουλά στο Μουσταφά Τσαούς γιο Αµπντουλλάχ, από τους τσαούσηδες 
του Συµβουλίου, τα παρακάτω χωράφια για 2 ½ γρόσια: 

χωράφι, εκτάσεως περίπου 1 ½ µουζουριών, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο χωριό 
και συνορεύει µε ιδιοκτησίες του Μεχµέτ και του Χασάν, µε ιδιοκτησία του Μανιού 
Μαριατσόλη/Μαριατσούλη (;) και µε δηµόσιο δρόµο· 

χωράφι, εκτάσεως 2 ½ µουζουριών, που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία και 
συνορεύει µε ιδιοκτησία του Χασάν, µε ιδιοκτησίες του Γιώργη Ντενούρη (;), του 
Μάρκου και του Γιώργη Φοµανά/Κοµανά (;)· 

χωράφι, εκτάσεως 3 µουζουριών, που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία και 
συνορεύει µε ιδιοκτησίες298 του Γιάννη Χαρκούτση (;), του προαναφερθέντος Γιώργη 
Ντενούρη (;), του δάσκαλου Φραγκιά και µε χαντάκι. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ Αλί Τσελεµπί, Μεχµέτ Μπέι γιος Χουσεΐν, Μεχµέτ Μπέι 
γιος Αµπντουλλάχ, Οσµάν Μπέι γιος Ιµπραΐµ. 

 
Βλ. και έγγρ. 18. 
 

 
 

                                                 
298 ∆ε σηµειώνεται το είδος της περιουσίας. Πιθανότατα mülk (ιδιοκτησία), γιατί αναφέρεται για 
δεύτερη φορά το όνοµα του Γιώργη Ντινόρη, του οποίου οι ιδιοκτησίες συνορεύουν µε το πωλούµενο 
χωράφι. 
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É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 ~yµ M‰rµ n#m 
0arye'de' s`kin _stam`t‰ veled Yµr3µ n#m zimm‰ med‰ne'-i Ô‹ mezbwre'de' s`kin 
d‰v`n-5 ]`vu[lar5ndan Mu91afa C`vu[ ibn 4Abdullah ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i 
kel`m edǖb bey4-i at‰ Ë‹ 9udwruna' de$‰n silk-i mqlk-i 9a7‰mde' mqnselik olwb 
0arye'-i mezbwre' 1opr`35nda' v`0i4 bir 1araf= Me7med ve bir 1araf= &asan 
mqlkler‰ ve bir 1araf= Ö‹ M`n‰µ M`r‰a']µl‰‹ M`r‰a']wl‰ «?¬ n#m \imm‰ mqlk‰ ve 
1araf-5 r`bi4 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ta6m‰n%n bir bu]u0 mwzur to6um ist‰4`b 
eder t`rl`m= Í‹ ve yine' mev2i4-i mezkǖrde' bir 1araf= &asan mqlk‰ ve bir 
1araf<=> Yµrg‰ Denwr‰ «?¬ ve bir 1araf= M`r0µ ve 1araf-5 r`bi4 Yµrg‰ 
Fµman`‹)µman` «?¬ Î‹ mqlkler‰ ile' ma7dwd ik‰ bu]u0 mwzur to6um ist‰4`b 
eder t`rl`m= ve yine' mev2i4-i mezkǖrde' v`0i4 bir 1araf= Y`n‰ ^`r0wc «?¬ Ó‹ 
ve bir 1araf= mezbwr Yµrg‰ Denwr‰ «?¬ ve bir 1araf= 1`s0al‰ Franka' ve 1araf-5 
r`bi4 7andek ile' ma7dwd q] mwzur to6um ist‰4`b Ú‹ eder t`rl`m= 1arafeynden 
ic`b ve 0abwl 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr Mu91afa C`vu[a' bi 
9af0a'-5 v`7ide' ×‹ ik‰ bu]u0 3urw[a' bey4 ve tesl‰m %yledim old`6‰ i[tir` ve 
0ab2 ve tesellqm ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr ik‰ 
ÉÜ‹ bu]u0 3urw[= mezbwr Mu91afa }`vu[ yedinden bi't-tam`m a7z «sic¬ ve 0ab2 
%yledim ba4d %l yevm m`rr5-\-zikr t`rl`lar mq[ter‰-i mezbwru/ ÉÉ‹ mqlk-i 
mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya7t`r muta9arr5f olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-
[er4i m` va0a4 bi'1-1aleb ÉÔ‹ ketb olund= ta7r‰r%n f‰'l-yevm %s-s`dis 4a[r min 
[ehr-i (afer %l 7ay5r lisene' 7ams ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med 4Al‰ Celeb‰, Me7med Be$ ibn &qseyn, Me7med bin 
4Abdullah, 4O8m`n Be$ bin _brah‰m. 

 
 
 

20 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

σ. 133α                                                                                 23 Σεβάλ 1085 [20/1/1675] 
 

Ο παπα–Μιχάλης, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
πουλά στο Γιώργη Λαριγιάννη και τον αδελφό του Μανόλη γιους Γιώργη,299 
κατοίκους του ίδιου χωριού, τα παρακάτω χωράφια για 31 ασλάνια γρόσια. Τα 
χωράφια, βρίσκονται στο ίδιο χωριό και τα είχε στην κατοχή του ο παπα-Μιχάλης µε 
έγγραφο που είχε πάρει από τον εµίνη του ∆ηµόσιου Ταµείου, σύµφωνα µε 
αυτοκρατορικό έγγραφο ιδιοκτησίας. Η περιουσία συνίσταται στα εξής: 

χωράφι που συνορεύει µε χωράφι του παπα–Μιχάλη και µε αµπέλι του [ ; ]· 
χωράφι που συνορεύει µε µικρό ποτάµι, µε αυλάκι, µε χωράφι του [ ; ] και µε 

δηµόσιο δρόµο· 
χωράφι που συνορεύει µε χωράφι του Ζεϊνέκ (;) Μπέι και µε ξηρό ρυάκι· 
χωράφι που συνορεύει µε χωράφι του Μακρυγιώργη και µε χωράφι του παπα–

Συµεών (;)· 
χωράφι που συνορεύει µε χωράφι του [ ; ], µε δρόµο, µε χωράφι του παπα–

Μανόλη, µε χωράφι του Συµεών (;)300 και µε χωράφι του Φραγκιά Μαράνη (;)· 

                                                 
299 Στη 12η σειρά, αν διαβάζω σωστά, σηµειώνεται ότι ο Μανόλης είναι αδελφός του Γιώργη. 
300 Πιθανότατα πρόκειται για τον παπα-Συµεών.  
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χωράφι που συνορεύει µε χωράφι του Αντρουλή Μιχάλη, µε χωράφι του 
Γιώργη Μανόλη, µε χωράφι του Ζεϊνέκ (;) Μπέι και µε χωράφι του Φραγκιά Μαράνη 
(;). 

Μάρτυρες: συντάξας το έγγραφο Αλί Εφέντι γιος Μεχµέτ Εφέντι, Μεχµέτ 
Τσελεµπί γιος Χαλίλ, Γιουσούφ Μπολούκµπασης γιος Μεχµέτ, νυν µουχζίρης 
Χουσεΐν Μπέι γιος Μουσταφά, νυν εµίνης (;) του δικαστηρίου Οµέρ Μπέι. 

 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )avlo7µr n#m 
0arye'de' s`kin p`p` Mi7al‰ n#m \imm‰ meclis-i [er4-i 6a1=r-5 Ô‹ l`z5m ut-
tev0‰rde' yine' 0arye'-i mezbwr<e'> s`kinlerinden Yµrg‰ L`r‰y`n‰ ve Manµl veled 
Yµrg‰ n#m zimm‰ler meclis-i [er4de' Ë‹ i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb yedimde' 
ol`n mqlkn`me'-i hqm`ywn mwcibince' vec‰h %l m`l %m‰n‰ 1araf5ndan v‰r‰l%n 
temessq$qm mwcibince' Ö‹ bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in silk-i mqlkqmde' mqnselik 
olwb 0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= p`p` Mi7`l‰ tarl`s= ve bir 
1araf= Í‹ < ? > b`3= ve yine' 0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= ]`y ve 
bir 7ar0 ve < ? > tarl`s= Î‹ ve bir 1araf= 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ve yine' 
0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 0514a' tarl` da6‰ kî bir 1araf= Ó‹ Zeynek 
«?¬ Be$ tarl`s= ve bir 1araf= 0wr= dere' ve bir 0514a' tarl` da6‰ kî bir 1araf= 
Ma0r‰yµrg‰ tarl`s= ve bir 1araf= p`p` Sim‰4`n «?¬ Ú‹ tarl`s= ve bir 0514a' tarl` 
da6‰ kî < ? > tarlas= ve bir 1araf= 1ar‰0 ve bir 1araf= p`p` Manµl‰ tarl`s= ve bir 
1araf= da6‰ Sim‰4an «?¬ ×‹ tarl`s= ve bir 1araf= Fr`nka' Mara'n‰ «?¬ tarl`s= ve bir 
0514a' tarl` da6‰ kî bir 1araf= ~ndwrl‰ (sic) Mi6`l tarl`s= ve bir 1araf= ÉÜ‹ Yµrg‰ 
M`nµl‰ tarl`s= ve bir 1araf= Zeynek Be$ tarlas= ve bir 1araf= Franka' Mara'n‰ «?¬ 
tarl`s= ile' ma7dwd ol`n ÉÉ‹ tarl`lar=m= bi 9af0a'-5 v`7ide' 1arafeynden ic`b ve 
0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr`n Yµrg‰ Lar‰y`n‰ ÉÔ‹ ve 
0ar5nd`[= Manµl‰'ye' otwz bir %sed‰ 3urw[= v‰rǖb hudwd-5 mezkǖr ile' ma7dwd 
ol`n tarl`y= `6\ <ve> 0ab2 %ylediler ÉË‹ 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr otwz bir 
%sed‰ 3urw[= mezbwr`n yedlerinden bi't-tam`m `6\ <ve> 0ab2 %yledim ba4d %l 
yevm m`rr5-\-\ikr ÉÖ‹ tarl`lar mezbwr`n5/ mqlk-i mq[ter`lar=d5r keyfem` ye[` 
ve ya7t`r muta9arr5f olswnnlar d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 e[-[er4‰ ma hqv ÉÍ‹ %l 
v`0i4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm %8-8`li8 ve'l 4i[r‰n min [ehr-i {evv`l %l 
mqkerrem lisene' 7ams ve 8em`n=n ve %lf 
{qhwdq'l-7`l™ k`tib %l 7urwf 4Al‰ Ėfend‰ ibn Me7med Ėfend‰, Me7med Celeb‰ 
ibn &al‰l, Ywsuf Bxlǖkb`[= ibn Me7med, &qseyn Be$ ibn Mu91afa %l mu725r-5 
7`l`, 4Xmer Be$ %l %m‰n «?¬ %l ma7keme'-i [er‰fe'-i 7`l`. 
 

 
 

21 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ 

 
σ. 157δ                                                                              9 Ρεµπί ΙΙ 1085 [13/7/1674] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 179, αρ. µετ. 752 
 



 106

Ο παπα–Μανόλης γιος παπα–Μιχάλη, κάτοικος του χωριού Καλέσα του 
ναχιγιέ Μαλεβιζίου, πουλά στον αγιάνη Αχµέτ Αγά γιο Αµπντουλλάχ, που κατοικεί 
στη συνοικία του τζαµιού του Σουλτάν Ιµπραΐµ και είναι µουτεβελής του τζαµιού της 
Βαλιντέ Σουλτάν, αµπέλι, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Βούτες του ίδιου ναχιγιέ, για 
60 ασλάνια γρόσια. Το αµπέλι, εκτάσεως περίπου 20 εργατών, περιλαµβάνει  µια 
ερειπωµένη εκκλησία και σπήλαιο και συνορεύει από τις δύο πλευρές µε αµπέλια του 
Μανιουδάκη, µε ρυάκι και µε χωράφι του σπαχή Χιζίρ. 

Μάρτυρες: καγίµης (;), Οµέρ Εφέντι, Χατζί Μεχµέτ, Χουσεΐν Μπέι γιος 
Μουσταφά, καγίµης (;) Ιµπραΐµ Μπεσέ, µπας µπακήκουλης Χουσεΐν Αγά. 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Mal`v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )al‰[a' n#m 
0arye' sqkk`n5ndan p`p` Manµl‰ veled p`p` Mi7`l‰ Ô‹ n#m zimm‰ bi'l-fi4l 
v`lide' sul1`n c`mi4-i [er‰f‰ mqtevell‰s‰ olwb sul1`n _brah‰m cami4 ma7alle'sinde' 
s`kin Ë‹ b`4i8 %l kit`b fa7rq'l-`4y`n ~7med ~3` ibn 4Abdullah ma72ar5nda' 
i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `ti 9udwruna' de$‰n Ö‹ silk-i mqlkqmden 
mqnselik olwb n`7iye'-i mezbwre'ye' t`bi4 Vwtez n#m 0arye' s5nµr5nda' v`0i4 ik‰ 
1araf= Í‹ Manw\`k‰ n#m zimm‰ b`3lar= ve bir 1araf= dere' ve bir 1araf= &525r 
sib`h‰ «sic¬ t`rl`s= ile' ma7dwd ta6m‰n%n yi$irm‰ Î‹ %r3`tl50 bir 6ar`be' 
ken‰se'y‰ ve ma3`rµ'y= (?) mq[temel b`35m= 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ 
bey4-i b`t-i 9a7‰7-i Ó‹ [er4‰ ile' mwmaileyh ~7med ~3`'ya' `ltmi[ 0514a' %sed‰ 
3urw[a' bey4 ve tesl‰m edǖb old`6‰ i[tir` ve tesellqm %yledikden Ú‹ 8o/ra' 
8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr `ltm5[ 0514a' %sed‰ 3urw[= mq[ter‰-i mwmaileyh 
yedinden tam`m%n `6\ ve 0ab2 ×‹ %yledim ba4d %l yevm \ikr olun`n b`3 bi 
cqmle'tq'l-tev`bi4 mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f olswn 
ÉÜ‹ d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm %t-
t`si4 min [ehr-i Reb‰4yq'l-`6ir lisene' 7ams ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ 4Xmer Ėfend‰ %l 0ayy=m «?¬, %l-7`c= Me7med, &qseyn Be$ ibn 
Mu91afa, _brah‰m Be[e' %l 0ayy=m «?¬, &qseyn ~3` b`[ b`0= 0wl= ve 3ayr=him 
min %l 7u22`r. 
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ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ 
 

σ. 159β                                                                             13 Τζεµαζί Ι 1085 [15/8/1674] 
 

Η Εργίνα κόρη Γιώργη, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, µε πληρεξούσιο το Νικολό γιο Γιώργη –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
Γιάννη γιου Κωνσταντή και του Φραγκή (;) γιου Γιώργη- παντρεύεται το Μεχµέτ γιο 
Αµπντουλλάχ, κάτοικο του χωριού Μακρυγιάννη του ναχιγιέ Μυλοποτάµου, µε 
γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 600 άσπρων. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ Μπέι, Αλί Ντεντέ γιος Μεχµέτ, µουχζίρης Χουσεΐν Μπέι, 
µουχζίρης Ιβάζ Μπέι. 
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É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan M`lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 )avla'6µr n#m 
0arye' s`kinler<inden> Ô‹ Ėrgina' bint Yµrg‰ n#m \imm‰ye' 1araf5ndan Y`n‰ 
veled )os1and‰ ve Frank‰ «?¬ veled Yµrg‰ n#m \imm‰ler Ë‹ [eh`detler‰yle' 
vek`let‰ 8`bite' ol`n N‰0µlµ veled Yµrg‰ n#m \imm‰ meclis-i [er4-i [er‰fde' 
b`4i8 Ö‹ %l kit`b Mila'pµ1imµ n`7iye'sinden Ma0riy`n n#m 0arye'de' s`kin 
Me7med ibn 4Abdullah n#m kimesne' ma72ar5nda' i0r`r Í‹ ve ta0r‰r-i kel`m 
edǖb mqvekkilem mezbwre' Ėrgina'y‰ `lt= yǖz `0]e' mehr-i mǖeccel ile' mezbwr 
Me7med'e' tezv‰c %yled‰m ve mer0wm Î‹ Me7med d`6‰ mezbwre' Ėrgina'y‰ 
meclis-i 4a0dde' tezevvqc ve 0abwl %yled‰ deyǖ vek`leten i0r`r %yledikde' 
mezbwr Me7med Ó‹ d`6‰ mu05rr-5 mezbwr N‰0µlµ'y‰ ta9d‰0 etme$‰n m` hqv %l 
v`0i4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm %8-8ali8 Ú‹ 4a[r min [ehr-i Cem`?‰ye'l-
%vvel lisene' 6ams ve 8em`n=n ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med Be$, 4Al‰ Dede' ibn Me7med, mu725r &qseyn Be$, 
mu725r 4Iva2 Be$ ve 3ayrihim. 
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∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΪΠΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΝ∆ΑΚΑ 

 
σ. 183γ                                                                         26 Τζεµαζί ΙΙ 1085 [27/9/1674] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 182-183, αρ. µετ. 759 
 

Οι ναΐπες των επαρχιών του Χάνδακα παραβαίνουν την αυτοκρατορική 
διαταγή, που όριζε να µένουν οι ναΐπες στο χωριό που έχει καθοριστεί ως έδρα του 
καθενός και να µην περιφέρονται σε άλλα χωριά και να καταπιέζουν τους φτωχούς 
ραγιάδες.  

Γίνεται γνωστό ότι τα χωριά που σηµειώνονται στο τέλος του εγγράφου έχουν 
οριστεί ως έδρες των ναΐπηδων. Από εδώ και στο εξής ο κάθε ναΐπης πρέπει να 
παραµένει στην έδρα του, να µην περιφέρεται σε άλλα χωριά καταπιέζοντας τους 
ραγιάδες και να εκτελεί τα καθήκοντά του µε νόµιµο τρόπο.  

Σε περίπτωση που κάποιος παραβεί τη διαταγή θα τιµωρηθεί. 
Η διαταγή απευθύνεται προς τον καδή Ηρακλείου. 
[;], [;],301 Επαρχία Μεραµπέλλου χωριό Βουλισµένη,302 Επαρχία Λασιθίου 

χωριό Τζερµιάδω, Επαρχία Ρίζου χωριό Μουσούτα, Επαρχία Πεδιάδος χωριό 
Βαρβάροι, Επαρχία Μονοφατσίου χωριό Σωκαράς, Επαρχία Καινουργίου χωριό Νεφς 
Καστέλι, Επαρχία Πυργιωτίσσης χωριό Βόροι, Επαρχία Μαλεβιζίου χωριό Άγιος 
Μύρων, Επαρχία Τεµένους χωριό Καστέλι, Επαρχία Μυλοποτάµου χωριό Επισκοπή. 
 
 
 
É‹ )andiye' 0a2=s= %fend‰ -z‰de'fa2lqhq- inh` olunwr kî )andiye' 0a2`s5na' t`bi4 
nev`7‰lerde' Ô‹ n`ib %[-[er4 ol`n %fend‰ler mu4t`d-5 0ad‰m qzere' ta4y‰n olun`n 
0arye'lerde' otwrub Ë‹ `6ar 0arye'ler<de'> 0`l0wb gezmeye'ler deyǖ bwndan 
`0dem %mr-i [er‰f-i 4`li[`n v`rid olmu[ Ö‹ iken mqs`ma7a' olunwb 7`liy` 

                                                 
301 Φαίνεται σαν να τα έχει µουτζουρώσει. 
302 Πρόκειται για το χωριό Βουλιαγµένη, δηλαδή την πόλη του Αγίου Νικολάου (Σταυρινίδης). 
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0arye' be 0arye' gezǖb re4`y` fu0ar`s5na' kqll‰ ta4add‰ etdi- Í‹ -<k>ler‰ mu0arrer 
ve mu7a0050 olma3=n imd‰ gerekdir kî z‰rde' mes1wr ol`n 0arye'ler mu4t`d-5 
0ad‰mden Î‹ <be>rǖ otwra' geldikler‰ 0arye'ler olma3la' ba4d %l yevm her 
n`7iye'ni/ n`ib minv`l-i me[rw7 qzere' Ó‹ ta4y‰n olun`n 0arye'de' otwrub 
`7k`m-5 [er4iyet‰ `nda' icr` edǖb `6ar 0arye'lere' Ú‹ 0`l0wb gezmeye'ler [ôyle' 
bwndan 9o/ra' mqtenebbih olmaywb 6il`f-5 %mr-i [er‰f ve 6il`f-5 ×‹ mu4t`d-5 
0ad‰m 0arye'lerde' gezǖb re4`y` fu0ar`s5na' ta4add‰ %yleye'ler bir vechile' 
4x?rler‰ ÉÜ‹ < ? > olmaywb mu4`tib olm`lar= mu0arrerdir `/` gôre' cqmle'sine' 
i4l`m %yleye'ler. F‰ ÔÎ Cem`?‰yq'l-`6ir sene' 'ÚÍ. 
<   > <   > n`7iye-i Mer`nbelµ 0arye' Vul‰zmelµ, n`7iye'-i L`[‰d 0arye' Cerm‰`dµ, 
n`7iye'-i R‰zµ 0arye' Me[wta, n`7iye'-i Pedye' 0arye' V`rv`rµ, n`7iye'-i 
Mon`fµca 0arye' Sµ0µra, n`7iye'-i Kenwr‰e' 0arye' Nefs-i )astel, n`7iye'-i 
Per‰0µf]a' 0arye' Vµrwz, n`7iye'-i M`lev‰z 0arye' ~yµ M‰rµ, n`7iye'-i Temenos 
0arye' )astel, n`7iye'-i Mil`pµ1ime' 0arye' Pis0µp‰. 
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ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΗ ΚΟΡΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ 
 
 
σ. 217β                                                                                  10 Σαφέρ 1097 [6/1/1686] 
 

Ο Μιχάλης, κάτοικος του χωριού Τύλισος του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, ενάγει την 
εξισλαµισµένη κόρη του Αϊσέ µε την κατηγορία ότι καταπατά την παρακάτω 
κληρονοµηµένη περιουσία του: 

χωράφι, εκτάσεως τεσσάρων στρεµµάτων και οκτώ ρίζες ελαιόδεντρα, που 
βρίσκονται στο προαναφερθέν χωριό και συνορεύουν από τις δύο πλευρές µε χωράφι 
του Γιουσούφ Μπεσέ, µε χωράφι του Μεχµέτ Μπεσέ και µε χωράφι του Νικολού· 

κήπο, εκτάσεως µισού στρέµµατος, που συνορεύει µε περιουσία303 του 
Γιουσούφ Μπεσέ, µε περιουσία του Γιαζιτζί, µε ρυάκι και µε κρήνη. 

Ο ενάγων δηλώνει ότι επειδή έχει κάνει και άλλες φορές αγωγή στην κόρη του, 
παρουσία του βεζίρη Μουσταφά Πασά, αλλά δεν έχει καταφέρει να αποδείξει την 
κατηγορία, απαλλάσσει την κόρη του απ’ αυτή. 

Το προαναφερθέν χωράφι και ο κήπος ανήκουν στην κόρη του ενάγοντος και ο 
ίδιος στο εξής δεν θα έχει καµιά απαίτηση απ’ αυτή. 

Μάρτυρες: οντάµπασης Οµέρ παρών µουχζίρ αγά, κετχουντάς ντόπιος Χουσεΐν, 
Μουσταφά Τσελεµπί, µουχζίρης Αλί Μπεσέ. 

 

 

 
É‹ )andiye'de' M`lev‰z n`7iye'sinde' Dilisµ 0arye'sinden M‰6`l‰ n#m \imm‰ 
ma7f‰l-i 0a2`da' [eref-i isl`mla' Ô‹ mq[errefene' ol`n 9ulbiye' 05z= 4~‰[e' 6`twn 
muv`ce<he'>sinde' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb Ë‹ 0arye'-i mezbwre'de' v`0i4 ik‰ 
                                                 
303 ∆ε σηµειώνεται το είδος της περιουσίας. 
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1araf= Yuswf B`[e' «sic¬ t`rl`s= ve bir 1araf= Me7med Be[e' t`rl`s= ve bir 1araf= 
Ö‹ Ni0µlµ t`rl`s= ile' ma7dwd dôrt dônqm t`rl` ve i]inde' sekiz s`0 %[c`r-i 
zeytwn Í‹ ve yine' bir 1araf= Ywsuf Be[e' ve bir 1araf= Y`z=c= ve <bir> 1araf= 
dere' ve bir 1araf= ]e[me' ile' ma7dwd bucu0 dônqm Î‹ b`3ce' benim mqlk-i 
mevrw8um olwb mezbwre' 05z=m fu2wl= 2ap1 eder da4v`ya' i0`met Ó‹ ve 9`7ib-i 
devlet sa4`detlǖ vez‰r-i mqkerrem Mu91afa P`[` 7u2wrlar=na' bir0ac def4a' 
mur`fa4a' olwb Ú‹ benden beyyine' 1aleb olundu0da' bir vechile' i8b`ta' 
0udretim olm`ma3la' da4v`-= mezbwre'den f`ri3 × olwb ba4d %l yevm \ikr 
olun`n t`rl` ve b`3ce' 05z5m-5 mezbwr<e'>ni/ mqlkdqr benim 0a14` 4al`0a' ve 
ÉÜ‹ mqd`6ilim yµ0dur deyǖ c`r‰ ol`n i0r`r=n mezbwre' 4~‰[e' 6`twn bi'l-
muv`ce<he'> ta9d‰0 etme$‰n ÉÉ‹ \ikr olun`n t`rl` ve b`3ce' ba4d %l yevm 
mezbwre'ni/ mqlk‰ olwb mer0wm M‰6`l‰'ni/ ÉÔ‹ 4al`0a's= olmad=3= ;`h5r 
olma3la' m` va0a4 olund= f‰ 4a[r (afer %l 6ay5r lisene' seb4 ve tis4‰n ve'l %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ 4Xmer o1a'b`[= v`cib %t-ta0d‰m mu725r `3`, ket7qd` yer‰ &qseyn, 
Mu91afa }eleb‰, 4Al‰ Be[e' %l mu725r ve 3ayrihim. 
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∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

σ. 218β                                                      δεύτερο δεκαήµερο Σαφέρ 1100 [9/12/1688] 

Ο Μανιός γιος Γιάννη, κάτοικος του χωριού Σταυράκια του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, ενάγει το Μανιό γιο Μιχάλη, κάτοικο του ίδιου χωριού, µε την 
κατηγορία ότι τον εµποδίζει να κατέχει το χωράφι το οποίο είχε αγοράσει από τον 
θανόντα Γιώργη για έξι γρόσια. Το χωράφι, εκτάσεως έξι µουζουριών, βρίσκεται στο 
ίδιο χωριό και συνορεύει µε χωράφι του Ρετζέπ Αγά, µε χωράφι του Μουσταφά 
Μπεσέ, µε χωράφι µοναστηριού και µε την παρούσα γη. 

Ο ενάγων δηλώνει ότι το χωράφι το είχε αγοράσει από τον θανόντα Γιώργη 
ενώ ζούσε ακόµη και φέρνει ως µάρτυρες στο δικαστήριο το Μεχµέτ Μπεσέ γιο 
Μουσταφά και το Γιώργη γιο Νικολού, κατοίκους του ίδιου χωριού οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. 

Το δικαστήριο δικαιώνει τον ενάγοντα. 
Μάρτυρες: Μουσταφά Μπεσέ γιος Χουσεΐν, Αλί Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, 

Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Οσµάν Τσελεµπί γιος Μεµί, Μεχµέτ Χότζας. 
 
 
 

É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Male'v‰z «sic¬ n`7iye'sine' t`bi4 _st`vr`k‰ 
n#m 0arye'de' s`kin M`n‰µ veled Y`n‰ n#m \imm‰ Ô‹ meclis-i [er4de' 0arye'-i 
mezbwre'de' s`kin b`4i8 %l ferd d‰3er M`n‰µ veled Mi6`l‰ n#m \imm‰ 
muv`cehe'sinde' da4va Ë‹ ve ta0r‰r-i kel`m edǖb mezbwre'de' v`0i4 bir 1araf= 
Receb ~3` t`rl`s= ve bir 1araf= Mu91afa Be[e' t`rl`s= Ö‹ ve bir 1araf= man`st5r 



 110

t`rl`s= ve bir <1>araf= `r2-5 7`l‰ ile' ma7dwd `lt= mwzwrlu0 t`rl`s= bwndan `0dem 
Í‹ 6`lik ol`n Yµrg‰ n#m \imm‰den `lt= 3urw[a' bey4-i 0a14= ile' bey4-i b`t edǖb 
mqlk-i mq[ter`m olm=[‰ken Î‹ mezbwr 2ab15ma' m`ni4 olwr sw`l olunswn 
d‰dikde' 35bb us-sw`l ve'l ink`r mqdde4‰ mezbwrde' da4v`s5na' Ó‹ yine' 1aleb 
olundu0da' 4udwl-5 mqslim‰nde' olwb 0arye'-i mezbwre' s`kinlerinden Me7med 
Be[e' bin Mu91afa n#m kimesne' ile' Ú‹ 0arye'-i mezbwre' `h`l‰lerinden Yµrg‰ 
veled Ni0µlµ n#m \imm‰ li-%clq'l-[eh`det meclis-i [er4iye' 7`25r`n olwb ×‹ 
isti[h`d olundu0lar5nda' f‰’l-v`0i4 \ikr olun`n `lt= mwzwrlu0 t`rl`m= 6`lik-i 
mezbwr Yµrg‰ ÉÜ‹ 7`l‰-i 7ay`t5nda' bey4 ve tesl‰m edǖb  old`6‰ i[tir` ve tesl‰m 
ve 0ab2 ve 0abwl <ve> tesellqm ve 8emen edǖb  ÉÉ‹ mezbw<r> 6u9w9a' bw vech 
qzere' [`hidler‰z [eh`det da6‰ ederiz deyǖ her bir‰ %d`-5 [eh`det %yledikler‰ ÉÔ‹ 
35bb-5 r4`iyet%n [er`‰t %l 0abwl [eh`detler‰ ma0bwla' olma3=n [eh`det-i mezbwre' 
mucibince' ba4d %l 7qkm ÉË‹ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= 7urr5ra' \alike' f‰ 
%v`s51 f‰ (afer %l 6ay5r lisene' mie' ve %lf.  
{qhwdq'l-7`l™ Mu91afa Be[e' bin &qseyn, 4Al‰ Be[e' bin 4Abdullah, Me7med 
Be[e' bin 4Abdullah, 4O8m`n }eleb‰ bin Mem‰, Me7med ^ov`ca' ve 3ayrihim. 
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ΠΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Ο 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 
σ. 226β                                                                              29 Ρεµπί Ι 1100 [21/1/1689] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 315-316, αρ. µετ. 956 

 
Η Χατιτζέ κόρη Ισά, σύζυγος του θανόντος τουρνατζήµπαση Οµέρ Αγά, η 

οποία εκπροσωπείται στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιό της Χουσεΐν Τσαούς –
σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Αµπντουρραχµάν Αγά και του Σινάν Αγά– πουλά στους 
καλόγερους της Μονής [Ιερουσαλήµ],304 οι οποίοι εκπροσωπούνται στο δικαστήριο 
από το Μητροπολίτη Κρήτης Αθανάσιο,305 την παρακάτω ακίνητη περιουσία, την 
οποία είχε κληρονοµήσει η Χατιτζέ από το θανόντα σύζυγό της. Η περιουσία 
βρίσκεται στο χωριό Λουτράκι του ναχιγιέ Μαλεβιζίου και πωλείται για 52 ασλάνια 
γρόσια και συνίσταται στα εξής: 

έξι οικίες· 
κήπο, εκτάσεως 1 ½ στρέµµατος· 
120 ελαιόδενδρα· 
αµπέλι, εκτάσεως 41 στρεµµάτων· 
χωράφι, εκτάσεως 100 στρεµµάτων. 
Ύστερα απο αίτηση, το δικαστήριο δίνει στους καλόγερους της Μονής τίτλο 

ιδιοκτησίας. 
Μάρτυρες: Μεχµέτ Εφέντι, Γιουσούφ Εφέντι, Εµπουµπεκίρ Εφέντι, Γιουσούφ 

Αγά, Μπολούκµπασης Χουσεΐν, µουχζίρµπασης Μουσταφά Μπεσέ, Οσµάν γιος 
Μεµί. 
                                                 
304 Στο έγγραφο δε σηµειώνεται το όνοµα της Μονής, αλλα το συµπεραίνουµε από το χωριό στο οποίο 
βρίσκονται τα πωλούµενα ακίνητα (Σταυρινίδης). 
305 Πρόκειται για το Μητροπολίτη  Αθανάσιο Καλλιπολίτη: Greene, όπ.π, σ. 182. 
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É‹ Med‰ne'-i Kandiye'de' vef`t eden 1urn`c=b`[= 4Xmer ~3`'n5/ zevce'-i 
metrwke's‰ &ad‰ce' 6`twn ibne' 4_sa 1araf5ndan Ô‹ bey4-i `t‰ %l bey`na vek‰l olwb 
\`t-5 mezbwre'y‰ ma4rifet-i [er4‰ye' ile' 4`rifan ol`n 4Abdurra7man ~3` Ë‹ ve 
Sinan ~3` [eh`detler‰yle' [er4`n vek`let‰ 8`bite' ol`n &qseyn }`vu[ ma7f‰l-i 
0a2`da' ve ma7al-i 7qkm ve im2`da' Ö‹ yine' med‰ne'-i mezbwre' <   > 
man`st5r= d‰mekle' ma4rwf man`st5rda' s`kin ol`n r`hiblerinden Í‹ 1araf5ndan 
bey4-i me\kǖr‰ ta9d‰0a' vek‰l olwb m` hqv nehc %l [eh<`>det vek`let‰ 8`bite' 
ol`n cez‰re'-i Gir‰d metre'- Î‹ -pµl‰d‰ ol`n ~1an`[ n#m r`hib ma72ar5nda' bi'l-
vek`let i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb  mqvekkile' mezbwre' Ó‹ &ad‰ce' 6`twna' 
zevc‰ mqteveff`-= mer0wm 4Xmer ~3`'dan ir8-i [er4‰yle' inti0`l eden yine' 
med‰ne'-i mezbwre' mu2`f`t5ndan Ú‹ M`lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 Lwtr`k‰ <n`m> 
0arye'sinde' v`0i4 beyn %l `h`l‰ ma4lwm %l 7udwd `lt= b`b beyt‰ ve bir bucu0 
×‹ dônqm b`3ce' ve yǖz yi$irm‰ s`0 %[c`r-i zeytwn ve 05r0 bir dônqm b`3 ve 
yǖz dônqm ÉÜ‹ t`rl`s= s`lifq'\-\ikr man`st5r r`hibler‰ne' vek`let %l ma7keyem 
«‡¬ 7aseb‰yle' %ll‰ ik‰ 0514a' <%sed‰> 3urw[a' ÉÉ‹ 1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ 
bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' bey4 ve tesl‰m `nlar d`6‰ min<v`l> «‡¬ < ‡ > < ‡ > 
ÉÔ‹ i[tir` ve 0abwl ve tesl‰m %ylediklerinden 9o/ra' mu0`bele'-i bey4de' ol`n 
8emen mezkǖr %ll‰ ik‰ 051<4a' %sed‰ 3urw[=> ÉË‹ s`lif %l bey`n man`st5r 
r`hibler‰n‰ vak`leten yedinden vek`letim 7aseb‰yle' bi't-tam`m ve'l kem`l `6\ 
ve 0ab2 ÉÖ‹ edǖb \immetlerinde' 8emen-i me\kǖrde' bir 7abbe' b`3= 0almaywb 
ba4d %l yevm \ikr olunwn %vler ve b`3ce' ve b`3 ÉÍ‹ ve t`rl` ve %[c`r-i 
zeytwn mezbwrwn r`hibleri/ mqlk-i mq[ter`lar=d5r keyfem` ye[` muta9arr5f 
olswnlar deyǖ ÉÎ‹ mezbwr &qseyn }`vu[dan vek`leten c`r‰ ol`n i0r`rlar=n %l 
mu0arrunleh %l mer0wm ~1an`[ bi'l-vek`let ÉÓ‹ ta9d‰0 edecek m` va0a4 ketb 
olund= bir seb‰l mqlkn#me' r`hib`nlar yed‰ne' va24 olund= ÉÚ‹ f‰'l-yevm %t-t`si4 
ve'l 4isr‰n min Reb‰4ye'l-%vvel lisene' mie' ve %lf.  
{qhwdq'l-7`l™ Me7med Ėfend‰, Ywsuf Ėfend‰, Ėbwbekir Ėfend‰, Ywsuf ~3`, 
&qseyn Bxlǖkb`[=, Mu91afa Be[e' %l mu725rb`[=, 4O8m`n ibn Mem‰ ve 
3ayrihim. 
 
 

 
27 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ 

 
σ. 231α                                                                              13 Ρεµπί ΙΙ 1100 [4/2/1689] 
 

Ο Μουσταφά Μπεσέ, κάτοικος του χωριού Πυργού του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
πέθανε αφήνοντας στη γυναίκα του Μαρίτα (;) την παρακάτω ακίνητη και κινητή 
περιουσία: 

σπίτι· 
µισό στρέµµα αµπέλι µε γνωστά σύνορα· 
µισό στρέµµα χωράφι· 
δύο βαρέλια και ένα καζάνι. 
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Τώρα πέθανε και η Μαρίτα (;) και η περιουσία έµεινε χωρίς διαχειριστή. Το 
δικαστήριο διορίζει διαχειριστή τον Ουµετίογλι Χασάν Μπεσέ, κάτοικο του ίδιου 
χωριού, ο οποίος αφού πλήρωσε ανέλαβε τα καθήκοντα της διαχείρισης της 
περιουσίας. 

Μάρτυρες: συντάξας το έγγραφο Μεχµέτ Εφέντι, τοπτσής, Εµπουµπεκίρ 
Εφέντι, Οµέρ Εφέντι [ ; ], µουχζίρης Αλί Μπεσέ, Οσµάν γιος Μεµί, Μουσταφά 
Μπεσέ. 
 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Bir3w n#m 0arye' Ô‹ s`kinlerinden iken 
bwndan `0dem 3a‰bet-i mun0a1i4e' ile' Ë‹ 3`‰b ol`n Mu91afa Be[e' n#m 3`ib‰/ 
%ml`kinden ol`n 0arye'-i Ö‹ mezbwr<e'>de' v`0i4 menzil ve ma4lwm %l 7udwd 
y`r=m d<ô>nqm b`3 ve y`r=m dônqm t`rl` Í‹ ve ik‰ fwc= «sic¬ ve bir 0az3`n 
zevce's‰ Mar‰ta «‡¬ n#m na9r`niye' yedinde' %m`net olwb Î‹ 7`l` mezbwre' 
Mar‰ta «‡¬ da6‰ h`lik «sic¬ olwb \ikr olun`n menzil ve b`3 ve t`rl` ve f5cwlar 
«sic¬ Ó‹ ve 0az3`n bil` 7`f5; 0`lma3la' 75f; etmek i]ǖn 1araf-5 [er4-i 
mu1ahhare'den bir va9‰ na9b ve ta4y‰=n Ú‹ olunma's= l`z5m ve mqhim olma3=n 
yine' 0arye'-i mezbwre' s`kinlerinden 3`‰b mezbwru/ 4Qmmet‰o3l= &asan Be[e ×‹ 
n#m kimesne' bir vechile' %vvel‰ «‡¬ o %lya0 olma3la' \ikr olun`n 3`‰b-i 
mer0wm Mu91afa Be[e'ni/ menzil‰n‰ ve b`3=n= ve t`rl`s=n= ÉÜ‹ ve f5c=lar=n= ve 
0a<z>3`n=n= 75f; ve ;uhwr edince' 2ab1 mezbwr &asan Be[e' 1araf-5 [er4den va9‰ 
na9b ve ta4y‰n olunwb ÉÉ‹ old`6‰ ve9`yet-i mezbwre'y‰ 0abwl ve 6idmet 75f;5n= 
%d`ya' mqte4ahhid olma3=n m` va0a4 ketb olund= f‰'l-yevm %8-8qlq8 ÉÔ‹ 4a[ra' 
min Reb‰4yq'l-`65r lisene' mie' <ve> %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med Ėfend‰ wl k`tib %l 7urwf, Ėbwbekir Ėfend‰ 1µp]=, 4Xmer 
Ėfend‰ < ‡ > < ‡ >, 4Al‰ Be[e' %l mu725r, 4O8m`n bin Mem‰, Mu91afa Be[e' ve 
3ayri<him>. 

 
 
 

28 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ 
 

σ. 235α                                                                             2 Τζεµαζί Ι 1100 [22/2/1689] 
 

Ο Τζώρτζης και ο αδελφός του Μαρής γιοι Μανιού, κάτοικοι του χωριού 
Βενεράτο του ναχιγιέ Τεµένους, πουλούν στο Γιουσούφ Εφέντι γιο Αµπντουλκερίµ, 
µε πληρεξούσιο τον Ιµπραΐµ Μπεσέ γιο Οµέρ, που κατοικεί στη συνοικία του 
Ζουλφικάρ Πασά στο Χάνδακα, την παρακάτω ακίνητη περιουσία για 14 ασλάνια 
γρόσια: 

[αµπέλι],306 εκτάσεως ενός στρέµµατος, που βρίσκεται στην τοποθεσία Εφλάτη 
(;) στο χωριό Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβιζίου και συνορεύει µε αµπέλι του Νίκου 
Ντρέντη (;), µε αµπέλι της Ανέζας, µε χωράφι του Γεωργυλά και µε αµπέλι της 
Εργίνας· 

                                                 
306 Ο γραφέας στο σηµείο αυτό δε σηµειώνει ότι πρόκειται για αµπέλι. Αναφέρεται, όµως, παρακάτω 
(γραµµή 13) ότι η πωλούµενη περιουσία είναι ένα αµπέλι, ένα χωράφι και ένας κήπος. 
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χωράφι, εκτάσεως δύο µουζουριών, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό και 
συνορεύει µε χωράφι του Νικολού Βαρµούτη/ Βαρµούλη (;), µε χωράφι της Αϊσέ, µε 
δενδρόφυτο κήπο του παπα–Τζώρτζη και µε ρυάκι· 

κήπο µε δέντρα καρποφόρα και µη, εκτάσεως 1 ½ στρέµµατος, που βρίσκεται 
στο ίδιο χωριό και συνορεύει µε µικρό ρυάκι, µε τοίχο κατεστραµµένου νερόµυλου 
και από τις δύο πλευρές µε δηµόσιο δρόµο. 

Ύστερα από αίτηση, το ιεροδικείο έδωσε στο Γιουσούφ Εφέντι πιστοποιητικό 
και τίτλο ιδιοκτησίας. 

Μάρτυρες: Ιµπραΐµ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, πρώην ρουζναµετζής,Μεχµέτ 
Εφέντι, ιµάµης Μεχµέτ Εφέντι, σερντάρης Μεχµέτ Εφέντι, Εµπουµπεκίρ Εφέντι, 
Μουσταφά Μπεσέ, Οσµάν Μπεσέ, Αλί Μπεσέ, Μεχµέτ Σπαχής γιος Γιουνούς. 

 
Βλ. και έγγρ. 31. 

 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' mu2`f`t5ndan Temenos n`7iye'sine' t`bi4 Vene'r`ta' 
n#m 0arye' \imm‰lerinden Cµrc‰ ve M`r‰ ibn M`n‰µ n#m 0ard`[lar Ô‹ meclis-i 
[er4-i 6a1=r-5 l`z5m ut-tev0‰rde' med‰ne'-i mezbwre' ma7all`t5ndan Zǖlfi0`r P`[` 
ma7alle'sinde' s`kin 9`7ib %l ra0im Ë‹ fa7rq'l-mqsta4id‰n Ywsuf Ėfend‰ ibn 
4Abdulker‰m 1araf5ndan i0r`r-5 `t‰ %l bey`n= vek‰l ol`n _brah‰m Be[e' bin 
4Xmer ma72ar5nda' Ö‹ her bir‰ i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb med‰ne'-i 
mezbwr<e'> mu2af M`lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 {iv‰ 0arye's‰ 7udwd= d`6ilinde' Í‹ 
v`0i4 bir 1araf= Ni0µ Dred‰ «‡¬ n#m \imm‰ b`3= ve bir 1araf= ~neza' b`3= ve 
bir 1araf= Yµrg‰l` t`rl`s= ve bir 1araf= Ėrgina' b`3= Î‹ ile' ma7dwd bir dônqm ve 
yine' 0arye'-i mezbwr<e'>de' v`0i4 bir 1araf= Ni0µlµ Varmut‰‹Varmul‰ «‡¬ t`rl`s= 
ve bir 1araf= 4~‰[e' 6`twn t`rl`s= Ó‹ ve bir 1atafdan p`p` Cµrc‰ 7ad‰0a's= ve bir 
1arafdan dere' ile' ma7dwd ik‰ mwzur to6um isti4m`r= eder t`rl`m5z= Ú‹ ve yine' 
0arye'-i mezbwr<e'>de' v`0i4 bir 1arafdan kǖ]qk dere' ve bir 1arafdan 6ar`be' 
`sy`b d‰v`r= ve ik‰ 1arafdan ×‹ 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ta7m‰n%n bir bucu0 
dônqm b`3]e' ve derwnunda' 8`bit %[c`r-i mq8mire' ve 3ayr‰ mq8mire' biz bi 
cqmle't- ÉÜ‹ -q'l-tev`bi4 ve'l <l>ev`7i0 ve k`ffe'tq'l-mqr`fi4 ve'l mqr`f50 Ywsuf 
Ėfend‰'ye' on dxrt 0514a' %sed‰ 3urw[a' 1araf5ndan ic`b ve 0abwl ÉÉ‹ 7`v‰ bey4-i 
b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' bey4 ve tesl‰m olda6‰ i[tir` ve tesellqm %yledi$inden 
9o/ra' mu0`bele'-i bey4de' ol`n 8emen‰ ÉÔ‹ me\kǖr on dxrt 0514a' %sed‰ 3urw[ 
ile' 4aded‰-i t`<m> ma4lwm 3ayri mq[`rileyh 0ab2 p`ra'y= mq[ter‰ Ywsuf Ėfend‰ 
ÉË‹ yedinden her bir‰miz `6\ ve 0ab2 ve 0abwl edǖb ba4d %l yevm \ikr olun`n 
b`3 ve t`rl` ve b`3]e' mq[ter‰-i mer0wm ÉÖ‹ Ywsuf Ėfend‰'ni/ mqlk-i 
mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f olswn deyǖ her bir‰nin c`r‰ ve 
9`d5r ÉÍ‹ ol`n i0r`rlar=n vek‰l mer0wm _brah‰m Be[e' bi'l-muv`cehe' ta9d‰0 ve 
bi'l-mq[`hede' ta70‰0 %yle'yecek m` va0a4 {bi `l}ÉÎ‹ bi'1-1aleb ketb olund= ve 
iml` ve mq[ter‰-i mezbwr Ywsuf Ėfend‰ yed‰ne' seb‰l temessqk ve mqlkn#me' 
1araf-5 [er4den i41` olund= ÉÓ‹ f‰'l-yevm %8-8`n‰ min Cem`\‰ye'l-%vvel‰ lisene' 
mie' ve <%>lf. 
{qhwdq'l-7`l™ _brah‰m Be[e' bin 4Abdullah, Me7med Ėfend‰ ruzn#me'c‰-i s`b50, 
Me7med Ėfend‰ im`m, Me7med Ėfend‰ serd`r-5 z`hid, Ėbwbekir Ėfend‰, 
Mu91afa Be[e', 4O8m`n Be[e', 4Al‰ Be[e', Me7med sip`h‰ bin Ywnus. 
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29 
∆ΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

 
σ. 235γ                                                                        8 Τζεµαζί Ι 1100 [28/2/1689] 
 

Ο Νικόλας Μπάσκλος (;) κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, δωρίζει στη γυναίκα του Εργίνα, η οποία εκπροσωπείται στο δικαστήριο 
από το γαµπρό της Νικολό Γιώργη, την παρακάτω ακίνητη περιουσία που βρίσκεται 
στο ίδιο χωριό: 

αµπέλι, εκτάσεως ενός στρέµµατος, το οποίο συνορεύει µε περιουσία307 του 
παπα–Μιχάλη, του Κωνσταντίνου, του Νικόλα και του Γιώργη Μανιού· 

µισό µερίδιο σπιτιού, το οποίο συνορεύει µε περιουσία308 του Μανόλη, του 
Κωνσταντίνου και από τις δύο πλευρές του Νικολού. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ Μπεσέ, Αλί Μπεσέ, Ρετζέπ Μπεσέ, < ; > Μεχµέτ Μπεσέ, 
σερµουχζίρης Μουσταφά Μπεσέ, Οσµάν Μπεσέ. 

 
 
 

É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan M`lev‰z < ‡ > 0arye'lerinden )`vlµ7µr 
0arye's‰ \imm‰lerinden N‰0µla' Bas0lµ «‡¬ Ô‹ meclis-i [er4-i 6a15rda' zevce's‰ 
Ėrgina' n#m na9r`niye' 1araf5ndan ta9d‰0en vek‰l olwb d`m`d= ol`n Ë‹ Ni0µlµ 
Yµrg‰ ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb 0arye'-i mezbwre' v`0i4 bir 
1araf= p`p` Mi6`l‰ ve bir 1araf= )os1an1in Ö‹ ve bir 1araf= Ni0µla' ve bir 1araf= 
Yµrg‰ M`n‰µ ile' ma7dwd ta6m‰n%n bir dônqm b`35m= ve yine' bir 1araf= 
M`nµl‰ ve bir 1araf= )os1an1in Í‹ ve ik‰ 1araf= mezbwr Ni0µlµ ile' ma7dwd n59f 
menzilim‰ bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ve'l lev`7i0 zevce'm-i mezbwre' Ėrgina'ya' Î‹ 
hibe'-i 9a7‰7a'-i [er4iye' ile' hibe' ve tesl‰m edǖb olda6‰ ittih`b ve 0abwl ve 
tesl‰m %yled‰ ba4d %l yevm \ikr ol`n Ó‹ b`3 ile' n59f menzil zevce'm-i 
mezbwr<e'> Ėrgina'ni/ mqlk-i mevhwbdur keyfem` ye[` {4} ve ya6t`r muta9arr5f 
olswn Ú‹ deyǖ mezbwr Ni0µla'ya' {M} Bas0lµ'dan c`r‰ ve 9`d5r ol`n i0r`r=n= %l 
mu0arrunleh %l mer0wm \ikr Ni0µla' vek`leten ×‹ ta9d‰0 edecek m` va0a4 ketb 
olund= f‰'l-yevm %8-8`min min Cem`\‰ye'l-%vvel‰ lisene' mie' <ve> %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med Be[e', 4Al‰ Be[e', Receb Be[e', < ‡ > Me7med Be[e' 
Mu91afa Be[e' sermu725r, 4O8m`n Be[e' ve 3ayrihim. 
 

 
 

30 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 
 

σ. 236α                                   δεύτερο δεκαήµερο Τζεµαζί Ι 1100 [3/3–12/3/1689] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 325, αρ. µετ. 970 
 

                                                 
307 ∆ε σηµειώνεται το είδος της περιουσίας. 
308 ∆ε σηµειώνεται το είδος της περιουσίας. 
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Ο σεγίτ Ισά Εφέντι, πρώην Γραµµατέας των ντόπιων Γενίτσαρων στο 
Χάνδακα, ο οποίος εκπροσωπείται στο δικαστήριο από τον αδελφό του σεγίτ Αλί 
Εφέντι γιο σεγίντ Αµπντουλφετάχ, πουλά στον κασάπµπαση Αχµέτ Μπέι γιο Χουσεΐν 
την παρακάτω ακίνητη και κινητή περιουσία για 2.000 ασλάνια γρόσια. Η περιουσία 
ανήκε άλλοτε στις ερειπωµένες εκκλησίες της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Σάββα και 
της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκονται στην περιφέρεια του χωριού Ρογδιά του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου: 

χωράφι, εκτάσεως περίπου 100 στρεµµάτων, το οποίο είχε αγοράσει από τον 
κρεοπώλη Ραµαζάν Μπεσέ· 

445 πρόβατα που βόσκουν στο χωριό Ρογδιά, 66 βόδια, 18 βουβάλια, τέσσερα 
µουλάρια, τέσσερις φοράδες, ένα άλογο, ένα πουλάρι· 

τέσσερις άραβες δούλους· 
203 κυψέλες· 
ένα µεγάλο πύργο µε τέσσερα δωµάτια και µια αυλή· 
αµπέλι και κήπο µε δέντρα καρποφόρα και µη, που βρίσκονται στην τοποθεσία 

Μπινάλα (;). 
Τα σύνορα ανάµεσα στα οποία βρίσκεται η παραπάνω κινητή και ακίνητη 

περιουσία είναι τα εξής: από τη µια πλευρά ο Αλµυρός ποταµός (Acı su) προς τα όρια 
του χωριού Καβροχώρι, από την άλλη ιδιοκτησία του Αρµούδη, από το πατητήρι του 
µοναστηριού µέχρι το Σουλού Ντερέ (;), από την άλλη πλευρά ο δηµόσιος δρόµος 
που οδηγεί στο χωριό Ρογδιά και από εκεί ως το Μπουγιούκ Καναντιγιά 309 (;), από 
τις πηγές ύδατος ως το µοναστήρι Σµπολόντζα310 (;) µέχρι το [κάστρο] 
Γκιουβερτζιλίκ και από την άλλη πλευρά η παραλία. 

∆εν σηµειώνονται µάρτυρες. 
 
Βλ. και Ι.Κ.Η. 3:328. 

 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' s`b50`n yerl‰ ye/‰]er‰ k`tib‰ %vvel` 4umde'tq'l-s`d`d 
«sic¬ Ô‹ %l kir`m %s-seyyid 4_sa Ėfend‰ 1araf5ndan 7u<9>w<9>-5 `t‰ %l bey`n= 
i0r`ra' vek‰l-i mqseccel ol`n Ë‹ bir`der‰ fa6rq'l-6a1ab` %s-seyyid 4Al‰ Ėfend‰ ibn 
%s-seyyid 4Abdulfett`7 Ėfend‰ meclis-i [er4-i 7a1=r-5 l`z5m Ö‹ ut-tev0‰rde' 
med‰ne'-i mezbwre'de' 0a9`bb`[= ol`n i[bw 7`f5; %l kit`b ~7med Be$ ibn 
&qseyn Í‹ ma72ar5nda' bi'l-vek`let i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `t‰ 
9udwruna' de$‰n mqvekkili mezbwru/ yedinde' mqlk‰ Î‹ ve 7a00= olwb med‰ne'-i 
mezbwr<e'> mu2`f`t5ndan Malev‰z n`7iye'sine' t`bi4 Vµd‰a' «sic¬ n#m 0arye' 
1opr`35nda' {~y` Tr} Ó‹ ~y` Tr‰`nda ~y` S‰va' ve ~y` M`r‰na' n#m 7ar`be' 
man`st5rlar `r`2‰sinden olwb bir 1araf= `c= 9w ile' Ú‹ )avr`6µr 0arye's‰ 7udwd= 
9=nµr= «sic¬ ile' mq[temel ve bir 1arafdan da6‰ ~rmwd‰ «‡¬ mqlk‰ man`st5r= 
[eyre'6`ne'den ×‹ swl= «sic¬ dere'ye' v`r5nca' ve bir 1arafdan Rµd‰ya' giden 
1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ve `ndan bqyǖk 0an`d5ya' «‡¬ v`r5nca' ÉÜ‹ ve 9w 
b`[lar5ndan Sbµl`nca' man`st5rlar5ndan gqverc‰nlιk 0µlla's5na' v`r5nca' ve bir 
1arafdan s`hil-i ba7r ile' ma7dwd ÉÉ‹ olwb di$er 0a9`b Rama2`n Be[e'den i[tir` 
olun`n ta6m‰n%n yǖz dônqm t`rl` ve yine' \ikr olun`n Vµd‰a' «sic¬ ÉÔ‹ 

                                                 
309 Μεγάλο ιστίο ή πτερύγιο ανεµόµυλου. Στη σχετική καταχώριση του Ι.Κ.Η. 3:328 σηµειώνεται ως 
σύνορο το Μπουγιούκ Καγιά, που σηµαίνει µεγάλο υδραγωγείο, υπόγειος αγωγός. 
310 Μάλλον πρόκειται για το µοναστήρι Σπήλοβιτς. Βλ. Ι.Κ.Η. 3:328. 
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0arye'sinde' ra4‰ olunwr dôrt yǖz 05r0 be[ re‰s 0oywn ve `ltm5[ `lt5n= 4aded 
0ara' 953=r ÉË‹ ve on sekiz 9w 953=r ve dôrt 0at5r «sic¬ ve dôrt 0<=>9r`0 ve bir 
b`<r>g‰r ve bir 1`y ve dôrt 4arab 3ul`m ÉÖ‹ ve ik‰ yǖz qc 4aded 0µv`n ve bir 
0al4e'-i keb‰r ve dôrt b`b o1a' ve bir 7avl= ve B‰n`l` «‡¬ n#m ma4lwm ÉÍ‹ %l 
7udwd ve'l < ‡ > b`3 ve b`3]e' ve %[c`r-i mq8mire' ve 3ayri mq8mire' bi 
8af0a'-5 v`7ide' bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ÉÎ‹ ve'l lev`7i0 ve k`ffe'tq'l-[`fi4 
1arafeynden ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' ÉÓ‹ vek`leten 
ma7k‰ye'm «‡¬ 7aseb‰yle' i[bw 0a9`bb`[= ~7med Be$'e' ik‰ b‰/ 0514a' %sed‰ 
3urw[a' bey4 ve tesl‰m ÉÚ‹ edǖb old`6‰ i[tir` ve tesellqm 0ab2 ve 0abwl 
%yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr É×‹ ik‰ b‰/ 0514a' %sed‰ 3urw[= 
mq[ter‰-i mezbwr 0a9`bb`[= ~7med Be$ yedinden bi't-tam`m ÔÜ‹ ve'l kem`l 
`6\ ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm \ikr olun`n %ml`k ve `r2= %[y`y=-5 
me\kǖre' ÔÉ‹ mq[ter‰-i mer0wm ~7med Be$'i/ mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` 
ye[` muta9arr5f olswn {d‰di-} ÔÔ‹ d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 ve'[-[er4‰ m` hqv %l 
v`0i4 bi'1-1aleb ketb olund= ÔË‹ f‰ %v`s51-i Cem`\‰ye'l-%vvel‰ lisene' mie' <ve> 
%lf. 
{qhwdq'l-7`l™ ∆εν σηµειώνονται. 

 
 
 

31 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ 

 
σ. 246α                                                                               8 Σαµπάν 1100 [28/5/1689] 
 

Ο Φραγκιάς γιος Γιάννη, κάτοικος του χωριού Σίβα του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
πουλά στο Γιουσούφ Εφέντι γιο Αµπντουλµεγίρ (;) χωράφι, που βρίσκεται στο ίδιο 
χωριό, για 6 γρόσια. Το χωράφι, εκτάσεως περίπου δύο µουζουριών, περιλαµβάνει 
ένα σπήλαιο, αγγουριές, καλαµιές και < ; >· συνορεύει µε περιουσίες311 του Γιουσούφ 
Εφέντι, του Γιάννη και από τις δύο πλευρές µε ρυάκι. 

Ύστερα από αίτηση το ιεροδικείο έδωσε στο Γιουσούφ Εφέντι τίτλο 
ιδιοκτησίας. 

Μάρτυρες: τζεµπετζήµπασης (;) Ραµαζάν Αγά, Σερντάρζαντε Μεχµέτ Εφέντι, 
Μεχµέτ Μπέι γιος Χιζίρ, όσµάν γιος Αµπντουλλάχ (;), Χουσεΐν γιος Αµπντουλλάχ (;), 
Ιµπραΐµ γιος [ ; ], Μουσταφά Μπεσέ, Οσµάν γιος Μεµί, µουχζίρης Αλί Μπεσε. 

 
Βλ. και έγγρ. 28. 

 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan M`lev‰z n`7iye'sinde' {‰va' 0arye's‰ Ô‹ 
\imm‰lerinden Franka' veled Y`n‰ n`m \imm‰ meclis-i [er4de' i[bw 9`7ib %l 
ra0‰m Ë‹ 7amde'tq'l-mqsta4idd‰n Ywsuf Ėfend‰ bin 4Abdulme$ir «‡¬ ma72ar5nda' 
i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb Ö‹ `t‰-i 7ayyiz 9udwruna' %l 4a0d-5 silk-i 
mqlkqmde' mqnselik %ml`kimden olwb 0arye'-i mezbwre' {9udurunda'} s5nµr5nda' 
Í‹ v`0i4 bir 1araf= mezbwr Ywsuf Ėfend‰ ve bir 1araf= Y`n‰ n#m \imm‰ ve ik‰ 
1araf= dere' ile' ma7dwd ta6m‰n%n ik‰ Î‹ mwzur t`rl`y= ve icinde' bir ma3`ra' ve 
                                                 
311 ∆ε σηµειώνεται το είδος της περιουσίας. 
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%1r`f= 75y`r ve 0`m5[l50 ve < ‡ > ile' ma7dwd mezbwr Ó‹ Ywsuf Ėfend‰'ye' `lt= 
3urw[ ile' 3ayri mq[`rileyh ve bir 0ab2a' b`re'ye' 1arafeynden ic`b ve 0abwl= Ú‹ 
7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7i7-i [er4‰ ile' bey4 ve tesl‰m edǖb old`6‰ i[tir` ve 0abwl ve 
tesellqm %yledi$inden 9o/ra' ×‹ mu0`bele'-i bey4de' ol`n 8emen-i me\kár na4t 
«‡¬ `lt= 3urw[= ile' 4udwl m` ma4lwm bir 0ab2a' 3ayri mq[`rileyh ÉÜ‹ p`ra'y= 
yedinden bi't-tam`m l` 0u9wr ve'l kem`l l` kuswr «sic¬ `6\ ve 0ab2 ve 0abwl 
edǖb ba4d %l yevm ÉÉ‹ \ikr olunwn ma7dwd me\kǖr t`rl` ve ma3`ra' ve 
%1r`f5na' v`0i4 0`m5[l50 ve < ‡ > ve 65y`rl50 ÉÔ‹ mer0wm Ywsuf Ėfend‰'ni/ 
mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve < ‡ > ya6t`r muta9arr5f olswn ÉË‹ deyǖ 
mer0wm Franka'dan vech-i me[rw7 qzere' c`r‰ ve 9`d5r ol`n i0r`r=n= %l 
mu0arrunleh %l mezbwr Ywsuf ÉÖ‹ Ėfend‰ bi'l-muv`ce<he'> ta9d‰0 ve bi'l-
mq[`fe<he'> ta70‰0 edecek m` hqv %l v`0i4 bi'1-1aleb ketb olunwb ÉÍ‹ bir seb‰l 
mqlkn#me' 1araf-5 [er4den va24 olund= va0t-5 7`cetde' i7tiy`c eder f‰'l-yevm %8-
8`min ÉÎ‹ min {a4b`n %l-mu4a;;am lisene' mie' ve %lf min 7qccet min%'l-4iz 
ve'[-[eref  
{qhwdq'l-7`l™ Fa6rq'l-`0r`n Rama2`n ~3` cebe'c‰b`<[=> «‡¬, Serd`rz`de' Me7med 
Ėfend‰, Me7med Be$ bin &525r, 4O8m`n bin 4Abdullah «‡¬, &qseyn bin 
4Abdullah «‡¬, _brah‰m bin < ‡ >, Mu91afa Be[e', 4O8m`n bin Mem‰, 4Al‰ Be[e' 
mu725r ve 3ayri<him>. 
 

 
 

32 
ΤΕΖΚΕΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΑΧΙΓΙΕ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
 

σ. 260α.                                                                                                                     χ.χ. 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 337, αρ. µετ. 983 
 
 
 Ανατίθεται στο Μουσταφά Αγά η είσπραξη του κεφαλικού φόρου του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου για το έτος 1100 [26/10/1688-14/10/1689], µε τεζκερέ που υπογράφει ο 
Ντεφτερντάρ Εφέντι. 
 
 
É‹  < ? > sa4`det-i )andiye' 0`2= %fend‰ -z‰de'fa2lqhq- d‰v`n < ? > 7`let b‰/ «‡¬ 
yǖ<z> «?¬ < ? > < ? > qzere' Ô‹ <Ma>lev‰z nev`7‰lerinden ol`n kefere'ni/ rǖus 
cizye'ler‰n‰ Mu91afa ~3`'ya' cem4 ve ta79‰l ettiresin «?¬ Ë‹ ve bw bah`ne' ile' 
na9r`niye' «‡¬ ;ulm ettirilme'sin «‡¬ deyǖ v`rid ol`n d‰v`n te\kere's‰dir Ö‹ n` 
im2`-5 Defterd`r Ėfend‰. 
 
 
 

33 
 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 
 

σ. 278α                                                                               23 Σεβάλ 1100 [10/8/1689] 
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Ο ρατζίλ Σουλεϊµάν Μπεσέ γιος Οµέρ, κάτοικος του χωριού Πετροκέφαλο του 

ναχιγιέ Μαλεβιζίου, πουλά σε άλλον ρατζίλ Σουλεϊµάν Μπεσέ γιο Αχµέτ σπίτι δύο 
ερειπωµένων δωµατίων και µια ερειπωµένη αυλή µε όλα τα εξαρτήµατα και τα 
παραπλήσια µέρη, για 3 ½ γρόσια. Το σπίτι και η αυλή, που βρίσκονται στο 
προαναφερθέν χωριό, συνορεύουν µε ιδιοκτησία του Λινάρδου (;), µε σπίτι του 
Γιώργη Βιρεστσή (;), µε σπίτι του αγοραστή Σουλεϊµάν Μπεσέ και µε δηµόσιο 
δρόµο. 

Μάρτυρες: Αχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Μεχµέτ Μπεσέ γιος 
Αµπντουλλάχ, Μουσταφά (;) Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, Οσµάν γιος Μεµί, άλλος 
Μεχµέτ Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, [ ; ] [ ; ] Μπεσέ, Αλί Μπέι (;). 

 
 
 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Ô‹ <Ma>lev‰z n`7iye'sine' t`bi4 Petrµkef`l Ë‹ 
0arye's‰ `h`l‰<lerinden> Sqleym`n Be[e' ibn 4Xmer n#m r`cil meclis-i Ö‹ [er4de' 
0arye'-i mezbwre'de' s`kin b`4i8-i had %l kit`b d‰$er Í‹ Sqleym`n Be[e' ibn 
~7med n#m kimesne' r`cil ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb  Î‹ bey4-i 
`t‰ 9udwruna' de$‰n yedimde' mqlkqm ve 7a005m olwb 0arye'-i mezbwre' 
d`6ilinde' Ó‹ v`0i4 bir 1araf= Linardo «‡¬ n#m \imm‰ mqlk‰ ve bir 1araf= Yµrg‰ 
V‰resc‰ «‡¬ menzil‰ ve bir 1arafdan mq[ter‰-i mezbwr Sqleym`n Be[e' Ú‹ menzil‰ 
ve bir 1arafdan 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd ik‰ b`b 6ar`be' o1a' ve bir 6ar`be' 
7avl=y= bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ve'l lev`7i0 ve k`ffe't- ×‹ -q'l-men`fi4 ve'l mer`f50 
1araf5ndan ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr d‰$er 
Sqleym`n Be[e'ye' q] bucu0 3urw[a' bey4 ve tesl‰m edǖb ÉÜ‹ old`6‰ i[tir` ve 
tesellqm ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr‰ 0ab2 
%yledim ba4d %l yevm mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ÉÉ‹ ve ya6t`r 
muta9arr5f olswn 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= f‰'l-yevm 
%8-8`li8 4i[r‰n min {evv`l %l mqkerrem ÉÔ‹ lisene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ ~7med Be[e' bin 4Abdullah, Me7med Be[e' bin 4Abdullah, 
Mu91afa «‡¬ Be[e' bin 4Abdullah, 4O8m`n bin Mem‰, d‰$er Me7med Be[e' bin 
4Abdullah, < ‡ > < ‡ > Be[e', 4Al‰ Be$ «‡¬ ve 3ayrihim. 

 
 
 

34 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 

 
σ. 284α                                       δεύτερο δεκαήµερο Σεβάλ 1100 [29/7 – 7/8/ 1689] 
 

Ο σεγίτ Αλί Εφέντι, ιµάµης στο τζαµί της Βαλιντέ Σουλτάν στο Χάνδακα, 
πουλά στο Μεχµέτ Μπέι γιο Αχµέτ, κάτοικο του χωριού Καλέσα του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, χωράφι πλήρους ιδοκτησίας µε όλα τα εξαρτήµατα και τα παραπλήσια 
µέρη, για 70 ασλάνια γρόσια. Το χωράφι, εκτάσεως 35 στρεµµάτων, βρίσκεται στο 
ίδιο χωριό και συνορεύει µε χωράφι της Μαρίας και από τις τρεις πλευρές µε δηµόσιο 
δρόµο. 
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Μάρτυρες: Μεχµέτ Αγάς γιος [Αµπντουλλάχ],312 [ ; ] Χουσεΐν Τσελεµπί, 
Σούφι (;) Μεχµέτ, µουτεβελής Οµέρ Τσελεµπί, Μεχµέτ Εφέντι Σερντάρζαντε, 
µουχζίρης Μουσταφά Μπεσέ, Οσµάν γιος Μεµί. 

 
Βλ. και έγγρ. 35. 
 

 
Bw 7qccet-i ma0bwliye' derken`rd5r «‡¬ mqkerrer%n y`z5lm5[d5r yine' bw 
vara0a'd5r. 
É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' v`l‰de' im`m= ol`n %s-seyyid 4Al‰ Ėfend‰ meclis-i 
[er4de' Malev‰z n`7iye'sine' t`bi4 )`l‰[a' n#m 0arye'sinden b`4i8 Ô‹ %l kit`b  
Me7med Be$ ibn ~7med ma72ar5nda' i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `t‰ 
9udwruna' de$‰n yedimde' mqlkqm olwb 0arye'-i mezbwre'de' v`0i4 Ë‹ bir 
1arafdan Meryem t`rl`s= ve q] 1arafdan 1ar‰0-i 4`m ile' ma7dwd olwb ve <o>twz 
be[ dxnǖm «sic¬ mqlk t`rl`m= bi cqmle'tq'l-tev`bi4 Ö‹ ve'l lev`7i0 1araf5ndan 
ic`b ve 0abwl 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' yetmi[ %sed‰ 3urw[a' {bey4} 
mezbwr Me7med Be$'e' bey4 ve tesl‰m edǖb Í‹ old`6‰ i[tir` ve tesellqm ve 
0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n mebla3-5 mezbwr yetmi[ %sed‰ 3urw[= 
mq[ter‰-i mezbwr Me7med Be$ Î‹ yedinden tam`men `7\ «sic¬ ve 0ab2 %yledim 
ba4d %l yevm \ikr olun`n t`rl` mezbwr Me7med'i/ mqlk-i m[ter`s=d5r keyfem` 
ye[` ve ya6t`r Ó‹ muta9arr5f olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` va0a4 
bi'1-1aleb ketb olund= f‰ %v`s51 min {evv`l lisene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med ~3` bin <   >, < ‡ > &qseyn }eleb‰, (wf‰ «‡¬ Me7med, 
4Xmer }eleb‰ mqtevell‰, Me7med Ėfend‰ Serd`rz`de', Mu91afa Be[e' %l mu725r, 
4O8m`n bin Mem‰ ve 3ayrihim. 
 

 
 

35 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 

 
σ. 285α                                               δεύτερο δεκαήµερο Σεβάλ [29/7 – 7/8/1689] 
 

Ο σύζυγος της Ραµπιά κόρης Αχµέτ, που κατοικεί στη συνοικία της Βαλιντέ 
Σουλτάν στο Χάνδακα, µε πληρεξούσιο το σεγίτ Γιουσούφ Εφέντι γιο σεγίντ 
Αµπντουλφετάχ Εφέντι –σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ιµπραΐµ Εφέντι, εκπροσώπου 
των κρεοπωλών, και του ντεφτερντάρµπαση Γιουσούφ Χότζα γιου Μουσταφά- πουλά 
στο Μεχµέτ Μπέι γιο Αχµέτ, κάτοικο του χωριού Καλέσα του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, 
χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας µε όλα τα εξαρτήµατα και τα παραπλήσια µέρη, για 70 
ασλάνια γρόσια. Το χωράφι, εκτάσεως 35 µουζουριών, βρίσκεται στο προαναφερθέν 
χωριό και συνορεύει µε χωράφι της Μαρίας και από τις τρεις πλευρές µε δηµόσιο 
δρόµο. 

Μάρτυρες: Μεχµέτ  Αγά  γιος Αµπντουλλάχ, [ ; ] Χουσεΐν, Σούφι (;) 
Γιουσούφ Χοτζας, Μεχµέτ Εφέντι Σερντάρζαντε, µουχζίρης Μουσταφά Μπεσέ, 
Οσµάν γιος [Μεµί].313  

Βλ. και έγγρ. 34. 

                                                 
312 Βλ. έγγρ. 35. 
313 Βλ. έγγρ. 34. 
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É‹ Med‰ne'-i )andiye'de' v`l<‰>de' Ô‹ sul1`n ma7alle'sinde' s`kine' Ë‹ R`bi4a' 
bint ~7med n#m 6`twnu/ zevc‰ ve 1araf5ndan Ö‹ 7u9w9-5 `t‰ %l bey`n= i0r`ra 
vek‰l olwb 0a9`blar 6al‰fe's‰ Í‹ ol`n _brah‰m Ėfend‰ ve defterd`rb`[= m‰r-i 
mwma Ywsuf &µv`ca' ibn Î‹ Mu91afa [eh`detler‰yle' [er4`n vek`let‰ 8`bite' ol`n 
%s-seyyid Ywsuf Ėfend‰ ibn %s-seyyid Ó‹ 4Abdulfett`7 Ėfend‰ meclis-i [er4de' 
med‰ne'-i mezbwre' mu2`f`t5ndan Malev‰z n`7iye'sinde' t`bi4 )al‰[a' Ú‹ n#m 
0arye' sqkk`n5ndan < ‡ > 051 %l kit`b Me7med Be$ ibn ~7med ma72ar5nda' 
bi'l-vek`let i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb ×‹ bey4-i `t‰ 9udwruna' de$‰n 
mqvekille'm mezbwre'ni/ yedinde' mqlk‰ ve 7a0 olwb 0arye'-i mezbwre' 
s5nµr5nda' v`0i4 bir 1arafdan Meryem ÉÜ‹ t`rl`s= ve q] 1arafdan 1ar‰0-i 4`m ile' 
ma7dwd olwb otwz be[ mwzur mqlk t`rl`m= bi cqmle'tq'l-tev`bi4 ve'l lev`7i0 ve 
k`ffe'tq'l-men`fi4 ÉÉ‹ ve'l mer`f50 1araf5ndan ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i < ‡ > 
b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr Me7med Be$'e' yetmi[ %sed‰ 3urw[a' bey4 ve 
tesl‰m old`6‰ i[tir` ÉÔ‹ ve tesellqm 0ab2 ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ 
ol`n mebla3-5 mezbwr yetmi[ %sed‰ 3urw[= mq[ter‰-i mezbwr Me7med Be$ 
yedinden bi't-tam`m ÉË‹ ve'l kem`l `6\ ve 0ab2 %yledim ba4d %l yevm \ikr 
olunwn t`rl` mq[ter‰-i mezbwru/ mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` ye[` ve ya6t`r 
ÉÖ‹ muta9arr5f olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-[er4‰ m` va0a4 bi'1-1aleb ketb 
olund= f‰ %v`s51 min {evv`l ÉÍ‹ %l mqkerrem lisene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Me7med ~3` ibn 4Abdullah, < ‡ > &qseyn, (uf‰ «‡¬ Ywsuf 
&µv`ca, Me7med Ėfend‰ Serd`rz`de', Mu91afa Be[e' %l mu725r, 4O8m`n bin  
<Mem‰>. 
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∆ΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 
 

 
σ. 286α                                       δεύτερο δεκαήµερο Σεβάλ 1100 [29/7–7/8/1689] 

 
Ο Χασάν Μπεσέ γιος Μουσταφά, γιος του αµφιθαλούς αδελφού του θανόντα 

τζεµπετζή Αλί Μπεσέ, που κατοικούσε στο χωριό Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, ενάγει τον Αλί Μπεσέ γιο Χουσεΐν, κηδεµόνα των ανήλικων παιδιών του 
θανόντος Αλί Μπεσέ, µε την κατηγορία ότι καταπατά αµπέλι µε δέντρα καρποφόρα 
και µη, το οποίο βρίσκεται στο προαναφερθέν χωριό. 

Το αµπέλι, εκτάσεως 1 ½ στρέµµατος, συνορεύει µε αµπέλι του Μανόλη (;), µε 
αµπέλι του Αλί Μπεσέ και από τις δύο πλευρές µε δηµόσιο δρόµο. 

Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι ο θανών του είχε δωρίσει το αµπέλι, όταν κατείχε 
ακόµη το δικαίωµα χρησικτησίας, και φέρνει στο δικαστήριο ως µάρτυρες τον 
οντάµπαση Μαχµούτ γιο Χασάν και το Χατζί Σουλεϊµάν γιο Αµπντουλλάχ, οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την κατάθεσή του. 

Μάρτυρες: Σουλεϊµάν Μπεσέ γιος Κεσαντέ (;), µουχζίρης Μουσταφά Μπεσέ, 
Αλί Μπεσέ γιος Αµπντουλλάχ, κετχουντάς Μεχµέτ Τσελεµπί, Οσµάν γιος Μεµί, 
Μεχµέτ Εφέντι Σερντάρζαντε. 
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É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Ô‹ <Male>v‰z n`7iye'sine' t`bi4 )avlµ<hor> 
«‡¬ n#m 0arye'de' Ë‹ <s>`kin iken bwndan `0dem vef`t eden cebe'c‰ 4Al‰ Be[e' 
Ö‹ mqteveff`n5/ li-%beveyn %r 0ar5nd`[= o3l= i[bw r`fi4 %l kit`b &asan Be[e' Í‹ 
<i>bn Mu91afa meclis-i [er4de' mqteveff`-= mezbwru/ %vl`d-5 9i3`r‰ne' 05bel-i 
[er4den men9wb Î‹ va9‰ ol`n d‰$er 4Al‰ Be[e' ibn &qseyn ma72ar5nda' i0r`r=na' 
da4va ve ta0r‰r-i kel`m edǖb mqteveff`-= mezbwr 4Al‰ Be[e'ni/ Ó‹ <%>ml`kinden 
olwb 0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= Manµl‰ «‡¬ b`3= ve bir 
1arafdan 4Al‰ Be[e' b`3= ve ik‰ 1arafdan 1ar‰0-i Ú‹ 4`m ile' ma7dwd bir bucu0 
dônqm b`35m5n= ve derwnunda' %[c`r=-i mq8mire' ve 3ayri mq8mire'y‰ 
mqteveff`-= mezbwr 4Al‰ Be[e' < ‡ > 9a7‰7a' ve kendǖye' ×‹ ta9arruf < ‡ > 0ab2 
old{w}=3= 7`lde' ba/` 7u2wr-i mqslim‰nde' hibe'-i 9a7‰7a'-i [er4‰ ile' hibe' ve 
tesellqm ve teml‰k edǖb yine' benda6‰ meclis hibe'de' ÉÜ‹ vech-i [er4‰ qzere' 
itih`b ve tesl‰m ve 0ab2 ve 0abwl edǖb mqlk-i mevhwbum olwb olma0 qzere' 
051 ve ta9arruf=mda' ÉÉ‹ iken va9‰-i mezbwr va2-5 yed mur`d eder sw`l olunwb 
0a9r-5 yed‰ne' tenb‰h olunma0 ma1lwbumdur d‰dikde' 35bb us-sw`l ve'l-ink`r ÉÔ‹ 
mqdde4‰-i mezbwru/ da4v`s5na' mu1`b50 beyyine' 1aleb olundu0da' 4udwl-5 
mqslim‰nden olwb Ma7mwd µda'b`[= «sic¬ ibn &asan ve %l-7`c Sqleym`n ÉË‹ 
bin 4Abdullah n#m kimesne'ler li-%clq'l-[eh`det meclis-i [er4iye' 7`25r`n olwb 
isti[h`d olundu0lar5nda' f‰’l v`0i4 mqteveff`-= mezbwr 4Al‰ Be[e' ÉÖ‹ 7`l-5 
7uywtunda  < ‡ > 9a7‰7a' ve kendǖye' ta9arr{`}uf5n= y`ndan «‡¬ old=3= 7`lde' < 
‡ > olun`n bir bucu0 dônqm b`35m= ve %[c`r-i mq8mire' ve 3ayri ÉÍ‹ mq8mire' 
i[bw mqdde4‰ &asan Be[e'ye' bizim 7u2wrumuzda' hibe'-i 9a7‰7a'-i [er4‰ ile' 
hibe' ve tesl‰m edǖb olda6‰ meclis-i hibe'de' ba4d %l cqmle'tq'l-[er4iye' ÉÎ‹ 
ittih`b ve tesl‰m ve 0ab2 %yled‰ biz bw 7u9w9a' bw vech qzere' [`hidleriz 
[eh`det da6‰ ederiz deyǖ her bir‰ %d`-= ÉÓ‹ [eh`det-i [er4iye' %ylediklerinden 
9o/ra' 35bb-5 ri4`yet-i [er`i1 ve'l 0abwl-5 [eh`detler‰ ma0bwle' olma3=n [eh`det-i 
mezbwre' ÉÚ‹ mwcibince' ba4d %l 7qkm m` va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= 7urr5ra' 
\`like' min %v`s51-5 {evv`l lisene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Sqleym`n Be[e' bin Ke[ade' «‡¬, Mu91afa Be[e' %l mu725r, 4Al‰ 
Be[e' bin 4Abdullah, Me7med }eleb‰ ket6qd`, 4O8m`n bin Mem‰, Me7med 
Ėfend‰ Serd`rz`de'. 

 
 

37 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ 

 
σ. 286γ                                                                                                           20 Σεβάλ 1100 [7/8/1689]  
 

Ο Αλί Μπεσέ γιος [Αµπντουλλάχ],314 κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του 
ναχιγιέ Μαλεβιζίου πουλά στο Θωµά γιο [Γιαννά],315 κάτοικο του ίδιου χωριού, 
χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας, για 15 γρόσια. 

Το χωράφι, εκτάσεως ενός στρέµµατος, βρίσκεται στο ίδιο χωριό και 
συνορεύει µε ιδιοκτησία του Μουσταφά Μπεσέ, µε ιδιοκτησία του Παναγιώτη, µε 
ρυάκι και µε αυλάκι (;) µύλου. 

Μάρτυρες: ∆εν σηµειώνονται. 
                                                 
314 Βλ. έγγρ. 38. 
315 Βλ. έγγρ. 38. 
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Βλ. και έγγρ. 38. 

 
 

Bw 7qccet < ‡ > derken`r «‡¬ < ‡ > y`z5lm5[d5r. 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Malev‰z n`7iye'sine' t`bi4 < ‡ > )`vlo7µr 
n#m 0arye'de' s`kin 4Al‰ Be[e' bin <   > n#m kimesne' meclis-i [er4‰ Ô‹ 0arye'-i 
mezbwre' sqkk`n5ndan !µm` veled <   > n#m \imm‰ muv`cehe'sinde' i0r`r ve 
ta0r‰r-i kel`m edǖb bey4-i `t‰ 9udwruna' de$‰n mqlkqm ve 7a005m olwb 0arye'-i 
mezbwre' Ë‹ s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= Mu91afa Be[e' mqlk‰ ve bir 1araf= 
Pan`yµt mqlk‰ ve bir 1araf= dere' ve bir 1araf= de$irm%n `r0= «‡¬ ile' ma7dwd 
bir dônqm t`rl`m= Ö‹ bey4-i b`t-i 9a7‰7-i [er4‰ ile' mezbwr !µm`'ya' bey4 ve 
tesl‰m old`6‰ i[tir` ve tesl‰m ve 0ab2 %yledikden 9o/ra' 8emen‰ Í‹ ol`n mebla3-
5 mezbwr on be[ 3urw[= mq[ter‰-i mezbwr !µm` yedinden bi't-tam`m `6\ ve 
0ab2 %yledim Î‹ ba4d %l yevm \ikr olun`n t`rl` mq[ter‰-i mezbwr !µm`'n5/ 
mqlk-i mq[ter`s=d5r keyfem` Ó‹ ye[` muta9arr5f olswn d‰dikde' 35bb ut-ta9d‰0 %[-
[er4‰ m` va0a4 Ú‹ bi'1-1aleb ketb olund= 7urr5ra' f‰'l-yevm %l 4i[r‰n ×‹ min [ehr-i 
{evv`l %l-mqkerrem lisene' mie' ve %lf.  
{qhwdq'l-7al™ ∆εν σηµειώνονται. 

 
 
 

38 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ 

 
σ. 287α                                                                               20 Σεβάλ 1100 [7/8/1689] 
 

Η Σαµάλη (;), κόρη Αµπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Καβροχώρι του ναχιγιέ 
Μαλεβιζίου, µε πληρεξούσιο το σύζυγό της  Αλί Μπεσέ γιο Αµπντουλλάχ –σύµφωνα 
µε τη µαρτυρία του Αχµέτ γιου Χασάν και του Χασάν γιου Μουσταφά– πουλά στο 
Θωµά γιο Γιαννά, κάτοικο του ίδιου χωριού, χωράφι για 15 ασλάνια γρόσια. 

Το χωράφι, εκτάσεως ενός στρέµµατος, βρίσκεται στο ίδιο χωριό και συνορεύει 
µε ιδιοκτησία του Μουσταφά Μπεσέ, µε ιδιοκτησία του Παναγιώτη, µε ρυάκι και µε 
αυλάκι (;) µύλου. 

Μάρτυρες: σεκµπάν Γιουσούφ Μπεσέ, τζεµπετζής του 18ου σώµατος (;) 
Αρναβούτ Χασάν, ντόπιος κουλ Μουσταφά Μπεσέ, Σερµπολούκ Χασάν Μπέι, Οσµάν 
γιος Μεµί, µουχζίρης Μουσταφά Μπεσέ, Μεχµέτ Εφέντι Σερντάρζαντε. 

 
Βλ. και έγγρ. 37. 
 
 

 
É‹ Med‰ne'-i )andiye' mu2`f`t5ndan Malev‰z n`7iye'sine' t`bi4 )`vlahµr n#m 
0arye' s`kine'lerinden Ô‹ (am`l‰ «‡¬ bint 4Abdullah n#m 6`twn 1araf5ndan < ‡ > 
[er4‰ qzere' ~7med bin &asan ve &asan bin Mu91afa Ë‹ n#m kimesne'ler 
[eh`detler‰yle' vek`let‰ 8`bite' ol`n zevc‰ 4Al‰ Be[e' ibn 4Abdullah n#m 
kimesne' meclis-i [er4de' 0arye'-i mezbwre' Ö‹ sqkk`n5ndan !µm` veled Yan` 
n#m \imm‰ ma72ar5nda' bi'l-vek`let i0r`r ve ta0r‰r-i kel`m edǖb mqvekille'm 
mezbwre'ni/ bey4-i `t‰ 9udwruna' de$in Í‹ silk-i mqlk yedinde' 7a00= olwb yine' 
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0arye'-i mezbwre' s5nµr5nda' v`0i4 bir 1araf= Mu91afa Be[e' mqlk‰ ve bir 1araf= 
Pan`yµt mqlk‰ ve bir 1araf= Î‹ dere' ve bir 1araf= de$irm%n `r0= «?¬ ile' ma7dwd 
bir dônqm t`rl`s5n= 1araf5ndan ic`b ve 0abwl= 7`v‰ bey4-i b`t-i 9a7‰7a'-i [er4‰ 
ile' Ó‹ mezbwr !µm`'ya' on be[ %sed‰ 3urw[a' bey4 ve tesl‰m old`6‰ i[tir` ve 
tesellqm ve 0ab2 ve 0abwl %yledikden 9o/ra' 8emen‰ ol`n Ú‹ mebla3-5 mezbwr 
on be[ 3urw[= mq[ter‰-i mezbwr !µm` yedinden bi't-tam`m ve'l kem`l `6\ ve 
0ab2 %yledim \ikr olun`n ×‹ t`rl` mq[ter‰-i mezbwru/ mqlk-i mq[ter`s=d5r 
keyfem` ye[` ve ya6t`r muta9arr5f olswn deyǖ 35bb ut-ta9d‰0 ÉÜ‹ %[-[er4‰ m` 
va0a4 bi'1-1aleb ketb olund= ta7r‰r<%n> f‰'l-yevm %l 4i[r‰n min [ehr-i {evv`l %l 
mqkerrem lisene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l™ Ywsuf Be[e' sekb`n, ~rnavwd &asan cebe'c‰ ÉÚ<ncq> <bôlq>k «?¬, 
Mu91afa Be[e' yerl‰ 0wl= «‡¬, Serbxlǖk «‡¬ &asan Be$, 4O8m`n bin Mem‰, 
Mu91afa Be[e' %l mu725r, Me7med Ėfend‰ Serd`rz`de've 3ayri<him>. 

 
 

39 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
 

σ. 299α                                                                             17 Τζεµαζί ΙΙ 1100 [8/4/1689] 
Σταυρινίδης, τ. Β΄, σ. 351-352, αρ. µετ. 1001 
 

Σύµφωνα µε το µπουγιουρντί που εξέδωσε ο διοικητής του Χάνδακα, βεζίρης 
Μεχµέτ Πασά και το οποίο παράδωσε στον καδή Μαλεβιζίου ο Χατζί Μεχµέτ Αγά, 
διατάσσονται οι χωρικοί που έχουν διορισθεί ως φύλακες των παραλίων -ως 
υπεύθυνοι για την γνωστοποίηση της παρουσίας κουρσάρων- να σταµατήσουν να 
συνεργάζονται και να βοηθούν τους κουρσάρους και τους χαΐνηδες που 
αποβιβάζονται σε χωριά της επαρχίας, λεηλατούν και αιχµαλωτίζουν τους 
µουσουλµάνους. ∆ιατάσσεται ο εντεταλµένος µουµπασίρης να συγκεντρώσει τους 
κετχουντάδες των καστελιών, τους ιερείς και τους προκρίτους των χωριών της 
επαρχίας, ενώπιον του καδή, να συντάξουν ιεροδικαστικό έγγραφο στο οποίο να 
σηµειώνεται ότι καθίστανται συλλογικά υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των αρχών για 
πειρατικές επιθέσεις. Μόλις δουν να πλησιάζει εµπορικό ή πειρατικό πλοίο οφείλουν, 
αν είναι ηµέρα, να υψώνουν κόκκινη σηµαία στους πύργους και, αν είναι νύχτα, να 
ανάβουν φωτιές. Αναλαµβάνουν επίσης την ευθύνη της απελευθέρωσης των 
µουσουλµάνων που τυχόν αιχµαλωτίσουν οι πειρατές και την αποζηµίωση για τα 
υπάρχοντά τους. ∆ιατάσσεται η κατάρτιση καταστίχου στο οποίο να σηµειώνονται οι 
ονοµασίες των φρουρούµενων τοποθεσιών Το κατάστιχο µαζί µε το ιεροδικαστικό 
έγγραφο πρέπει να αποσταλεί υπογεγραµµένο στο Συµβούλιο του Χάνδακα. 

Οι κετχουντάδες, οι ιερείς και οι πρόκριτοι της επαρχίας δηλώνουν ότι θα 
συµµορφωθούν προς τη διαταγή.  

Κατόπιν αιτήσεως συντάχθηκε και παραδόθηκε στα χέρια του Χατζί Μεχµέτ 
Αγά το παρόν πρακτικό. 

Μάρτυρες: Μουσταφά Μπεσέ, Χαλίλ Μπεσέ, Ιµπραΐµ Μπεσέ, σπαχής 
Μεχµέτ, Αχµέτ Αγά, Αλί Μπεσέ. 
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< ‡ > < ‡ > 
É‹ &u9w9-5 `t‰ %l bey`n= mu7alefe' i4l`m ve vu0w4= qzere' 7qccet olunma's= i]ǖn 
med‰ne'-i )andiye' mu7`f5;= ol`n 9adr %l vqzer` %l 4i;`m Ô‹ 0adr %l kebir < ‡ 
> dqstǖr %l `4;am ve'l 7`0`n %l mu4a;;am < ‡ > mem`lik %l dqny` ma;har-i 
kelime' %l < ‡ > 7a2ret Me7med P`[` -ya[arullah «‡¬m` < ‡ > Ë‹ m` ye[`- 
7a2retler‰ 1araf-5 b`7ir %l [irretlerinden fa6rq'l-`0r`n %l-7`c= Me7med ~3` 
yed‰yle' 9a3‰re' 6i1`b%n buywruld=-5 [er‰fler‰ v`r5d olwb ma2mwn= Ö‹ 15b$5nda' «‡¬ 
7`liy` 0ad‰m leyl ve neh`r v`ridiye' 0wle'ler‰ 65f; «sic¬ ve 7ir`8et ve bil` 3ayri 
«‡¬ < ‡ > 0µrs`n f{w}r0ata'lar= ve gem‰ler‰ gxndǖrkî Í‹ 6aber ve ag`h etmek 
i]ǖn 0arye'lerde' ta4y‰n olun`n nôbetet]‰ler bil` 3ayri dwza6 fir`r5/ «‡¬ gem‰ler‰ 
ve fir0ata'lar= leb-i dery`ya' yan`[wb ve lev%ndler‰n Î‹ 1a[ra' b5r`3wb 0arye'lerde' 
s`kin ol`n `hl-i isl`m= %s‰r ve %mv`l %rz`05/lar5n «‡¬ nehb ve 3`ret 0a9d=yle' 
old50lar= v`rid5ye' 0wle'ler‰ 75f; Ó‹ eden re4`y` ma4`n 6`‰nler ile' ve 0µrs`nlar 
ile' ittif`0 qzere' old50lar= mqtebeyyin olma3=n buywruld= ta7r‰r ve 59d`r 
olunmu[dur gerekdir kî' vu9wl bwldu0da' Ú‹ yerimi/ gxrqndǖ3‰ s`4at gerek 
mqstemin ve gerek b`zirg`n ve 0µrs`nlar i[`ret ve ma4lwm olma0 i]ǖn 
birbirler‰ne' gônder v`0i4 oldu0da' 05rm{w}5z=  ×‹ bayr`0 bir 0wle'de' dikilǖb bir 
`tma' i]ǖn birbirler‰ne' i[`ret ve mu4accel%n 1araf5m5za' mu7`f5;5ya' m%4mwr 
ol`nlardan 6ay5r ve isk`n < ‡ > dǖn ve gece' v`0i4 ÉÜ‹ oldu0da' kem`n %l %vvel 
`te[ ile' birbirler‰ne' i[`ret ve minv`l-i me[rw7 qzere' 1araf5m5za' i4lam 
etdirme'sin ve \ikr olun`n nev`7iye'ler 0arye'lerinden ÉÉ‹ ta4y‰n olun`n mqb`[ir 
ma4rifetle' 0astel ket6qd`lar= va p`p`s ve bellǖ b`[lwlar= birbirler‰ne' kef‰l ve 
mqtekeffil ve f‰-m` ba4d bir `dam %s‰r ve y`6ud %mv`l ÉÔ‹ ve %rz`05ndan bir 
7abbe' 2`yi4 olwrsa' kendǖs‰ %s‰rli0den 6al`9 ve %rz`0=n ta2m‰n `tma'lar= [ar1 
ile' ma4rifet-i [er4‰yle' 7qccet %tdirǖb ÉË‹ < ‡ > ile' mu7`f5; olun`n ma7alle'ler 
isim ve resmler ile' ve ma7all‰ ile' mqnferiden defter olwb ve im2`l5nwb 7qccet 
ma4`n d‰v`n-5 )andiye'ye' i4l`m olw<b> ÉÖ‹ deyǖ buywrulma3=n %m8`l ile' b` 
ferm`n-5 4`l‰ M`leviz n`7iye'sine' 0astel ket6qd`s= ve p`p`slar= ve bellǖ 
b`[lwlar= meclis-i [er4iye' i61`r ve ma72arlar5nda' fet7 «‡¬ ÉÍ‹ ve 05r`at 
olundu0da' cqmle's‰ ma3mwn-5 [er‰f‰ne' v`k5f olundu0lar5nda' sem4`n ve i1`4at 
«‡¬ deyǖb bw `na' gelince' bizler p`di[`h-5 4`lem pen`h 7a2retler‰ne' mu1‰4 ÉÎ‹ 
ve mqn0`d olwb qzer‰mize' l`z5m gelen ferm`n-5 p`di[`h‰yle' 0u9wr5m5z 
olmaywb ve f‰-m` ba4d da6‰ vech-i me[rw7 qzere' 0wle'ler‰ ÉÓ‹ mu7akkem 
bekleyǖb ve 75f; <ve> 75r`8et %tmede' tek`sqlqmqz olwb ve i]‰mizde' bir birimiz 
«‡¬ kqff`r 7`k «sic¬ ÉÚ‹ mu4‰n olma0 sebeb‰yle' n`7iye'miz s5nµr5nda' bir 
mqslim`n %s‰r ve m`l %rz`0lar= 3`ret olwrsa' mu7a00em 7a005m5zdan gelenswn 
deyǖ birbirler‰ne' kef‰<l> É×‹ ve mqtekeffil olma3=n < ‡ > v`0i4 %l < ‡ > 
mumaileyh %l-7`c= Me7med ~3` 1aleb‰yle' ta0r‰rler‰ ta7r‰r ve 75f;%n < ‡ > ketb 
olwb yed‰ne' va24 olun<d=> ÔÜ‹ f‰'l-yevm %l s`bi4 4a[r min [ehr-i Cem`\‰yq'l-`6ir 
sene' mie' ve %lf. 
{qhwdq'l-7`l n`7iye'-i mezbw<re'> 1`i4fe'<sinden> «‡¬™ Mu91afa Be[e', ^al‰l Be[e', 
_brah‰m Be[e', Me7med sip`h‰, ~7med ~3`, 4Al‰ Be[e' ve 3ayrihim min %l 
7`z5r=n. 
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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΥΝΝΑΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ316 
 

Σελ. 102-103 του Κώδικα                                                                 [αχρονολόγητο] 
Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 396, σ. 307-311. 
 

Στο νέο κανουνναµέ Κρήτης, που συντάχθηκε σύµφωνα µε τον ιερό νόµο, οι 
φόροι των µη Μουσουλµάνων κατοίκων του νησιού διακρίνονται σε δύο είδη: τον 
κεφαλικό (cizye) και τον έγγειο φόρο. 

Οι άπιστοι διαιρούνται σε τρεις φορολογικές κατηγορίες: τους εύπορους, από 
τους οποίους θα εισπράττονται 48 ντιρχέµ, αυτούς µε µεσαίο εισόδηµα, από τους 
οποίους θα εισπράττονται 24 και τους άπορους, από τους οποίους θα εισπράττονται 
12. Απαγορεύεται η είσπραξη µεγαλύτερου ή µικρότερου ποσού από αυτό που 
αναφέρθηκε. 

Επιβάλλονται δύο είδη φόρων για τη γη: ο πρώτος (harac-i mukaseme) αφορά 
τις καλλιεργήσιµες γαίες, όπου µπορεί να υπάρχουν διάσπαρτα καρποφόρα δέντρα, 
αλλά όχι συστάδες δέντρων. Οι γαίες αυτής της κατηγορίας, καθώς ήσαν στην κατοχή 
των απίστων, να παραµείνουν στους ιδιοκτήτες τους. Από τα εισοδήµατα των γαιών 
της κατηγορίας αυτής θα εισπράττεται το 1/5, δηλαδή από τα δηµητριακά θα 
εισπράττεται το ένα κοιλό από τα πέντε και από τα καρποφόρα δέντρα µία οκά από 
τις πέντε. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν καλλιεργήσει τις γαίες, απαγορεύεται η 
είσπραξη του φόρου αυτού. Αν όµως κάνει συγκοµιδή δύο φορές το χρόνο, τότε ο 
φόρος εισπράττεται δύο φορές. 

Ο δεύτερος (harac-i mukataa) αφορά σε αµπέλια και κήπους µε καρποφόρα 
δέντρα και ορίστηκε σε 10 ντιρχέµ για κάθε αµπέλι ή κήπο, έκτασης 60 x 60 πήχεων, 
το χρόνο. Απαγορεύεται η είσπραξη µεγαλύτερου ή µικρότερου ποσού από αυτό που 
αναφέρθηκε. Επτά σπιθαµές (kabza) αποτελούν ένα πήχη και έκταση γης 60 x 60 
πήχεων αποτελεί ένα τζερίπι. Με βάση αυτό το µετρικό σύστηµα εισπράττεται ο 
φόρος των αµπελιών και των κήπων. Ακόµα και αν ο ιδιοκτήτης διακόψει την 
καλλιέργεια των γαιών αυτών, είναι υποχρεωµένος να πληρώσει το φόρο. Αν όµως 
κάνει συγκοµιδή δύο φορές το χρόνο, ο φόρος δεν εισπράττεται δύο φορές. 

Οι γαίες αποτελούν πλήρεις ιδιοκτησίες των κατόχων τους, τις οποίες 
µπορούν να πουλήσουν και να αγοράσουν. Μετά το θάνατό τους οι γαίες µπορούν να 
διανεµηθούν µεταξύ των κληρονόµων σύµφωνα µε τον ιερό νόµο. Σε περίπτωση που 
ο ιδιοκτήτης γίνει φυγάς ή δεν διαθέτει τα µέσα για να καλλιεργήσει τις γαίες, αυτές 
παραχωρούνται σε άλλους. 

Με φιρµάνι απαγορεύεται στην Κρήτη η είσπραξη των παρακάτω φόρων: 
σπέντζα (ispence), φόρος παραχώρησης γης (resm-i tapu), φόρος προβάτων (resm-i 
ağnam), κυψελών (resm-i güvare),317 αγροφυλακής (deştebanı), φόρος βοσκής (resm-i 
otlak), χειµαδιών (resm-i kışlak) και θερινών βοσκότοπων (resm-i yaylak), 
αδικηµάτων και εγκληµάτων (cürüm ve cinayet), γαµήλιος φόρος (resm-i arusane), 
φόρος αλατιού (tarh milh) και άλλοι τιµαριωτικοί φόροι (bad-ı hava). 

                                                 
316Καραντζίκου-Φωτεινού, όπ.π., σ. 127-128. Το κείµενο παρατίθεται όπως ακριβώς δηµοσιεύεται. 
317 Ο Σταυρινίδης σηµειώνει φόρο ταφής και χωνεύσεως υπό της γης. 
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Οθωµανικά κείµενα καταχωρίσεων. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ   ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ   ΟΡΩΝ 
 

 
 
Αβαρίζ (avârız)= Έκτακτες εισφορές που επιβάρυναν τους ραγιάδες σε περιόδους 
κρίσης. Σταδιακά µετατρέπονται σε τακτικό φόρο. 
Αγάς των γενιτσάρων (yeniçeri ağası)= Στρατιωτικός διοικητής του σώµατος των 
γενιτσάρων. 
Αγιάνης (ayan)= Μουσουλµάνος πρόκριτος µε αρµοδιότητα να εκπροσωπεί τους 
συντοπίτες του απέναντι στο κράτος και τους υπαλλήλους του. 
Ακ τάπια (ak tapya)= Ο «άσπρος προµαχώνας» του φρουρίου του Χάνδακα.  
Άσπρο (akçe)= Ασηµένιο νόµισµα που αποτελούσε τη βασική µονάδα του 
οθωµανικού νοµισµατικού συστήµατος.  
Αλάη Μπέης (alay beği)= Αξιωµατικός των τιµαριούχων σπαχήδων. 
Αρχιευνούχος (kızlar ağası)= Ο επικεφαλής του σουλτανικού Χαρεµιού. 
Ασκερί (askeri)= Οι άνθρωποι που ανήκαν στη µη φορολογούµενη στρατιωτική, 
διοικητική και θρησκευτική ελίτ των µουσουλµάνων. 
Ασλάνιο γρόσι (esedi guruş)= Ασηµένιο ολλανδικό νόµισµα µε ευρεία κυκλοφορία 
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.  
Αχντναµέ (ahdnâme)= Σουλτανικό έγγραφο παραχώρησης προνοµίων.  
 
Βακούφι (vakf)= Αφιέρωση κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας ή άλλων 
εισοδηµατικών πηγών για «θεάρεστο» σκοπό. Η αφιέρωση είχε ισόβιο χαρακτήρα. 
Βαλιντέ Σουλτάν (Valide Sultan)= Η µητέρα του σουλτάνου. 
Βεκίλης (vekil)= Πληρεξούσιος. 
Βεκίλη Χαρτζ (vekil-i harc)= Είχε τη θέση του ταµία σε ένα στρατώνα των 
γενιτσάρων. 
 
Γιαµάκ (yamak)= Μέλος συντεχνίας η οποία αρχικά εργαζόταν για λογαριασµό 
µεγαλύτερης και ισχυρότερης συντεχνίας. Σταδιακά οι γιαµάκηδες συνδέθηκαν µε τα 
βοηθητικά στρατιωτικά σώµατα των γενιτσάρων. 
Γιαχουντί (yahudi): Οι εβραίοι υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
Γιολντάσης (yoldaş)= Στην κυριολεξία σηµαίνει «συνοδοιπόρος». Ο όρος 
αναφέρεται σε στρατιώτες που ανήκαν στα γενιτσαρικά σώµατα. 
Γκαρίπ (garib)= Στρατιωτικό σώµα το οποίο συγκροτούνταν από µισθοφόρους 
στρατιώτες. 
Γραµµατικός της Πόρτας (kapı yazıcısı) = Χριστιανός διερµηνέας στην υπηρεσία 
των Οθωµανών. 
 
Εµίνης (emin)= Υπάλληλος του οθωµανικού κράτους µε αρµοδιότητες επί 
οικονοµικών, κυρίως, λειτουργιών. Ο υπάλληλος που αναλάµβανε, για παράδειγµα, 
την οργάνωση και διεξαγωγή µιας απογραφής ονοµαζόταν ταπού εµινή (tapu emini). 
Ερµενί (Ermeni): Οι αρµένιοι υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
Εγιαλέτι (eyalet)= Η µεγαλύτερη διοικητική περιφέρεια. Ονοµαζόταν αλλιώς 
µπεηλερµπεηλίκι (beğlerbeğilik) και είχε διοικητή έναν µπεηλέρµπεη (beğlerbeği). 
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Έχλ-ι ορφ (ehl-i örf)= Στρατιωτικοί και άλλοι εκπρόσωποι της σουλτανικής 
βούλησης µε εκτελεστική εξουσία. 
 
Ζιαµέτι (zeamet)= Τιµάριο µεγαλύτερης έκτασης, µε ετήσια έσοδα από 20.000 εως 
99.999 άσπρα. 
Ζιµµί (zimmi)= «Προστατευόµενοι» φορολογούµενοι µη µουσουλµάνοι υπήκοοι της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
 
Ιλτιζάµ (iltizam)= Σύστηµα εκµίσθωσης των φορολογικών εσόδων µε τη µορφή 
συµβολαίου ανάµεσα στον µισθωτή (µουλτεζίµ) και το κράτος. 
Ιµάµης (imâm)= Ο άνθρωπος που διευθύνει την κοινή προσευχή στο τζαµί.  
 
Καγίµης (kayyım)= Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τη φροντίδα ενός τζαµιού. 
Κανούν (kanûn)= Η διοκητική νοµοθεσία που θεσπίζει ο σουλτάνος. 
Κανουνναµέ ( kanûnnâme)= Νοµικός κώδικας που θεσπίζει ο σουλτάνος.  
Καζά (kaza)= ∆ιοικητική περιφέρεια υπό τη δικαιοδοσία ενός καδή. 
Κασάπµπασης (kasabbaşı)= Αρχικρεοπώλης.  
Καφαά (kafa‘a)= Αρχή της ισότητας, σύµφωνα µε την οποία µια µουσουλµάνα δεν 
µπορούσε να παντρευτεί έναν κατώτερό της κοινωνικά άντρα. 
Κετχουντά ή κεχαγιά (kethüda)= Αντιπρόσωπος, επιστάτης. 
Κοιλό (kile)= Μονάδα βάρους µε την οποία υπολογιζόταν, συνήθως, η ποσότητα των 
σιτηρών. Η αντιστοιχία ενός κοιλού µε µία οκά ποίκιλε ανά περιοχή και χρονική 
περίοδο. 
Κοντακτσής (kondakçı)= Κατασκευαστής κοντακίων όπλων. 
Κουλ (kul)= Στην κυριολεξία σηµαίνει «δούλος». Πρόκειται για µη µουσουλµάνους 
που υπηρετούσαν στο Παλάτι και στον οθωµανικό στρατό. Επάνδρωναν τα 
γενιτσαρικά σώµατα. 
Κουµπαρατζής (kumbaracı)= Ολµοβόλος, βοµβαρδιστής. Κουµπαρατζήµπασης 
(kumbaracıbaşı)= Ο επικεφαλής του σώµατος. 
 
Μεντρεσέ (mendrese)= Σχολή θεολογικής και νοµικής µόρφωσης. Υπήρχαν 
ανώτεροι και κατώτεροι µεντρεσέδες. 
Μεστζίτ (mescid)= Μικρό συνοικιακό τζαµί, χωρίς µιναρέ. 
Μεχρ-ι µουατζέλ (mehr-i muaccel)= Προκαταβαλλόµενη γαµήλια δωρεά. 
Λαµβάνεται από τη σύζυγο τη στιγµή της σύναψης του γάµου. 
Μεχρ-ι µουετζέλ (mehr-i müeccel)= Μη προκαταβαλλόµενη γαµήλια δωρεά. 
Λαµβάνεται από τη σύζυγο σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του συζύγου. 
Μιρλιβά (mirliva)= Αραβική ονοµασία για τον σαντζάκµπεη. 
Μιρµιράν (mirmiran)= Αραβική ονοµασία για τον µπεηλέρµπεη. 
Μουκαµπελετζής (mukabeleci)= Υπάλληλος της οικονοµικής υπηρεσίας που είχε 
την ευθύνη των µισθολογικών καταστάσεων των στρατιωτικών σωµάτων. 
Μουκατάς (mukata‘a): Πηγή εσόδων που αποτελούσε ανεξάρτητη εισοδηµατική 
µονάδα. 
Μουλτεζίµης (mültezim)= Ο µισθωτής της είσπραξης των φόρων µιας φορολογικής 
µονάδας. 
Μουµπασίρης (mübaşir)= Κρατικός υπάλληλος µε αρµοδιότητα την είσπραξη 
τελωνειακών και άλλων φόρων στις επαρχίες. 
Μουτεβελής (mütevelli)= Επιστάτης, διαχειριστής ενός βακουφιού. 
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Μουχζίρης (muhzır)= Υπάλληλος στο δικαστήριο του καδή, υπεύθυνος για την 
κλήτευση των διαδίκων στο ιεροδικείο. Μουχζίρµπασης (muhzırbaşı) ή Σέρµουχζιρ 
(sermuhzır)= Ο επικεφαλής των µουχζίρηδων του ιεροδικείου. 
Μπακήκουλης (bakikulı)= Υπάλληλος του κράτους που είχε αναλάβει την είσπραξη 
των καθυστερούµενων φόρων. Μπας Μπακήκουλης (baş bakikulı)= Ο επικεφαλής 
της υπηρεσίας. 
Μπαντ-ι χαβά (bad-ı hava): Τιµαριωτικοί φόροι τους οποίους εισέπραττε ο 
τιµαριώτης περιστασιακά. ∆εν του ανήκαν εξ ολοκλήρου, τους µοιραζόταν µε τον 
σαντζάκµπεη. 
Μπέης (beğ)= Τίτλος στρατιωτικών διοικητών. 
Μπεηλέρµπεης (beğlerbeği)= Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής στη ευρύτερη σε 
έκταση διοικητική περιφέρεια, που ονοµαζόταν µπεηλερµπεηλίκι (beğlerbeğilik). 
Μπεράτ (berat)= Σουλτανικό έγγραφο διορισµού ανώτατων αξιωµατούχων. 
Μπεσέ (beşe)= Τίτλος που αποκτούσαν όσοι εγγράφονταν στα χαµηλότερα στην 
ιεραρχία γενιτσαρικά σώµατα. 
Μπολούκµπασης (bölükbaşı ) ή σερµπολούκ (serbölük)= Στρατιωτικός διοικητής 
ενός γενιτσαρικού σώµατος. 
Μπουγιουρντί (buyuruldı)= ∆ιαταγή σαντζάκµπεη ή µπεηλέρµπεη. 
 
Ναΐπης (naib)= Κατώτερος δικαστής εξαρτηµένος από τον καδή. Λειτουργούσε και 
ως πληρεξούσιος του ιεροδίκη. 
Νασρανί-νασρανίγιε (nasrani-nasraniye)= Χριστιανός–χριστιανή. 
Ναφακά (nafaka)= ∆ιατροφή που λαµβάνει η σύζυγος σε περίπτωση διαζυγίου. 
Ναχιγιέ (nahiye)= ∆ιοικητική υποδιαίρεση του καζά. 
Ντεφτερντάρης (defterdar)= Ανώτερος διοικητικός υπάλληλος της οικονοµικής 
υπηρεσίας. Ντεφτερντάρµπασης (defterdarbaşı)= Επικεφαλής της παραπάνω 
υπηρεσίας. 
Ντιβάνι (divan)= Συµβούλιο υπό την προεδρία ανώτερου διοικητή. Συνεδρίαζε στην 
έδρα του διοικητή. Λειτουργούσε και ως ανώτατο δικαστήριο. 
Ντιγέτ (dıyet)= Φόρος αίµατος. Χρηµατική αποζηµίωση την οποία το θύµα ή η 
οικογένειά του είχε δικαίωµα να ζητήσει από τον θύτη, σε περίπτωση τραυµατισµού ή 
φόνου. 
Ντιρχέµ (dirhem)= Αραβικό ασηµένιο νόµισµα. Την περίοδο που εξετάζουµε 
αντιστοιχούσε σε 14 άσπρα. 
Ντονούµ (dönüm): Στρέµµα. Το 17ο αι. αντιστοιχούσε σε 958 τετραγωνικά µέτρα. 
 
Ορφ (örf)= Εθιµικό δίκαιο. Μαζί µε το Κανούν αποτελούσαν την κοσµική νοµοθεσία 
που συµπλήρωνε το Σεριάτ. 
Ουλεµά (ulema)= Νοµοδιδάσκαλοι. Άνθρωποι µε θεολογική µόρφωση και γνώσεις 
ισλαµικού δικαίου και παράδοσης. 
Οντάµπασης (odabaşı)= Αξιωµατικός των γενιτσάρων. Υπεύθυνος ενός στρατώνα 
(οντά). 
Ρατζίλ (racil)= Πεζός στρατιώτης. 
Ρεάλι γρόσι (riyal guruş)= Ισπανικό νόµισµα που κυκλοφορούσε στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. 
Ρουζναµετζής (ruznâmeci)= Υπάλληλος υπεύθυνος για την τήρηση των ηµερήσιων 
καταστίχων εσόδων-εξόδων. 
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Σαντζάκµπεης (sancakbeği)= Ο διοικητής ενός σαντζακίου, δηλαδή της κύριας 
διοικητικής στρατιωτικής περιφέρειας της οθωµανικής επαρχιακής διοίκησης. 
Σαράτς (saraç)= Κατασκευαστής, πωλητής εφιππίων. 
Σεϊχουλισλάµης (seyh’ülīslâm)= Επικεφαλής των ουλεµά. Ανώτατος ιεροδίκης και 
ερµηνευτής του Σεριάτ. Έµενε στην πρωτεύουσα, από όπου εξέδιδε γραπτές 
γνωµοδοτήσεις (φετβά) που αφορούσαν τα θρησκευτικά ζητήµατα. 
Σεκµπάν (sekban)= Ένοπλος µισθοφόρος. 
Σερασκέρης (serasker)= Ο αρχιστράτηγος. 
Σεριάτ (şeriat)= Ισλαµικός ιερός νόµος. 
Σερντάρης (serdar)= Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής και επικεφαλής των 
γενιτσάρων. 
Σιτζίλ (sicil)= Ιεροδικαστικό κατάστιχο που τηρούσε ο καδής και στο οποίο 
κατέγραφε τις υποθέσεις που εκδίκαζε, συµβολαιογραφικού και διοικητικού 
χαρακτήρα πράξεις, καθώς και τα επίσηµα κρατικά έγγραφα, που αποστέλλονταν από 
το σουλτάνο, το µεγάλο βεζίρη, τους στρατιωτικούς αξιωµατούχους και διοικητικούς 
υπαλλήλους της κεντρικής και επαρχιακής διοίκησης. 
Σούµπασης (subaşı): Στρατιωτικός αξιωµατούχος, µε αστυνοµικές κυρίως 
αρµοδιότητες· αξιωµατικός των τιµαριούχων σπαχήδων. 
Σούρα (sura)= Εδάφιο του κορανιού. 
Σουχούντ ουλ-χαλ (şühudü’l-hal)= Μάρτυρες της κατάστασης. Τα ονόµατά τους 
σηµειώνονται στο τέλος των ιεροδικαστικών εγγράφων για να πιστοποιήσουν τη 
νοµιµότητα της ιεροδικαστικής διαδικασίας. 
Σπαχής (sipahi)= Έφιππος στρατιώτης, ο οποίος λάµβανε ως µισθό για τη συµµετοχή 
του στον πόλεµο ένα τιµάρι. 
Σπέντζα (ispence)= Φόρος σε χρήµα τον οποίο πλήρωναν οι χριστιανοί ραγιάδες 
στον τιµαριούχο. 
 
Ταπού ταχρίρ (Tapu tahrir)= Απογραφή των εισοδηµατικών πηγών στα 
νεοκατακτηθέντα εδάφη, µε σκοπό τη διανοµή των φόρων. 
Τεζκερέ (tezkere)= Αποδεικτικό έγγραφο, πιστοποιητικό. 
Τζεµπετζής (cebeci)= Κατασκευαστής όπλων. Μέλος στρατιωτικού σώµατος των 
∆ούλων της Πύλης. Τζεµπετζήµπασης (cebecibaşı)= Ο επικεφαλής του σώµατος. 
Τζερίπ (cerib)= Μονάδα µέτρησης επιφανειών. Το 17ο αι. ισοδυναµούσε µε ένα 
στρέµµα. 
Τζίζιε (cizye)= Κεφαλικός φόρος σε χρήµα που πλήρωναν οι µη µουσουλµάνοι. 
Τιµάρι (timar)= Τα έσοδα από την είσπραξη των φόρων µιας περιοχής. Το κράτος 
διένειµε τιµάρια στους σπαχήδες ως αντάλλαγµα για τις στρατιωτικές υπηρεσίες που 
προσέφεραν στον πόλεµο. 
Τοπτσής (topçı)= Στρατιώτης πυροβολικού. Μέλος στρατιωτικού σώµατος των 
∆ούλων της Πύλης. 
Τουρνατζήµπασης (turnacıbaşı)= Επικεφαλής του γενιτσαρικού σώµατος των 
τουρνατζήδων, που είχαν αναλάβει την εκπαίδευση των κυνηγητικών πουλιών που 
χρησιµοποιούσε ο σουλτάνος. 
Τσαούσης (çavuş)= Αξιωµατούχος του Παλατιού και µέλος του σώµατος των 
γενιτσάρων. Αγγελιοφόρος και κατώτερος εκτελεστικός αξιωµατούχος.΄ 
Τσελεµπής (Çelebi)= Τίτλος που τον 17ο αι. χαρακτήριζε µορφωµένους ανθρώπους. 
Τσερίµπασης (çeribaşı)= Αξιωµατικός των τιµαριούχων σπαχήδων. 
Τσοχαντάρης (çukadar)= Υψηλόβαθµος αξιωµατούχος του Παλατιού υπεύθυνος για 
τα ενδύµατα του σουλτάνου. Σταδιακά ανέλαβε την ευθύνη για τις τσόχινες στολές 
των γενιτσάρων. 
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Φετβά (fetva)= Γραπτή γνωµοδότηση του σεϊχουλισλάµη. 
 
Χαζινεντάρης (hazinedar)= Υπάλληλος υπεύθυνος για τη φύλαξη του 
θησαυροφυλακίου. 
Χαΐνης (hain)= Ένοπλος αντάρτης. 
Χαράτς (haraç)= Έγγειος φόρος που πλήρωναν οι µη µουσουλµάνοι. Ο όρος 
χρησιµοποιείται επίσης αντί του κεφαλικού φόρου (τζίζιε). 
Χαράτς-ι µουκασεµέ (haraç-i mukaseme)=Έγγειος φόρος επί της συγκοµιδής. 
Υπολογιζόταν στο 1/5 της παραγωγής. 
Χαράτς-ι µουκατά (haraç-i mukata‘a)= Έγγειος φόρος που καταβαλλόταν για τα 
αµπέλια και τους κήπους. 
Χάτζ (hac)= Ιερό προσκύνηµα στη Μέκκα. Μια από τις πέντε «Στήλες του ισλάµ», 
δηλαδή τις βασικές υποχρεώσεις κάθε πιστού µουσουλµάνου. Όποιος 
πραγµατοποιούσε το προσκύνηµα λάµβανε το επίθετο χατζί (hacı). 
Χότζας (hoca)= ∆άσκαλος. 
Χοτζέτι (hüccet)= Ιεροδικαστικό έγγραφο που εξέδιδε ο καδής και είχε την ισχύ 
πιστοποιητικού. 
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