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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Σε όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας διατριβής, υπήρξαν πολλές στιγμές που 

με έκαναν να σκεφτώ ότι δεν θα έφτανα στο τέλος. Ευτυχώς υπήρξαν πολλά και πολύ 

σημαντικά πρόσωπα που με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτές τις στιγμές αδυναμίας και 

να συνεχίσω. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο 

Αντώνη Αναστασόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, για τον χρόνο που αφιέρωσε, τις πολύτιμες συμβουλές του, την 

υπομονή και, πάνω από όλα, το κουράγιο που μου έδωσε. Όποτε ζήτησα την βοήθειά 

του την προσέφερε απλόχερα. Χωρίς αυτόν θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της 

παρούσας διατριβής. Ευχαριστώ θερμά την κ. Σοφία Λαΐου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Οθωμανικής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Οι χρήσιμες παρατηρήσεις και η κριτική ματιά της υπήρξαν πολύτιμες. Την 

ομάδα των ανθρώπων που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διατριβής συμπληρώνουν 

οι: κ. Ελευθερία Ζέη, επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νέων Χρόνων στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, κ. Αγλαϊα Κάσδαγλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων Χρόνων 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κ. Ευγενία Κερμελή, τακτική καθηγήτρια Οθωμανικής 

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χατζεττεπέ (Hacettepe, Άγκυρα) και ο κ. Μαρίνος 

Σαρηγιάννης, ερευνητής A΄ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τον χρόνο που 

αφιέρωσαν και την ανεκτίμητη βοήθειά τους. 

 Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω και από εδώ τον καθηγητή μου κ. 

Βασίλη Δημητριάδη για τις γνώσεις οθωμανικής παλαιογραφίας και την αγάπη για την 

έρευνα στα αρχεία, την οποία μου μετάδωσε. Η αείμνηστη Ελισάβετ Ζαχαριάδου 

υπήρξε πηγή έμπνευσης, μια και τις πρώτες πληροφορίες για την οθωμανική ιστορία 

τις άκουσα στα δικά της μαθήματα, πολλά χρόνια πριν. Η κυρία Γκιουλσούν Ακσόι-

Αϊβαλή μου δίδαξε την τουρκική γλώσσα, μαθαίνοντάς μου ταυτόχρονα πως να μη 

σταματάω στην πρώτη δυσκολία. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. 

 Στα χρόνια που πέρασαν πολλοί ήταν εκείνοι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

βοήθησαν για να ολοκληρωθεί η διατριβή. Νιώθω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω 

και από εδώ αναφέροντάς τους έναν έναν. Πολύτιμοι αρωγοί στην συγγραφή υπήρξαν 

οι καθηγητές και ιστορικοί που είχαν την καλοσύνη να μου στείλουν άρθρα και βιβλία 

τους, στα οποία δεν θα είχα διαφορετικά πρόσβαση. Ευχαριστώ θερμά τις κυρίες 
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Βασιλική Διάφα, Αγλαΐα Κάσδαγλη, Başak Tuğ, Maria Todorova και Elif Bayraktar 

Tellan, καθώς και τους κυρίους Γιάννη Σπυρόπουλο, Γιώργο Σαλακίδη και Dror 

Ze’evi. Ευχαριστώ πολύ τις κυρίες και τους κυρίους Αριστέα Γρατσέα, Αγάθη 

Λάμπρη, Γιάννη Ζαρκάδα, Μανωλία Βουγιουκαλάκη, Τέτη Κότση, Ιωάννα Τσουκαλά, 

Αθηνά Αντωνίου και Κωστή Κανάκη για όλες τις φορές που ζήτησα τη συνδρομή τους 

και δεν την αρνήθηκαν. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κυρία Ελένη Γκαλίτσιου, υπεύθυνη 

αρχείων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πρόσβαση στο 

δανεισμό βιβλίων που μου εξασφάλισε. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 

σύζυγό μου Θανάση Αρκουμάνη για την αγάπη και την στήριξή του όλα αυτά τα 

χρόνια. Για την υπομονή που έδειξε τις ατελείωτες ώρες που πέρασα μακριά από αυτόν 

και τους γιους μας. 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα διατριβή μελετά τη θέση και τη δράση των χριστιανών και μουσουλμάνων 

γυναικών που κατοικούσαν σε χωριά των επαρχιών Πεδιάδας, Τεμένους και 

Μαλεβιζίου, τις δύο πρώτες κυρίως δεκαετίες μετά την οριστική οθωμανική 

κατάκτηση της Κρήτης (1669-1690). Ως βασική αρχειακή πηγή για την διατριβή 

χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις κώδικες του οθωμανικού ιεροδικείου του Χάνδακα αυτών 

των ετών, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου. Στην επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε από το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών, συμμετείχαν ιστορικοί με γνώσεις οθωμανικής 

παλαιογραφίας και τουρκικής γλώσσας, μεταξύ των οποίων και η γράφουσα, καθώς 

και ο Miklós Fóti από την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών που ανέλαβε τη μεταγραφή 

των καταχωρίσεων των ιεροδικαστικών κωδίκων στο λατινικό αλφάβητο. 

Συγκεκριμένα, για τη διατριβή χρησιμοποιήθηκαν οι κώδικες 3, 4 και 5.1 

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν κάποιες καταχωρίσεις του 2ου κώδικα, 

δημοσιευμένες2 και μη. Τη βασική μελετώμενη πηγή συμπληρώνουν πληροφορίες από 

περιηγητικά κείμενα, εκθέσεις βενετών προβλεπτών, καθώς και άλλες οθωμανικές και 

μη πηγές, σε συνδυασμό με ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Θα ήθελα εξαρχής να καταστήσω σαφές ότι σκοπός της παρούσας εργασίας δεν 

είναι η έκδοση αρχειακού υλικού, αλλά η κριτική επεξεργασία του με στόχο μια 

συνθετική ιστορική μελέτη. Παρόλο που είχα στη διάθεσή μου τη μεταγραφή στο 

λατινικό αλφάβητο και την ελληνική περίληψη των καταχωρίσεων που αφορούσαν τις 

χριστιανές και τις μουσουλμάνες των τριών επαρχιών που μελετώ, κρίθηκε απαραίτητη 

η αντιπαραβολή τους με το πρωτότυπο οθωμανικό κείμενο. Η έρευνα αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών, καθώς και τη συμπλήρωση κενών 

που υπάρχουν στους εκδεδομένους τόμους με τις περιλήψεις των καταχωρίσεων των 

                                                           
1 Ε. Καραντζίκου και Π. Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας (1669/73-1750/67), επιμ. Ε. 

Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2003· Γκ. Αϊβαλή, Φ. Χαιρέτη, Π. Φωτεινού, Μ. Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο 

Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας. Μέρος Α΄ (1672-1674). Μέρος Β΄ (1683-1686), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, 

Ηράκλειο 2010· Μ. Βαρούχα, Φ. Χαιρέτη, Μ. Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας. 

Μέρος Α΄ (1573-1675). Μέρος Β΄ (1688-1689), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2008. Βλ. τις 

εισαγωγές των τριών τόμων για πληροφορίες σχετικά με τα ιεροδικαστικά κατάστιχα της Βικελαίας. Στο 

εξής, όπου γίνεται παραπομπή σε καταχώριση των τριών κωδίκων, χρησιμοποιείται το αρκτικόλεξο 

Ι.Κ.Χ., δηλαδή Ιεροδικαστικός Κώδικας Χάνδακα. Ακολουθεί ο αριθμός του κώδικα, ο αριθμός της 

ελληνικής περίληψης, καθώς και η χρονολογία καταχώρισης στο κατάστιχο. Για παράδειγμα η 

παραπομπή Ι.Κ.Χ. 3:3 [23/6/1671], αφορά την καταχώριση με αριθμό 3 του 3ου κώδικα. 
2 Γκ. Αϊβαλή, Η. Κολοβός, Μ. Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας. Μέρος Α΄ (1661-

1665). Μέρος Β΄ (1670-1671), επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2014. 
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ιεροδικαστικών κωδίκων. Για παράδειγμα, διορθώθηκαν ονόματα, τοπωνύμια, 

χρηματικά ποσά, ημερομηνίες και χρονολογίες, με πιο σημαντική όλων την παρανόηση 

σχετικά με την παραίτηση των γυναικών από την τήρηση του τρίμηνου διαστήματος 

αποχής μετά από ένα διαζύγιο ή τον θάνατο του συζύγου τους. Περισσότερες 

λεπτομέρειες επ’ αυτού αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των διαζυγίων. Η 

προσεκτική ανάγνωση των πρωτότυπων οθωμανικών καταχωρίσεων αποδείχτηκε 

απαραίτητη για ακόμη έναν λόγο. Ανέδειξε λεπτομέρειες που δεν μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στην ελληνική έκδοση λόγω της περιορισμένης έκτασης και της 

περιληπτικής απόδοσης των καταχωρίσεων. Όπως παρατηρεί εύκολα ο αναγνώστης 

των τριών κωδίκων, οι ελληνικές περιλήψεις των γαμήλιων συμβολαίων, των 

διαζυγίων, των αγοραπωλησιών, των διενέξεων και άλλων υποθέσεων διατυπώνονται 

βάσει ενός τυπικού που ακολουθεί την άκρως φορμαλιστική προσέγγιση του 

οθωμανικού κατάστιχου. Ήταν αδύνατο για την ερευνητική ομάδα αντί των 

περιλήψεων να δημοσιευτούν ακριβείς μεταφράσεις των οθωμανικών καταχωρίσεων. 

Στη διατριβή όμως η λέξη προς λέξη μελέτη του πρωτότυπου αρχειακού υλικού ήταν 

όχι μόνο δυνατή, αλλά επιβεβλημένη και, όπως αποδείχτηκε, ιδιαιτέρως γόνιμη. 

Για την καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχειακού υλικού, σε κάθε 

κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό νομικό πλαίσιο του ιερού νόμου, 

προκειμένου να διαπιστωθεί από τις ιεροδικαστικές καταχωρίσεις εάν ο νόμος 

εφαρμόζεται πιστά ή παρατηρούνται παρεκκλίσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν 

απαραίτητη η λεπτομερής παρουσίαση του παραπάνω πλαισίου, διότι διαφορετικά θα 

ήταν αδύνατο για τον αναγνώστη να κατανοήσει έννοιες και όρους που σχετίζονταν με 

το γάμο, το διαζύγιο ή την ποινική δικαιοσύνη. 

 Η επιλογή του δεδομένου ιστορικού χρόνου και τόπου δεν έγινε τυχαία. Πριν 

από την οριστική συνθηκολόγηση των Βενετών για την παράδοση,3 οι Οθωμανοί είχαν 

ήδη εγκατασταθεί στην ενδοχώρα του Χάνδακα περισσότερες από δύο δεκαετίες. 

Ωστόσο, ήταν ακριβώς αυτή η εξέλιξη η οποία θα περίμενε κάποιος να σηματοδοτήσει 

σημαντικές αλλαγές σε διοικητικό, οικονομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό πλαίσιο. 

Όπως αναδεικνύεται από τα οθωμανικά κατάστιχα, τις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν 

την παράδοση του Χάνδακα (Σεπτέμβριος 1669) η κατάσταση συνέχισε να είναι 

                                                           
3 Για τα πολεμικά γεγονότα και την σύναψη της συνθήκης παράδοσης, βλ. E. Gülsoy, Girit’in Fethi ve 

Osmanlı İdaresinin Kurulması (1645-1670), Κωνσταντινούπολη 2004, 23-222. 
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ρευστή, με τους κατακτητές και τους ντόπιους να προσπαθούν ακόμη να βρουν 

τρόπους για την καλύτερη δυνατή μεταξύ τους συμβίωση. Είναι σαφές, από τις 

καταχωρίσεις, ότι υπενθυμιζόταν συνεχώς στους κατακτημένους ζιμμήδες (zimmi) η 

υποδεέστερη νομική θέση τους, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εκ μέρους των τελευταίων 

προσπάθειες για αντιμετώπιση των εις βάρος τους φορολογικών, διοικητικών και 

θρησκευτικών αυθαιρεσιών και αδικιών. Προφανώς δεν έλειπαν οι εντάσεις και οι 

διαφορές που, κάποιες φορές, είχαν αιματηρή κατάληξη. Από την άλλη, όπως φαίνεται 

από τους κώδικες, οι Οθωμανοί προσπάθησαν να «καλοπιάσουν» τους ντόπιους με μια 

σειρά οικονομικών και φορολογικών μέτρων, με τελικό στόχο την άμεση επαναφορά 

της τάξης και της ισορροπίας στην περιοχή που μαστιζόταν από τις πολεμικές 

συγκρούσεις των δύο περασμένων δεκαετιών. Η εξομάλυνση της παραγωγής που θα 

εξασφάλιζε την ομαλή είσπραξη των φορολογικών εσόδων, παρέμενε διαχρονικά ο 

πρωταρχικός στόχος της οθωμανικής διοίκησης στις κατακτημένες περιοχές. 

Η επιλογή των τριών όμορων του Χάνδακα επαρχιών ή αλλιώς ναχιγέδων 

(nahiyeler), σύμφωνα με την οθωμανική διοικητική οργάνωση, έγινε με σκοπό την 

ανάδειξη των ιδιαίτερων συνθηκών που ίσχυαν στην άμεση ενδοχώρα του διοικητικού 

κέντρου των νέων κατακτητών. Η εγγύτητα των ναχιγέδων με τον πολιορκούμενο 

Χάνδακα και η συνεχόμενη παρουσία του οθωμανικού στρατού στα χωριά τους, 

προφανώς είχαν διαμορφώσει μια καθημερινότητα που διέφερε από την αντίστοιχη 

ναχιγέδων που βρίσκονταν σε απόσταση από την πρωτεύουσα. Οι συνθήκες ζωής 

στους ναχιγέδες ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση στην 

πόλη, η οποία δεν ήταν εξαρτημένη μόνο από την γεωγραφική απόσταση, αλλά και από 

την πληθυσμιακή σύνθεση των χωριών, τον βαθμό επικοινωνίας και την ύπαρξη ή μη 

άτυπων δικτύων τα οποία θα επέτρεπαν την άμεση πληροφόρηση για τα ζητήματα της 

καθημερινότητας, το βαθμό αποδοχής της νέας εξουσίας, την ενσωμάτωση των 

ντόπιων στον διοικητικό μηχανισμό της κτλ. Η ύπαιθρος του νησιού κατά την 

οθωμανική περίοδο έχει μελετηθεί λιγότερο από τις πόλεις, όχι μόνο εξαιτίας του 

προσανατολισμού των επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελετητών, αλλά και 

εξαιτίας της απουσίας σχετικού αρχειακού υλικού. Οι γυναίκες που κατοικούσαν στην 

ύπαιθρο της πρώιμης οθωμανικής περιόδου δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά, με 

εξαίρεση κάποιες έμμεσες αναφορές που γίνονται στο περιθώριο γενικότερων μελετών 

για την οθωμανική Κρήτη και φυσικά τις αναφορές των περιηγητών. Στο σημείο αυτό 

έρχονται οι οθωμανικοί κώδικες να συμπληρώσουν, εν μέρει τουλάχιστον, τα κενά. Η 
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παρούσα διατριβή επιδιώκει να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα όπως: ποια ήταν η 

θέση των γυναικών στην αγροτική κοινωνία της υπαίθρου; Οι χριστιανές και οι 

μουσουλμάνες αντιμετωπίζονταν το ίδιο ή η διαφορετική θρησκεία ήταν καθοριστικός 

παράγοντας για τη ζωή τους; Μπορεί να γίνει λόγος για συλλογική γυναικεία δράση 

και, εάν ναι, σε ποιους τομείς της καθμερινότητάς τους; Οι γυναίκες της υπαίθρου είχαν 

ελευθερία κινήσεων ή ήταν καταδικασμένες στην απομόνωση του ιδιωτικού χώρου της 

οικογένειας; Υπήρχαν έμφυλες διακρίσεις και, εάν ναι, με ποιους τρόπους 

προσπαθούσαν να αντιπαρέλθουν τη θεσμική και κοινωνική κατωτερότητά τους; 

Ταυτοχρονα θα επιχειρήσει να εντάξει στην γενική ιστορία τις μελετώμενες γυναίκες 

και τις εμπειρίες τους, οι οποίες διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες επειδή δεν 

ανήκαν στις οικονομικές και κοινωνικές ελίτ της πόλης. Το ερευνητικό πεδίο και τα 

μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης που υιοθετεί η παρούσα διατριβή συνάδουν με τις 

ιστοριογραφικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες αρχικά έθεσαν στο 

επίκεντρο των μελετών τους την ιστορία των γυναικών και του κοινωνικού φύλου και 

έφτασαν σήμερα να κάνουν λόγο για τη «μετά ή πέρα από το φύλο» εποχή, όπως θα 

δούμε παρακάτω. 

 

 

Ι. Γυναίκες και κοινωνικό φύλο στην ιστοριογραφία 

 

Δεδομένου ότι το θέμα της παρούσας μελέτης έχει στο επίκεντρο τις γυναίκες, δεν θα 

μπορούσε να λείπει μια σύντομη επισκόπηση στο ζήτημα των γυναικών και του 

κοινωνικού φύλου στην ιστοριογραφία. Το γεγονός ότι οι γυναίκες ήταν πάντοτε 

παρούσες, μαζί με τους άντρες, στην ιστορία αλλά απουσίαζαν εντελώς, πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων,4 από την ιστοριογραφία5 παρατήρησαν πρώτες φεμινίστριες 

ιστορικοί στη Βόρεια Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία από τα τέλη της δεκαετίας του 

1960. Περίπου τότε, κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι. 

                                                           
4 Για μια σύντομη αναφορά βιβλίων, από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, που είχαν 

γράψει γυναίκες ή αφορούσαν γυναίκες, βλ. ενδεικτικά N. Zemon Davis, “‘Women’s History’ in 

Transition: The European Case”, Feminist Studies, 3/3-4 (1976), 83-85. 
5 Έ. Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία: μεθοδολογικές διεργασίες 

και θεωρητικά ζητήματα μιας εικοσαετίας», Δίνη, 6 (Μάιος 1993), 15· Π. Χαντζαρούλα, 

«Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου», στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), 

Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, Αθήνα 2012, 136. 
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Οι επιστήμονες και ιδίως οι επιστημόνισσες των δύο προαναφερόμενων κλάδων 

συνειδητοποίησαν ότι οι γυναίκες είχαν σκοπίμως αποκλειστεί από την ιστορία και τις 

ανθρωπολογικές μελέτες, τις οποίες έγραφαν και πραγματοποιούσαν άντρες ιστορικοί 

και ανθρωπολόγοι. Οι μεν πρώτοι δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τη δράση, τη 

θέση και τους ρόλους των γυναικών στις ιστορικές περιόδους και τα συμφραζόμενα 

που μελετούσαν, οι δε δεύτεροι προτιμούσαν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που τους 

ενδιέφεραν από άντρες πληροφορητές, τους οποίους θεωρούσαν πιο αντικειμενικούς 

και αξιόπιστους. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιστημόνων που συμπεριέλαβαν τις 

γυναίκες στις μελέτες τους το έκαναν στο περιθώριο των ερευνών τους, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζεται μια ανακριβής και ενίοτε διαστρεβλωμένη εικόνα της ιστορικής 

ή/και ανθρωπολογικής πραγματικότητας.6 

Στα πρώτα αυτά βήματα μελέτης των γυναικών, πρωταρχικό μέλημα ήταν να 

γίνουν οι γυναίκες «ορατές στην ιστορία, να ανιχνευτεί η συμβολή του μισού της 

ανθρωπότητας στην ιστορική διαδικασία, να γραφτεί εντέλει η ιστορία στο θηλυκό».7 

Όπως εύστοχα αναφέρει η Joan Kelly-Gadol, ο διπλός στόχος της ιστορίας των 

γυναικών είναι «να αποδώσει τις γυναίκες στην ιστορία και να αποδώσει την ιστορία 

μας στις γυναίκες».8 Όπως ήταν αναμενόμενο, η μελέτη της ιστορίας των γυναικών δεν 

θα μπορούσε να εξελιχθεί αποκομμένη και ανεξάρτητη από το φεμινιστικό κίνημα. Η 

φεμινιστική προσέγγιση εστίασε στην πατριαρχία και την καταπίεση που υφίσταντο οι 

γυναίκες για να ερμηνεύσει την απομόνωσή τους στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και 

τον πλήρη σχεδόν αποκλεισμό τους από τη δημόσια σφαίρα.9 Ομολογουμένως το έργο 

όσων ασχολήθηκαν με την ιστορία των γυναικών ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εξαιτίας 

της κυριαρχίας των έμφυλων στερεότυπων που βασίζονταν πρωταρχικά σε διχοτομικά 

                                                           
6 Ε. Παπαταξιάρχης, «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου. Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης 

Ελλάδας», στο Ε. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. 

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 1992, 28· Ό. Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-

1800), Αθήνα 2003, 13. 
7 Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών», 13· Έ. Αβδελά και Α. Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. 

Σύγχρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», στο Έ. Αβδελά και Α. Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές 

ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα 1997, 22-23. Σχετικά με την άποψη της Scott 

για τη συγγραφή της ιστορίας (history) των γυναικών ως “her-story” βλ. J. W. Scott, “Women in History: 

The Modern Period”, Past and Present, 101 (1983), 147-149. 
8 Τζ. Κέλι, «Η κοινωνική σχέση των φύλων. Μεθοδολογικές επιπτώσεις της ιστορίας των γυναικών», 

στο Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες, 121. Βλ. επίσης την άποψη της Tilly, η οποία 

προτείνει την κοινωνική ιστορία ως το πλέον κατάλληλο ιστοριογραφικό πεδίο για την σύνδεση της 

ιστορίας των γυναικών με τη γενική ιστορία· L. A. Tilly, “Genre, histories des femmes et histoire 

sociale”, Genèses, 2 (1990), 148-167. Για την προσέγγιση του φύλου μέσω της κοινωνικής ιστορίας βλ. 

επίσης Scott, “Women in History”, 150· Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών», 24-25. 
9 Για τη χρήση της πατριαρχίας ως συνδετικό κρίκο της ιστορίας των γυναικών και του φεμινισμού βλ. 

Τζ. Μ. Μπένετ, «Φεμινισμός και ιστορία», στο Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες, 371-410. 



 

 

16 

 

σχήματα όπως άντρας-γυναίκα, πολιτισμός-φύση, εργασία-οικογένεια, δημόσια-

ιδιωτική σφαίρα.10 Η Joan Scott, οι μελέτες της οποίας έθεσαν τις βάσεις για την 

ιστορία των γυναικών και του φύλου, προσθέτει στο ερμηνευτικό πλαίσιο της μελέτης 

των γυναικών, εκτός από την πατριαρχία, τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας ως 

αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, καθώς και τη χρήση της 

ψυχανάλυσης για την ερμηνεία της έμφυλης ταυτότητας.11 Σε γενικές γραμμές όσοι 

έγραψαν για την ιστορία των γυναικών στη δεκαετία του 1970 κινήθηκαν εντός των 

παραπάνω θεωρητικών πλαισίων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των γυναικών ως 

ενεργά δρώντων ιστορικών υποκειμένων στο δημόσιο πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονομικό πεδίο.12 

Όσο πλήθαιναν οι μελέτες που ερευνούσαν την ιστορία των γυναικών σε 

διαφορετικές κοινωνίες, τάξεις, γεωγραφικές θέσεις και χρονικές περιόδους, έγινε 

αντιληπτό ότι ήταν αδύνατο να μελετηθούν οι γυναίκες εντελώς αυτόνομα και 

ανεξάρτητα από τους άντρες.13 Έτσι οι επιστήμονες άρχισαν να στρέφονται στη μελέτη 

του φύλου που περιλάμβανε τη γυναικεία αλλά και την αντρική εμπειρία στην ιδιωτική 

και τη δημόσια σφαίρα. Η επιτακτική ανάγκη για την σαφή διάκριση του κοινωνικού 

φύλου (gender) από το βιολογικό γένος14 (sex) οδήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 στην εισαγωγή του όρου “gender” στην, φεμινιστική κυρίως, ιστοριογραφική 

παραγωγή, που στα ελληνικά αποδόθηκε ως «κοινωνικό φύλο». Κατά γενική ομολογία, 

η πρώτη χρήση του όρου αποδίδεται στην κοινωνιολόγο Ann Oakley, σύμφωνα με την 

οποία «το “βιολογικό φύλο” αναφέρεται στις βιολογικές διαφορές μεταξύ αρσενικών 

και θηλυκών (male-female): την εμφανή διαφορά στα γεννητικά όργανα, τη 

συνακόλουθη διαφορά στην αναπαραγωγική λειτουργία. Το “κοινωνικό φύλο” 

                                                           
10 G. Bock, “Challenging Dichotomies: Perspectives on Women’s History”, στο K. Offen, R. Roach 

Pierson, J. Rendall (επιμ.), Writing Women’s History: International Perspectives, Λονδίνο 1991, 2-5. 
11 Τζ. Σκοτ, «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης», στο Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), 

Σιωπηρές ιστορίες, 295-301. Για τη χρήση της ψυχανάλυσης στη μελέτη και ανάλυση της έμφυλης 

διαφοράς βλ. επίσης Σ. Αλεξάντερ, «Γυναίκες, τάξη και έμφυλη διαφορά στις δεκαετίες 1830 και 1840. 

Ορισμένες σκέψεις για τη συγγραφή μιας φεμινιστικής ιστορίας», στο ίδιο, 245-247. Βλ. επίσης Χ. 

Ιγγλέση, «Ψυχολογία και φύλο. Η παρουσίαση μιας απουσίας», στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. 

Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 2010, 169-186. 
12 Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών», 13-14. 
13 Κέλι, «Η κοινωνική σχέση των φύλων», 134-135· Σκοτ, «Το φύλο», 288-289· Ε. Φουρναράκη, «Το 

σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών. Πτυχές μιας μετατόπισης προς μια ιστορία της σχέσης 

των φύλων», Μνήμων, 19 (1997), 199· Zemon Davis, “‘Women’s History’ in Transition”, 90. 
14 Για την προβληματική απόδοση των όρων gender και sex στα ελληνικά βλ. Μ. Μακρή-Τσιλιπάκου, 

«Η “γυναικεία γλώσσα” και η γλώσσα των γυναικών», στο Καντσά, Μουτάφη, Παπαταξιάρχης (επιμ.), 

Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 124. 
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ωστόσο, είναι ζήτημα πολιτισμού: αναφέρεται στην κοινωνική κατηγοριοποίηση σε 

«αντρικό (masculine)» και «γυναικείο (feminine)».15 

H μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από τη μελέτη των γυναικών στη 

μελέτη του κοινωνικού φύλου και η χρήση του τελευταίου ως αναλυτικής κατηγορίας16 

οδήγησε την ιστοριογραφική (φεμινιστική κυρίως) αφήγηση σε νέες κατευθύνσεις. Σε 

αυτό συνέβαλε σημαντικά η Joan Scott, σύμφωνα με τον ορισμό της οποίας «το φύλο 

αποτελεί συστατικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων, που στηρίζεται στις αντιληπτές 

διαφορές ανάμεσα στα φύλα και είναι πρωταρχικός τρόπος νοηματοδότησης των 

σχέσεων εξουσίας».17 Ιδιαίτερα στην ιστορία, η χρήση του φύλου ως εννοιολογικού 

πλαισίου οδήγησε τους επιστήμονες σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: κάποιοι 

επέλεξαν να επανέλθουν στις ήδη γνωστές αρχειακές πηγές θέτοντας νέα ερωτήματα 

και μελετώντας τις από τη σκοπιά του φύλου, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των 

γυναικείων εμπειριών, ενώ κάποιοι άλλοι έγιναν οι πρώτοι που μελέτησαν αρχειακές 

πηγές που ως τότε βρίσκονταν στην αφάνεια18 είτε διότι αφορούσαν αποκλειστικά τις 

γυναίκες είτε διότι δεν αφορούσαν άμεσα τους άντρες. Τα πρακτικά των δικαστηρίων, 

τα γαμήλια συμβόλαια και τα προικοσύμφωνα, τα προσωπικά ημερολόγια και η 

αλληλογραφία, τα λογοτεχνικά κείμενα, οι προφορικές μαρτυρίες, τα έργα τέχνης κ.ά.19 

είναι μόνο ένα μέρος από τις πηγές που αποτέλεσαν την ερευνητική βάση πολλών 

μελετών. 

Το ενδιαφέρον για την ιστορία των γυναικών και του φύλου στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970 προετοίμασε τον δρόμο για την ιστοριογραφική «έκρηξη» που 

ακολούθησε τη δεκαετία του 1980. Σε όλη τη διάρκειά της η χρήση του κοινωνικού 

φύλου ως εργαλείου για την ιστορική ή/και την ανθρωπολογική ανάλυση έγινε το 

«κλειδί» για την κατανόηση και ερμηνεία των σχέσεων εξουσίας μεταξύ αντρών και 

γυναικών.20 Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι «η έμφυλη βιολογική διαφορά 

                                                           
15 A. Oakley, “Introduction to 1972 Edition”, στο Sex, Gender and Society, Φάρνχαμ 2015, 21-22. 
16 Έ. Αβδελά, «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από την διαταραχή στην ενσωμάτωση;», στο 

Καντσά, Μουτάφη, Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 90-

91· Γκ. Μποκ, «Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου: όψεις μιας διεθνούς συζήτησης», στο 

Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες, 420· Scott, “Women in History”, 146-147. 
17 Σκοτ, «Το φύλο», 309. 
18 Φουρναράκη, «Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών», 189. 
19 Αβδελά και Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν», 24· Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών», 15· 

Χαντζαρούλα, «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου», 143. 
20 Ε. Παπαταξιάρχης, «Το φύλο στην ανθρωπολογία (και την ιστοριογραφία): ορισμένες γνωστικές και 

μεθοδολογικές προεκτάσεις», Μνήμων, 19 (1997), 204. 
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αποτέλεσε τη βάση που στήριξε τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και 

προσδιόρισε τον τρόπο που συγκροτείται η έμφυλη ταυτότητα»,21 οι επιστήμονες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κοινωνικό φύλο αποτελούσε μια πολιτισμική 

κατασκευή της κοινωνίας και όχι ένα φυσικό χαρακτηριστικό, γεγονός που έδωσε νέα 

πνοή στην ιστορική και την ανθρωπολογική αφήγηση.22 Η «ανακάλυψη» του φύλου 

βαθμιαία οδήγησε στην συνειδητοποίηση ότι οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ αντρών και 

γυναικών δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατες, αντιθέτως ποικίλλουν και καθορίζονται 

από το φύλο στο οποίο ανήκει το κάθε κοινωνικό υποκείμενο. Για την καλύτερη 

κατανόησή τους δεν είναι απαραίτητη μόνο η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των δύο 

φύλων, αλλά και των σχέσεων μεταξύ όσων ανήκουν στο ίδιο φύλο.23 Όπως δεν έχουν 

όλοι οι άντρες την ίδια ιστορία, έτσι δεν μοιράζονται όλες οι γυναίκες τις ίδιες 

εμπειρίες, οι οποίες εξαρτώνται και διαμορφώνονται κάθε φορά από παράγοντες 

κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς κ.ά.24 

Στην διαρκώς μεταβαλλόμενη και σίγουρα όχι γραμμική εξέλιξη των σπουδών 

του φύλου, η αποσύνδεση του φύλου από τη βιολογική φύση των ανθρώπων ήταν μια 

διαδικασία επίπονη και επίμονη. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Οι 

επιστήμονες που μελέτησαν πρώτα τις γυναίκες και έπειτα το φύλο δυσκολεύτηκαν να 

                                                           
21 Έ. Αβδελά, «Το φύλο στην ιστοριογραφία. Ένα δυο πράγματα που ξέρω γι’ αυτό», Σύγχρονα Θέματα, 

94 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006), 39. 
22 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτικά S. Rose, What is Gender History?, Κέιμπριτζ και 

Μόουλντεν 2010· J. Boydston, “Gender as a Question of Historical Analysis”, Gender and History, 20 

(2008), 558-583· J. Bennett, History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism, Μάντσεστερ 

2006· B. Smith, The Gender of History: Men, Women, and the Historical Practice, Κέιμπριτζ Μασ. 2000· 

J. Scott, Gender and the Politics of History, Νέα Υόρκη 1999· Bock, “Challenging Dichotomies: 

Perspectives on Women’s History”· H. Moore, Feminism and Anthropology, Λονδίνο 1988· Sh. Ortner 

και H. Whitehead (επιμ.), Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality, 

Κέιμπριτζ 1980· M. Rosaldo και L. Lamphere (επιμ.), Woman, Culture and Society, Στάνφορντ 1974· 

Oakley, Sex, Gender and Society· T. Laqueur, Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από 

τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα 2003· Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη· G. 

Duby και M. Perrot, Γυναίκες και ιστορία, Αθήνα 1995. Για την ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή βλ. 

Γλ. Γκότση-Ε. Ριζάκη (επιμ.), Ελληνική βιβλιογραφία της ιστοριογραφίας των γυναικών και του φύλου 

(1974-2017), Αθήνα 2018. 
23 Μποκ, «Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου», 428· Α. Μπακαλάκη, «Για το κοινωνικό φύλο 

στην ανθρωπολογία και την ελληνική εθνογραφία», στο Καντσά, Μουτάφη, Παπαταξιάρχης (επιμ.), 

Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 56. Ο εντοπισμός και η ανάδειξη των διαφορών 

μεταξύ μελών του ίδιου φύλου τέθηκε στο επίκεντρο της μελέτης και της ενασχόλησης του λεγόμενου 

«τρίτου κύματος» του φεμινιστικού κινήματος, βλ. Β. Καντσά και Ε. Παπαταξιάρχης, «Χρήσεις του 

φύλου στις κοινωνικές επιστήμες. Ένας συγκριτικός ελληνικός απολογισμός», στο Καντσά, Μουτάφη, 

Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 12. 
24 Για το λόγο αυτό η Joan Kelly προτείνει μια «συσχετική» προσέγγιση μέσω μιας περιοδολόγησης που 

θα λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές επιπτώσεις που είχαν τα μεγάλα ιστορικά, οικονομικά, πολιτικά 

και κοινωνικά γεγονότα και αλλαγές στους άντρες και τις γυναίκες που ανήκαν σε διαφορετική 

κοινωνική τάξη, φυλή, θρησκεία· Κέλι, «Η κοινωνική σχέση των φύλων», 124-127. Βλ. επίσης Αβδελά, 

«Ιστορία των γυναικών», 18-19. 
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γίνουν αποδεκτοί/τές ως ισότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όσοι και όσες 

τελικά το κατάφεραν, έπρεπε τώρα να πείσουν την κοινότητα αυτή να αναθεωρήσει τις 

αντιλήψεις δεκαετιών σχετικά με τη θέση και το ρόλο των γυναικών και των αντρών 

στην οικογένεια και την κοινωνία. Έπρεπε δηλαδή με επιχειρήματα να αποδείξουν ότι 

το φύλο είναι προϊόν του πολιτισμού και όχι της φύσης,25 ότι η απομόνωση των 

γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα, η κοινωνική κατωτερότητά τους και οι ανισότητες που 

υφίσταντο σχεδόν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης, η επιβεβλημένη 

ενασχόλησή τους με την αναπαραγωγή, την οικογένεια και η έμφυλα καταμερισμένη 

εργασία δεν αποτελούσε φυσικό ή βιολογικό δεδομένο26 αλλά κοινωνική κατασκευή 

που με την πάροδο των χρόνων παγιώθηκε στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου.27 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παραπάνω προσεγγίσεις και ερμηνείες δεν έμειναν 

χωρίς κριτική, ιδίως από τις φεμινίστριες επιστημόνισσες, οι οποίες επέμεναν στην 

χρήση της πατριαρχίας ως βασική κατηγορία ανάλυσης για την ιστορία των γυναικών 

και του φύλου. Η Judith Bennett συνοψίζει την παραπάνω κριτική όταν γράφει ότι «η 

μελέτη του φύλου, όπως την προτείνει η Σκοτ, αγνοεί τις γυναίκες ως γυναίκες· 

επιδεικνύει ελάχιστο ενδιαφέρον για την υλική πραγματικότητα· προσδίδει εγκεφαλική 

και αφηρημένη διάσταση στην ανισότητα των φύλων», ενώ συνεχίζει σχολιάζοντας 

την προσπάθεια ένταξης της ιστορίας των γυναικών στη γενική ιστοριογραφία 

υποστηρίζοντας ότι «η “ενσωμάτωση” αυτή σημαίνει απλώς να προσθέτει κανείς υλικό 

που αφορά τις γυναίκες στο κύριο σώμα των ιστορικών “δεδομένων”, και όλες σχεδόν 

συμφωνούμε ότι αυτή η πρωτόγονη χρήση των ιστορικών πληροφοριών για τις 

γυναίκες είναι ανεπιθύμητη καθώς δεν μετασχηματίζει τον τρόπο που κατανοούμε τα 

πράγματα».28 Η αλήθεια είναι πως όλο και πληθαίνουν οι μελέτες που αμφισβητούν 

την «προνομιακή θέση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας».29 Πλέον είχε γίνει 

                                                           
25 Για την «ανακάλυψη» του φύλου βλ. Παπαταξιάρχης, «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου», 12-25. 
26 Για το σκοπό αυτό η Gisela Bock προτείνει στους ιστορικούς να καταργήσουν την 

κοινωνικοπολιτισμική κατηγορία «βιολογία» και να διαγράψουν ακόμη και τη λέξη από το λεξιλόγιό 

τους· Μποκ, «Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου», 420. 
27 Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών», 19, 23· Σκοτ, «Το φύλο», 293· Φουρναράκη, «Το σύγχρονο 

εγχείρημα της ιστορίας των γυναικών», 190-191, 194· Rose, What is Gender History?, 2-3. Σύμφωνα με 

τον Thomas Laqueur, το σώμα (βιολογία) θα αποτελέσει τη βάση της έμφυλης διαφοράς από τον 18ο 

αιώνα και εξής. Από την αρχαιότητα μέχρι τον 18ο αιώνα κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι άντρες και 

γυναίκες ανήκαν στο ίδιο ενιαίο φύλο, όπως το ονομάζει ο συγγραφέας, με τη μόνη διαφορά ότι τα 

γεννητικά όργανα που οι άντρες είχαν εξωτερικά, οι γυναίκες τα έφεραν εσωτερικά· Laqueur, 

Κατασκευάζοντας το φύλο, 12-15. 
28 Μπένετ, «Φεμινισμός και ιστορία», 387· Φουρναράκη, «Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας των 

γυναικών», 195-196. 
29 H. Moore, “The Future of Gender or the End of a Brilliant Career?”, στο P. L. Geller και M. K. Stockett 

(επιμ.), Feminist Anthropology. Past, Present and Future, Πενσυλβάνια 2006, 23. 
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φανερή η ανάγκη να πάψει να μελετάται το φύλο ξέχωρα από άλλες κατηγορίες 

ανάλυσης, όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική τάξη, η φυλή, η σεξουαλική ταυτότητα, 

η θρησκεία κ.ά.30 Η ίδια η Joan Scott άρχισε να χρησιμοποιεί στις μελέτες της τον όρο 

«έμφυλες σχέσεις» αντί του «φύλου/gender», αναγνωρίζοντας ότι πλέον το φύλο δεν 

μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί προνομιακή αναλυτική κατηγορία,31 διότι τελικά 

αποτελεί μια από τις πολλές, και όχι απαραίτητα την σημαντικότερη,32 παραμέτρους 

που συνιστούν την ταυτότητα ενός ατόμου. Η «κοινότοπη χρήση»33 του φύλου και η 

συχνή ταύτισή του με το βιολογικό γένος34 έχει οδηγήσει σε κορεσμό και στην 

συνειδητοποίηση ότι οι επιστήμες που χρησιμοποίησαν την φεμινιστική προσέγγιση 

του φύλου έχουν εισέλθει στην «μετά το φύλο»35 ή την «πέρα από το φύλο»36 εποχή. 

Πλέον οι προσπάθειες διάκρισης του κοινωνικού από το βιολογικό φύλο 

αντιμετωπίζονται ως παρωχημένες, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται μια πιο 

μετριοπαθής αντιμετώπιση του φύλου, το οποίο αποδίδεται εξίσου στην κοινωνία-

πολιτισμό και στη φύση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αλεξάνδρα Μπακαλάκη 

«το φύλο δεν είναι είτε της κοινωνίας και του πολιτισμού είτε της φύσης, αλλά είναι 

και των δύο».37 

 Όπως είναι αυτονόητο, στις σελίδες που προηγήθηκαν συμπεριλάβαμε τις 

απόψεις εκείνες που διαμόρφωσαν το γενικό ιστοριογραφικό πλαίσιο της μελέτης των 

γυναικών και του φύλου, μέσα και έξω από την έμφυλη ιστορία, και όχι το σύνολο ή 

έστω ένα μεγάλο μέρος της πραγματικά τεράστιας σχετικής ιστοριογραφικής 

παραγωγής. Ολοκληρώνοντας να αναφέρουμε ότι η παρούσα διατριβή όχι μόνο μελετά 

τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες από τη σκοπιά του φύλου και των έμφυλων 

σχέσεων, αλλά, επιπροσθέτως, επιχειρεί να υπερβεί τα προβλήματα που έχει από καιρό 

εντοπίσει η Έφη Αβδελά σχετικά με την εξειδίκευση και την προσβασιμότητα σε πηγές 

παλαιότερων ιστορικών περιόδων.38 Γράφει χαρακτηριστικά: «οι ιστορικοί των 

                                                           
30 Αβδελά και Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν», 36· Αβδελά, «Η ιστορία του φύλου στην 

Ελλάδα», 96-101· Κέλι, «Η κοινωνική σχέση των φύλων», 133· Χαντζαρούλα, «Ιστοριογραφικές 

προσεγγίσεις του φύλου», 152· Moore, “The Future of Gender”, 23. 
31 Scott, Gender and the Politics of History, ix-xiii. 
32 Καντσά και Παπαταξιάρχης, «Χρήσεις του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες», 3. 
33 Scott, Gender and the Politics of History, xii. 
34 Rose, What is Gender History?, 3. 
35 Καντσά και Παπαταξιάρχης, «Χρήσεις του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες», 15. 
36 Αβδελά, «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα», 102. 
37 Μπακαλάκη, «Για το κοινωνικό φύλο», 74. 
38 Αβδελά, «Η “ιστορία των γυναικών” στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα, 35-37 (1988), 172· της ίδιας, 

«Ιστορία των γυναικών», 17. 
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γυναικών και του φύλου ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ομοιότητες παρά για τις 

διαφορές ανάμεσα στην ελληνική περίπτωση και σε εκείνες άλλων, κυρίως δυτικών, 

χωρών. Από την άλλη, αυτό είχε ως συνέπεια να αγνοηθούν για καιρό ερωτήματα 

αναφορικά με τις επιδράσεις της οθωμανικής και της βαλκανικής διάστασης, που μόλις 

έχουν αρχίσει να τίθενται, ενώ δεν έχει ακόμη θιγεί το ζήτημα της θρησκείας στην 

ιστορική κατασκευή του φύλου. Το ίδιο ισχύει και για ένα πλήθος άλλα ιστορικά 

ζητήματα, όπως, ενδεικτικά, οι σχέσεις ανάμεσα στο φύλο και την κατανάλωση, την 

εγκληματικότητα, την ηλικία, το συναίσθημα κτλ.».39 Στα κεφάλαια που θα 

ακολουθήσουν θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν όψεις της καθημερινότητας των 

χριστιανών και των μουσουλμάνων γυναικών που ζούσαν στα χωριά των επαρχιών -

και όχι στην πρωτεύουσα της Κρήτης- που ανήκαν κυρίως στα μεσαία και χαμηλά 

κοινωνικά και οικονομικά στρώματα -και όχι στην διοικητική, κοινωνική και 

οικονομική ελίτ της πόλης- μέσα από τη μελέτη των οθωμανικών ιεροδικαστικών 

κωδίκων. Στη μελέτη αυτή θα συμπεριληφθούν όλα τα ιστορικά ζητήματα για τα οποία 

κάνει λόγο η Αβδελά και άλλα επιπλέον, με σκοπό τον εντοπισμό της δράσης των 

γυναικών του δεδομένου τόπου και χρόνου και την ανάδειξή τους σε ιστορικά 

υποκείμενα με ενεργή παρουσία. 

 

 

ΙΙ. Μεθοδολογικά προβλήματα των αρχειακών πηγών 

 

Πριν προχωρήσουμε στην συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων είναι απαραίτητο να 

εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού στο οποίο 

στηρίχθηκε η έρευνα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η βασική αρχειακή πηγή που 

χρησιμοποιήθηκε είναι τα κατάστιχα (sicil/σιτζίλ)40 του ισλαμικού ιεροδικείου 

                                                           
39 Αβδελά, «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα», 104. 
40 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάστιχα του καδή, βλ. ενδεικτικά E. Balta, Ottoman 

Studies and Archives in Greece, Κωνσταντινούπολη 2003· S. Ivanova, “The Sicills of the Ottoman Kadis: 

Observations over the Sicill Collection at the National Library in Sofia, Bulgaria”, στο K. Çiçek (επιμ.), 

Pax Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Χάαρλεμ και Άγκυρα 2001, 51-57· S. 

Faroqhi, λ. “Sidjill”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 9, Λάιντεν 1997, 539-545· H. 

Gerber, “Sharia, Kanun and Custom in the Ottoman Law: The Court Records of 17th Century Bursa”, 

International Journal of Turkish Studies, 2/1 (1981), 131-147· R. C. Jennings, “Kadi, Court and Legal 

Procedure in Seventeenth Century Ottoman Kayseri”, Studia Islamica, 48 (1978), 133-172· του ίδιου, 

“Limitations of the Judicial Powers of the Kadi in 17th Century Ottoman Kayseri”, Studia Islamica, 50 

(1979), 151-184· αναδημοσίευση στο Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and 

Seventeenth Centuries: Women, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, του ίδιου 
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(mahkeme),41 γραμμένα σε οθωμανική γλώσσα και αραβική γραφή. Υπεύθυνος για τα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα ήταν ο δικαστής (kadı/καδής).42 Ο καδής εκτελούσε 

ταυτόχρονα χρέη συμβολαιογράφου και δικαστή, με επιπλέον παράλληλο καθήκον την 

διαμεσολάβηση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και υπηκόων.43 Στο ιεροδικείο 

πλαισιωνόταν από μια ομάδα υπαλλήλων που διευκόλυνε την περάτωση των 

διαδικαστικών μιας δίκης, πριν από την έναρξή της, στη διάρκεια της εκδίκασης μιας 

υπόθεσης και μετά το πέρας της. Το ιεροδικείο του Χάνδακα δεν διέφερε, ως προς τη 

σύνθεσή του, από τα υπόλοιπα ιεροδικεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό 

συναντάμε τον γραμματέα (kâtib), ο οποίος κατέγραφε συνοπτικά τις υποθέσεις στο 

κατάστιχο, τον τσοχαντάρη (çukadar), ο οποίος εκτελούσε χρέη αγγελιαφόρου, τον 

μουχζίρη (muhzır) με αρμοδιότητες κλητήρα,44 τον εμίνη του δικαστηρίου (emin-i 

mahkeme), οι αρμοδιότητες του οποίου δεν είναι σαφείς και τον τερτζουμάν 

(tercüman), ο οποίος εκτελούσε χρέη διερμηνέα στις περιπτώσεις όσων προσέρχονταν 

                                                           
(επιμ.), Κωνσταντινούπολη 1999, 247-276. Για μελέτες που αφορούν τα οθωμανικά κατάστιχα της 

Κρήτης βλ. Ν. Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν 

της Κρήτης, 5 τ., 1975-1985· Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας· 

Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας· Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, 

Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας· Βαρούχα, Χαιρέτη, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο 

Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας· A. N. Adıyeke, “XVII Yüzyıl Girit (Resmo) Kadı Sicillerinde Zimmi 

Davaları”, στης ίδιας και N. Adıyeke, Fethinden Kaybına Girit, Κωνσταντινούπολη 2006, 101-121· A. 

N. Adıyeke και N. Adıyeke “Türkiye’de Yeni Bulunan Girit Şeriyye Sicilleri”, στο Fethinden Kaybına 

Girit, 279-292. 
41 H. İnalcık, λ. “Mahkama”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 6, Λάιντεν 1991, 1-44. 
42 Για το αξίωμα του καδή στους Οθωμανούς βλ. ενδεικτικά: Gerber, “Sharia, Kanun and Custom in the 

Ottoman Law”· Ivanova, “The Sicills of the Ottoman Kadi”· Jennings, “Kadi, Court and Legal 

Procedure”,· του ίδιου Christian and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-

1640, Νέα Υόρκη 1993, 69-106. Για τον καδή Μαλεβιζίου, βλ. Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο 

Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, 24 (υποσ. 16) και Ι.Κ.Χ. 3:676 [14-23/3/1669]· Βαρούχα, Χαιρέτη, 

Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας, 17-40. Για βιβλιογραφία σχετικά με τον καδή, 

βλ. στο ίδιο, 18 (υποσ. 1). 
43 Όπως φαίνεται από την μελέτη των οθωμανικών σιτζίλ διαφόρων περιοχών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, υπήρχε μια σχετική ομοιομορφία στον τρόπο καταγραφής των υποθέσεων, ανάλογα με 

το είδος τους. Παρόλα αυτά η καταγραφή ή η παράλειψη πληροφοριών σχετικά με μια υπόθεση 

συνδέονταν και με την προσωπική εκτίμηση του γραμματέα του ιεροδικείου. Ανάλογα με την εμπειρία 

και την εγγραμματοσύνη του, μπορούσε να ακολουθήσει τον καθιερωμένο τρόπο της τυποποιημένης 

καταγραφής ή να παρεκκλίνει ελαφρώς. Στους κρητικούς κώδικες συναντήσαμε γραμματείς οι οποίοι 

μεριμνούσαν για την καλύτερη οργάνωση του κατάστιχου και την διευκόλυνση τη δική τους, καθώς και 

των επόμενων συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν σύντομες «επικεφαλίδες-

σελιδοδείκτες» που τους διευκόλυναν σχετικά με το περιεχόμενο της καταχώρισης. Σε μελλοντική 

χρήση δεν θα ήταν αναγκασμένοι να διαβάσουν όλη την καταχώριση παρά μόνο την επικεφαλίδα. 

Διαβάζουμε σε καταχώριση του 3ου κώδικα «Kuyumcu İbrahim Çelebi’nin muhâla’a hüccetidir/χοτζέτι 

διαζυγίου χουλ του χρυσοχόου Ιμπραήμ Τσελεμπή», ενώ σε μια άλλη: «Sagire Râbi’a’nın nafaka 

hüccetidir/χοτζέτι για την διατροφή της ανήλικης Ραμπιά»· Ι.Κ.Χ. 3:741 [10/8/1750], 742 [20/8/1750] 

αντίστοιχα. Η Sonbol αναφέρει ότι κάποιοι γραμματικοί χρησιμοποιούσαν διαφορετική μελάνη (κόκκινη 

συνήθως) για τους «δείκτες» που συνήθως ήταν μονολεκτικοί. Για παράδειγμα έγραφαν “nikâh” στις 

καταχωρίσεις των γαμήλιων συμβολαίων· Sonbol, “Women in Shari’ah Courts: A Historical and 

Methodological Discussion”, Fordham International Law Journal, 27/1 (2003), 242. 
44 Στις καταχωρίσεις των κωδίκων του ιεροδικείου Χάνδακα συναντάμε συχνά, όπως και στα δικαστήρια 

και άλλων πόλεων, και τον επικεφαλής των μουχζίρηδων, τον μουχζίρμπαση (muhzırbaşı). 
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στο δικαστήριο μιλώντας άλλη γλώσσα. Οι ναΐπηδες (naibler), αντιπρόσωποι του καδή 

στους ναχιγέδες, αλλά και στην έδρα του ιεροδικείου, αποτελούσαν αναπόσπαστο 

τμήμα του προσωπικού ενός ιεροδικείο. Εκτός από τους υπαλλήλους του ιεροδικείου, 

σημαντικό ρόλο στην δικαστική διαδικασία είχε ο μουφτής (müfti). Εξέδιδε 

γνωματεύσεις (φετβά/fetva) αναφορικά με ζητήματα που άπτονταν της ερμηνείας του 

ιερού νόμου για συγκεκριμένα ζητήματα. Όπως παρατήρησε ο Σαρηγιάννης, προκαλεί 

εντύπωση η απουσία μουφτή (müfti) στο Χάνδακα τις πρώτες δεκαετίες μετά την 

οριστική κατάκτηση.45 Οι «μάρτυρες της διαδικασίας» (şühûdü’l-hâl) επιβεβαίωναν τη 

διεξαγωγή μιας δίκης.46 Τα ονόματα, τα πατρώνυμα και, ενίοτε, τα αξιώματα και οι 

τίτλοι τους σημειώνονταν στο τέλος των καταχωρίσεων. Ο αριθμός και οι 

συμμετέχοντες στους «μάρτυρες της διαδικασίας» φαίνεται πως διέφεραν ανάλογα με 

το είδος της υπόθεσης και το κοινωνικό, οικονομικό και θρησκευτικό προφίλ των 

εμπλεκόμενων σε αυτή. Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε την τάση στήριξης μεταξύ 

των ίδιων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Για παράδειγμα, σε υποθέσεις που 

αφορούσαν κάποιον γενίτσαρο, συχνά συναντάμε στους μάρτυρες γενίτσαρους από τον 

ίδιο ή διαφορετικό λόχο. Το ίδιο συνέβαινε και με τα μέλη των υπολοίπων 

στρατιωτικών σωμάτων, καθώς και με τα μέλη των ίδιων συντεχνιών, της ίδιας 

θρησκευτικής κοινότητας ή, ακόμη, της ίδιας συνοικίας. Όσοι συμμετείχαν στους 

«μάρτυρες της διαδικασίας» έπρεπε να είναι αξιόπιστοι και εγνωσμένης ηθικής, για να 

προσδώσουν το απαραίτητο κύρος στη διεξαγωγή μιας δίκης.47 Ακόμη και στη σειρά 

                                                           
45 Για τους υπαλλήλους του ιεροδικείου Χάνδακα, βλ. Μ. Σαρηγιάννης, «Η δικαστική οργάνωση και το 

ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτημένη Κρήτη», στο Βαρούχα, Χαιρέτη, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο 

Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας. Μέρος Α΄, 33-40. Γενικά για τους υπαλλήλους του ιεροδικείου βλ. 

Jennings, “Kadi, Court and Legal Procedure”, 150-172· D. Ze’evi, “The Use of Ottoman Sharīʿa Court 

Records as a Source for Middle Eastern Social History: A Reappraisal”, Islamic Law and Society, 5/1 

(1998), 54. Φαίνεται πως ο μουφτής δεν ήταν ο μόνος απών από τα κρητικά κατάστιχα που έχουν ως 

τώρα εκδοθεί. Το ίδιο ισχύει για τον σεχίρ κετχιουντασί (şehir kethüdası). Η Taş στη μελέτη της για την 

Άγκυρα του 17ου αι. αναφέρει ότι το όνομα του σεχίρ κετχιουντασί ήταν αυτό που συνάντησε πιο συχνά, 

μαζί με τον μουχζίρη και τον εμίνη του δικαστηρίου· H. Taş, “Osmanlı kadı mahkemesindeki ‘Şühûd’l-

hâl’ nasıl değerlendirilebilir?”, Bilig, 44 (2008), 32. Ο Jennings αναφέρει επίσης τον σεχίρ κετχιουντασί, 

αλλά δεν τον συμπεριλαμβάνει στους υπαλλήλους του ιεροδικείου· Jennings, “Kadi, Court and Legal 

Procedure”, 150 (υποσ. 1). 
46 Το προσωπικό του ιεροδικείου ήταν λίγο πολύ το ίδιο σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την 

περίπτωση της Άνδρου, βλ. Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο. 

Πρώτη προσέγγιση με βάση τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης (1579-1821), Άνδρος 2006, 

140-144. 
47 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους «μάρτυρες της διαδικασίας», βλ. C. Cahen, “A propos 

des Shuhūd”, Studia Islamica, 31 (1970), 71-79· Jennings, “Kadi, Court and Legal Procedure”, 142-148· 

Taş, “Osmanlı kadı mahkemesindeki ‘Şühûd’l-hâl’ nasıl değerlendirilebilir?”, 25-42· R. Gradeva, 

“Apostasy in Rumeli in the Middle of the Sixteenth Century”, στης ίδιας Rumeli under the Ottomans, 

15th-18th Centuries: Institutions and Communities, Κωνσταντινούπολη 2004, 313-314· Σ. Λαΐου, Η 

Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 16ος-18ος αι. Πτυχές του κοινωνικού και οικονομικού βίου, 

Θεσσαλονίκη 2002, 70-72. Για μια πρώτη ανάλυση των «μαρτύρων της διαδικασίας» των κρητικών 
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καταγραφής των ονομάτων των μαρτύρων είναι διακριτή η θεσμική κατατερότητα των 

μη μουσουλμάνων, τα ονόματα των οποίων σημειώνονταν μετά από τα ονόματα των 

μουσουλμάνων. Σε καμία από τις καταχωρίσεις των τριών κωδίκων που μελετήσαμε, 

δεν συναντήσαμε γυναίκα μεταξύ των μαρτύρων της διαδικασίας.48 Ο αποκλεισμός 

των γυναικών από τους μάρτυρες της διαδικασίας δεν αποτελεί ιδιομορφία των 

κρητικών ιεροδικαστικών κωδίκων. Πρόκειται για ένα γενικευμένο φαινόμενο της 

οθωμανικής εποχής που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον κοινωνικό περιορισμό και τη 

θέση των γυναικών στη μουσουλμανική κοινωνία, για τα οποία θα γίνει αναφορά στις 

επόμενες σελίδες. 

Όσοι έχουν μελετήσει ιεροδικαστικούς κώδικες γνωρίζουν πως το αρχειακό 

αυτό υλικό αποτελεί εξαίρετη πηγή μελέτης στο επίπεδο της λεγόμενης 

«μικροϊστορίας».49 Περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για έναν δεδομένο τόπο ή 

μια κοινωνική ομάδα, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μέσα από την έρευνα στα 

αρχεία αυτά αναδεικνύονται πτυχές της καθημερινότητας. Από τις υποθέσεις που 

καταχωρούνται έρχονται στο φως στοιχεία για ζητήματα προσωπικής, οικογενειακής, 

επαγγελματικής, θρησκευτικής, κοινωνικής και διοικητικής φύσης. Όπως φαίνεται από 

τους κώδικες και θα αναλύσουμε με λεπτομέρειες στις επόμενες σελίδες, το οθωμανικό 

ιεροδικείο ήταν ανοιχτό, αν και όχι με τους ίδιους όρους, σε όλους τους υπηκόους της 

Αυτοκρατορίας: μουσουλμάνους και μη, άντρες και γυναίκες, έγγαμους και 

ανύπαντρους, ελεύθερους και δούλους, πλούσιους και φτωχούς. Καθημερινά οι 

άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν το ιεροδικείο για να καταγράψουν την υπόθεσή τους 

ή να ζητήσουν την παρέμβαση του δικαστή για να επιλύσουν τις διαφορές τους. 

Συναντά κανείς στα σιτζίλ καταχωρίσεις γαμήλιων συμβολαίων, διαζυγίων, 

αγοραπωλησιών, εξισλαμισμών, δωρεών, υιοθεσιών, διευθέτησης χρεών, διενέξεων, 

τερεκέδων,50 απελευθέρωσης δούλων, σύναψης δανείων και συμβολαίων, διορισμού 

διοικητικών και θρησκευτικών υπαλλήλων, υποθέσεων που αφορούσαν τζαμιά, 

                                                           
κατάστιχων βλ. Α. Καλογεράκης, «Οθωμανική Κρήτη – Ο αιώνας μετά την κατάκτηση: Η εφαρμογή 

του οθωμανικού δικαίου – Οι μάρτυρες επί της διαδικασίας», ανέκδοτη πρωτεύουσα μεταπτυχιακή 

εργασία, Θεσσαλονίκη 2009, 91-104. 
48 Βλ. και R. C. Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of 

Anatolian Kayseri”, στου ίδιου Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries, 152. 
49 Βλ., για παράδειγμα, C. Ginzburg, “Microhistory: Two or Three Things That I Know about It”, Critical 

Inquiry, 20 (1993), 10-35· J. Brewer, “Microhistory and the Histories of Everyday Life”, Cultural and 

Social History, 7/1 (2010), 87-109. 
50 Απογραφή περιουσίας θανόντων και διανομή κληρονομικών μεριδίων στους νόμιμους δικαιούχους. 
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βακούφια και άλλα δημόσια κτίρια, σουλτανικών διαταγών, ρύθμισης φορολογικών 

ζητημάτων κ.ά. 

Όσοι έχουν μελετήσει τέτοια αρχεία, γνωρίζουν επίσης ότι τα σιτζίλ έχουν 

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη 

προσοχή.51 Οι ιδιαιτερότητες αυτές προέρχονται κυρίως από τον τρόπο καταγραφής 

των υποθέσεων σε αυτά. Ο γραμματέας του ιεροδικείου κατέγραφε τις υποθέσεις 

χρησιμοποιώντας αυστηρά τυποποιημένα πρότυπα και δικαστική ορολογία, που δεν 

άφηναν χώρο για λεπτομέρειες, παρά μόνο για την περιληπτική περιγραφή των νομικά 

απαραίτητων πληροφοριών γύρω από μια υπόθεση. Αυτό συνέβαινε διότι η βασική 

χρήση και λειτουργία του ιεροδικαστικού κατάστιχου αφορούσε την τήρηση του 

αρχείου για λόγους διευκόλυνσης της δικαστικής διαδικασίας και όχι για να αποτελέσει 

πεδίο έρευνας για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις 

συνθήκες που προηγήθηκαν, ούτε αυτά που ακολούθησαν μετά την απόφαση του καδή 

για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει καν ακριβής γραπτή αποτύπωση των 

καταθέσεων των διαδίκων, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και όπου αυτό κρινόταν 

αναγκαίο για την υπόθεση. Ο μελετητής δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταφύγει σε 

εικασίες, οι οποίες όσο κι αν φαίνονται λογικές παραμένουν εικασίες. Όπως σωστά 

αναφέρει ο Ze’evi «τα τεκμήρια αυτά συχνά αποκρύπτουν σκόπιμα περισσότερα από 

όσα αποκαλύπτουν και δημιουργούν ένα τεχνητό εμπόδιο τυπικότητας ανάμεσα στο 

κείμενο και τον αναγνώστη».52 Αυτό γίνεται εμφανές διότι τα σιτζίλ τεχνηέντως 

αναδεικνύουν την εικόνα μιας μουσουλμανικής κοινωνίας στην οποία οι ποινικές 

υποθέσεις που φτάνουν στο δικαστήριο είναι ελάχιστες, οι μη μουσουλμάνοι έχουν 

ελέυθερη πρόσβαση στο δικαστήριο του καδή, ενώ οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν 

κανένα πρόβλημα στην δικαστική διεκδίκηση όσων δικαιούνται. Ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τη ζωή των γυναικών ή ανθρώπων από ομάδες που βρίσκονταν στο περιθώριο, 

όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι ιερόδουλες κτλ., είναι πιθανό πολλά σε βάρος τους 

αδικήματα να μην έφταναν ποτέ στο ιεροδικείο ή να παρουσιάζονταν στο δικαστήριο 

με τρόπο που έκανε αδύνατη την τιμωρία των φυσικών αυτουργών. Είναι 

χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Ze’evi σχετικά με την απουσία καταχώρισης 

δολοφονιών γυναικών που ντρόπιασαν την τιμή της πατρικής τους οικογένειας. Αντ’ 

                                                           
51 Ze’evi, “The Use of Ottoman Sharīʿa Court Records”, 35-56. 
52 D. Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem: Western and Indigenous Perspectives”, International 

Journal of Middle East Studies, 27 (1995), 168. 
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αυτών καταγράφονταν ατυχήματα νεαρών κοριτσιών και γυναικών που πνίγηκαν σε 

πηγάδι, έπεσαν από τη στέγη του σπιτιού τους ή καταπλακώθηκαν από πέτρες.53 Τα 

κίνητρα των συγγενών και του καδή, πίσω από αυτές τις άτυπες συμφωνίες 

(συνωμοσίες τις χαρακτηρίζει ο Ze’evi) αποσκοπούσαν στην προστασία της τιμής της 

οικογένειας και της κοινωνικής και ηθικής τάξης και ισορροπίας, αντίστοιχα. Από την 

άλλη, το τυποποιημένο συνοπτικό τυπικό καταγραφής επιτρέπει στον ερευνητή την 

εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με συγκεκριμένα σταθερά στοιχεία, όπως την 

παρουσία των διαδίκων ή συμβαλλομένων στο ιεροδικείο ή την εκπροσώπησή τους 

από πληρεξούσιο, την οικογενειακή κατάστασή τους, τον τόπο κατοικίας τους κτλ. Για 

παράδειγμα, στις ιεροδικαστικές καταχωρίσεις σημειώνεται αν κάποιος διάδικος ή 

συμβαλλόμενος εκπροσωπείται στο δικαστήριο· στην αντίθετη περίπτωση, εικάζουμε 

πως παρέστη αυτοπροσώπως. Επίσης, εάν, για παράδειγμα, ένα κορίτσι καταχωρείται 

ως «ορφανό», σημαίνει ότι έχει χάσει τον πατέρα του και όχι την μητέρα του. 

Πέρα από τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας του τρόπου καταγραφής των 

καταχωρίσεων, το πιο σημαντικό και απροσπέλαστο πρόβλημα που συναντά ο 

ερευνητής έχει να κάνει με τη νομικά κατοχυρωμένη δυνατότητα παράκαμψης του 

ιεροδικείου. Σύμφωνα με την ισλαμική νομοθεσία η προσφυγή στο δικαστήριο δεν 

είναι υποχρεωτική νομικά για υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτό που σήμερα 

ονομάζεται αστικό δίκαιο. Για παράδειγμα, ένας γάμος, ένα διαζύγιο, μια 

αγοραπωλησία, ένας εξισλαμισμός, μια υιοθεσία, μια απελευθέρωση δούλου, μια 

σύναψη ή/και εξόφληση δανείου είναι πράξεις που μπορούν να συμφωνηθούν ιδιωτικά 

και εξώδικα.54 Σε κάθε παρόμοια συμβολαιακή συναλλαγή, η μόνη απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εξασφάλιση της νομιμότητάς της είναι η παρουσία δύο μαρτύρων. 

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ακόμη και οι ποινικές πράξεις 

δεν διώκονταν αυτεπάγγελτα από το ιεροδικείο, παρά μόνο εάν τα θύματα ή οι νόμιμοι 

κληρονόμοι τους επιθυμούσαν την τιμωρία του δράστη. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε 

ότι οι καταχωρίσεις των ιεροδικαστικών κωδίκων δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση 

το σύνολο των δικαιοπρακτικών συναλλαγών ή των αντιδικιών που απασχολούσαν 

τους οθωμανούς υπηκόους ενός δεδομένου τόπου και χρόνου. Για αυτό το λόγο ο 

ερευνητής πρέπει να είναι προσεκτικός και φειδωλός στα συμπεράσματα που θα 

εξαγάγει από τη μελέτη του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού. Θα πρέπει να έχει 

                                                           
53 Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 161-162. 
54 Faroqhi, “Sidjill”, 539. 
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συνεχώς κατά νου ότι η στατιστική ανάλυση των δεδομένων εμπεριέχει 

μεθοδολογικούς περιορισμούς μια και στο κατάστιχο δεν καταγράφεται το σύνολο των 

υποθέσεων, αλλά μόνο ένα μέρος τους. Συνεπώς, η πραγματικότητα που αναδεικνύεται 

δεν αφορά παρά μόνο εκείνες τις υποθέσεις που καταγράφηκαν στα σιτζίλ. 

Για ποιο λόγο όμως να αποφασίσει κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο και 

να καταχωρίσει μια πράξη στο κατάστιχο του καδή, να επιβαρυνθεί τα δικαστικά τέλη, 

να υποστεί την ταλαιπωρία της διαδικασίας και την δημοσιοποίηση της προσωπικής 

του υπόθεσης, ενώ όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να τα αποφύγει, όντας νομικά 

κατοχυρωμένος για την εξώδικη διευθέτησή τους; Η απάντηση είναι απλή. 

Προκειμένου να εξασφαλίσει την έγγραφη απόφαση ή πιστοποίηση από τον καδή, που 

εκπροσωπούσε την επίσημη και ανώτερη δικαστική αρχή μιας περιφέρειας. Το γραπτό 

ίχνος μιας υπόθεσης στο σιτζίλ εξασφάλιζε στους εμπλεκόμενους μια επίσημα 

επικυρωμένη απόδειξη που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές διενέξεις, 

αμφισβητήσεις ή ασυνέπειες. 

Ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε ότι, εκτός από τα κατάστιχα του καδή, 

μελετήθηκαν κείμενα περιηγητών που επισκέφτηκαν την Κρήτη, αλλά και διάφορες 

άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταγράφοντας τις εντυπώσεις τους. 

Η εμπειρική πραγματικότητα που αναδεικνύεται μέσα από τα έργα τους πρέπει να 

αντμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι συχνά κατέγραφαν γενικευτικές και 

στερεότυπες απόψεις για ζητήματα των οποίων δεν είχαν ουσιαστική ή και καμία 

γνώση. Για παράδειγμα, πώς να εμπιστευτεί κάποιος τις απόψεις που καταγράφει ένας 

άντρας που δεν είχε ποτέ του επισκεφτεί χαμάμ την ώρα που μέσα βρίσκονταν γυναίκες 

ή τα ιδιαίτερα διαμερίσματά τους; Κάποιοι περιηγητές διέθεταν την απαραίτητη 

διεισδυτική ματιά και έφταναν στη γνώση μέσω της παρατήρησης του κόσμου γύρω 

τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι εγκλωβίζονταν στην κυρίαρχη εικόνα των γυναικών της 

Ανατολής, την οποία αναπαρήγαν συχνά άκριτα. Δεδομένων των ευρέως 

διαδεδομένων αντιλήψεων που κουβαλούσαν από τις πατρίδες τους αναφορικά με τη 

θέση, τη συμπεριφορά και το ρόλο της γυναίκας στο ισλάμ, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη γνώσεων για την ισλαμική θρησκεία, αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο δύσκολη 

πρέπει να ήταν η συγγραφή απόψεων και περιγραφών απαλλαγμένων από προσωπικά 

και συλλογικά στερεότυπα και φαντασιώσεις. Εντούτοις, οι ελάχιστες εξαιρέσεις των 

περιηγητών που είχαν την τύχη να βρεθούν, να συνομιλήσουν και να περάσουν χρόνο 

με μουσουλμάνες γυναίκες μας βοηθούν να συμπληρώσουμε τις σχετικές γνώσεις μας, 
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καθώς και να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε πληροφορίες που αναδεικνύονται 

μέσα από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα. Βέβαια, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

γυναίκες της υπαίθρου, που αποτελούν το κύριο θέμα αυτής της διατριβής, μελετώνται 

μόνο δευτερευόντως, καθώς οι περιηγητικές πηγές αναφέρονται πρωταρχικά σε εκείνες 

που ανήκαν στην κοινωνική και οικονομική ελίτ των πόλεων. 

 

 

ΙΙΙ. Οι μη μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το ισλαμικό δικαστήριο του Χάνδακα, όπως τα αντίστοιχα 

σε άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν ανοικτό σε όποιον επιθυμούσε να 

προσφύγει σε αυτό. Όπως αναδεικνύεται από τους μελετώμενους κώδικες, οι μη 

μουσουλμάνοι κάτοικοι της Κρήτης, και συγκεκριμένα οι χριστιανοί ζιμμήδες, 

παρουσιάζονταν με μεγάλη συχνότητα στον καδή του Χάνδακα, όπου οι υποθέσεις 

τους εκδικάζονταν και διευθετούνταν σύμφωνα με την ισλαμική νομοθεσία.55 Έχουν 

υποστηριχτεί διάφορες απόψεις σχετικά με τα κίνητρα που οδηγούσαν τους μη 

μουσουλμάνους στο δικαστήριο του καδή. Οι περισσότερες από αυτές συγκλίνουν 

στην επιθυμία τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ατομικών τους 

συμφερόντων. Εκμεταλλεύονταν την ελευθερία επιλογής του ισλαμικού ιεροδικείου 

                                                           
55 Για την παρουσία των χριστιανών στα οθωμανικά ιεροδικεία, βλ. ενδεικτικά Adıyeke, “XVII Yüzyıl 

Girit (Resmo) Kadı Sicillerinde Zımmi Davaları”, 101-121· K. Çiçek, “Cemaat Mahkemelerinden Kadı 

Mahkemelerine Zimmilerin Yargı Tercihi”, στο Pax Ottomana, 31-49· R. Gradeva, “Orthodox Christians 

and the Ottoman Authority in Late Seventeenth-Century Crete”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), The 

Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI. A Symposium 

Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Ρέθυμνο 2008, 177-201· της ίδιας, “Orthodox Christians in the 

Kadı Courts: The Practice of the Sofia Sheriat Court, Seventeenth Century”, Islamic Law and Society, 

4/1 (1997), 37-69· R. C. Jennings, “Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial 

Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the 

Orient, 21/3 (1978), 225-293· του ίδιου, “Kadi, Court, and Legal Procedure in Seventeenth-Century 

Ottoman Kayseri”, Studia Islamica, 48 (1978), 133-172· Ν. Al-Qattan, “Dhimmīs in the Muslim Court: 

Legal Autonomy and Religious Discrimination”, International Journal of Middle East Studies, 31/3 

(1999), 429-444· Ch. Roth, “Aspects of Judicial Integration of Non-Muslims in the Ottoman Empire”, 

στο P. Firges, T. P. Graf, Ch. Roth, G. Tulasoğlu (επιμ.), Well-Connected Domains: Towards an 

Entangled Ottoman History, Λάιντεν και Βοστόνη 2014, 150-163· Α. Αναστασόπουλος, «Οι χριστιανοί 

στην Τουρκοκρατία και οι οθωμανικές πηγές: η περίπτωση της Βέροιας, π. 1760-1770», Αριάδνη, 9 

(2003), 71-89· του ίδιου, “Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)”, στο J. Duindam, J. Harries, C. 

Humfress, N. Hurvitz (επιμ.), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors, Λάιντεν και Βοστόνη 2013, 

275-292· Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο· Λαΐου, Η Σάμος κατά την 

οθωμανική περίοδο· Γ. Σαλακίδης, Η Λάρισα (Yenişehir) στα μέσα του 17ου αι. Κοινωνική και οικονομική 

ιστορία μιας βαλκανικής πόλης και της περιοχής της με βάση τα οθωμανικά ιεροδικαστικά έγγραφα των 

ετών 1050-1052 (1650-1652), Θεσσαλονίκη 2004. 
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για υποθέσεις που γνώριζαν ή ήλπιζαν ότι θα κατέληγαν σε ένα θετικό για αυτούς 

αποτέλεσμα.56 

Το ιεροδικείο Χάνδακα ήταν ιεραρχικά σημαντικότερο από τα κοινοτικά και τα 

εκκλησιαστικά δικαστικά συμβούλια, εάν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τέτοια τη 

μελετώμενη περίοδο. Συνεπώς, εάν κάποιος χριστιανός ένιωθε ότι αδικούνταν ή ότι τα 

συμφέροντά του δεν ικανοποιούνταν επαρκώς από μια απόφαση που είχε ληφθεί εκ 

μέρους της κοινότητας ή της εκκλησίας, ήταν ελεύθερος να απευθυνθεί στον καδή, 

ελπίζοντας σε καλύτερα αποτελέσματα. Η απόφαση του τελευταίου σίγουρα υπερίσχυε 

των αποφάσεων των τοπικών κοινοτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων. Αυτό 

συνέβαινε ιδιαίτερα σε ορισμένα ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, 

στα οποία οι κανόνες του ισλαμικού δικαίου εξυπηρετούσαν καλύτερα τα συμφέροντα 

κάποιων χριστιανών, σε σύγκριση με τους κανόνες του εκκλησιαστικού ή του εθιμικού 

δικαίου. Επειδή θα γίνει αναλυτικά λόγος στα αντίστοιχα κεφάλαια, αναφέρουμε 

ενδεικτικά εδώ την ευκολία και την αμεσότητα με την οποία μπορούσε να συμφωνηθεί 

ένας γάμος ή ένα διαζύγιο, σύμφωνα με όσα όριζε ο ιερός ισλαμικός νόμος, σε αντίθεση 

με τους περιορισμούς και την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονταν τα ίδια 

ζητήματα από την ορθόδοξη εκκλησία. Ακόμη ένα κίνητρο για την επιλογή του 

δικαστηρίου του καδή πιθανόν ήταν τα χαμηλότερα δικαστικά τέλη που καλούνταν να 

καταβάλουν οι διάδικοι για την εκδίκαση της υπόθεσής τους, την καταχώρισή της στο 

επίσημο κατάστιχο και την λήψη της έγγραφης απόφασης του καδή.57 Βέβαια, είναι 

περισσότερο πιθανό η ελπίδα απόσπασης ευνοϊκής απόφασης από το ανώτερο και 

επίσημο δικαστήριο του κυρίαρχου να υπερίσχυε στην σκέψη όσων ήταν διατεθειμένοι 

να απευθυνθούν στο ιεροδικείο για το ζήτημα που τους απασχολούσε. Το γεγονός ότι 

                                                           
56 Η Αγλαΐα Κάσδαγλη αναφέρει ότι και στις Κυκλάδες οι διάδικοι μπορούσαν να επιλέξουν ελεύθερα 

το δικαστήριο στο οποίο θα προσέφευγαν, προκειμένου να αποσπάσουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς 

απόφαση. Συνήθως ο διάδικος που έχανε τη δίκη απευθυνόταν σε άλλη δικαστική αρχή: εκκλησιαστική 

ή κοινοτική, οθωμανική ή βενετική, προκειμένου να λάβει την απόφαση που θα τον ικανοποιούσε. 

Μάλιστα, ακόμη και καπουτσίνοι ή ιησουίτες ιεραπόστολοι δεν δίσταζαν να παρουσιαστούν στον καδή· 

A. Kasdagli, “Family and Inheritance in the Cyclades, 1500-1800: Present Knowledge and Unanswered 

Questions”, The History of the Family, 9 (2004), 263· της ίδιας, Land and Marriage Settlements in the 

Aegean: A Case Study of Seventeenth-Century Naxos, Βενετία και Ηράκλειο 1999, 75. 
57 M. Â. Aydın, “Osmanlı Hukukunda Nikâh Akitleri”, Osmanlı Araştırmaları, τ. 3, Κωνσταντινούπολη 

1982, 4· H. İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş: Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih’in Kanunları”, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 13/2 (1958), 115· του ίδιου, “The Status of the Greek 

Orthodox Patriarch under the Ottomans”, Turcica, 21-22 (1991), 425· Gradeva, “Orthodox Christians in 

the Kadı Courts”, 58· J. Kabrda, Le système fiscal de l’Église orthodoxe dans l’empire Ottoman (d’après 

les documents turcs), Μπρνο 1969, 77· S. Laiou, “Christian Women in an Ottoman World: Interpersonal 

and Family Cases Brought Before the Shari’a Courts during the Seventeenth and Eighteenth Centuries 

(Cases Involving the Greek Community)”, στο A. Buturović και İ. C. Schick (επιμ.), Women in the 

Ottoman Balkans: Gender, Culture and History, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2007, 248. 
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η πρόσβαση στο ισλαμικό δικαστήριο ήταν πραγματική και όχι πλασματική, 

αποδεικνύεται από την αυτοπρόσωπη παρουσία των γυναικών στον δημόσιο αυτό 

χώρο. Όπως θα δούμε στα αντίστοιχα κεφάλαια, οι γυναίκες προσέφευγαν στο 

ιεροδικείο του καδή για να καταγράψουν τις συναλλαγές στην ακίνητη περιουσία, για 

να διευθετήσουν αντιδικίες που σχετίζονταν με την ιδιοκτησία, τα κληρονομικά 

δικαιώματα ή ζητήματα εντός της οικογενειακής εστίας, για να καταγράψουν το 

γαμήλιο συμβόλαιο ή το διαζύγιό τους, καθώς και για άλλες υποθέσεις που θα 

αναλύσουμε στα επόμενα κεφάλαια 

 

 

IV. Χωριά Πεδιάδας, Τεμένους και Μαλεβιζίου 

 

 

Στην ενότητα αυτή σημειώνονται τα χωριά που ανήκαν στον κάθε ένα από τους τρεις 

ναχιγέδες, καθώς και αυτά που σημειώνονται στους μελετώμενους κώδικες, στα οποία 

κατοικούσαν οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες που έφταναν στον καδή του 

Χάνδακα.58 Αμέσως μετά την τελική παράδοση της πόλης, οι Οθωμανοί διενήργησαν 

φορολογική απογραφή των κατοίκων της ανατολικής Κρήτης που έπρεπε να 

πληρώσουν κεφαλικό φόρο.59 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο ναχιγέ Πεδιάδας 

καταγράφηκαν συνολικά 3.614 μη μουσουλμάνοι φορολογούμενοι και 83 χωριά.60 Με 

αλφαβητική σειρά πρόκειται για τα χωριά61: Αβδού, Αγία Παρασκευή-Χούρδου, Αγιές 

Παρασκιές, Άγιος Βασίλειος, Άι–Λέντης,62 Αϊτάνια, Αμαριανώ, Ανώπολη, Αποστόλοι, 

                                                           
58 Είναι γνωστό ότι στην έδρα κάθε ναχιγέ του καζά Χάνδακα είχε οριστεί ένας ναΐπης. Ο ναΐπης 

Πεδιάδας είχε την έδρα του στο χωριό Βαρβάρω (σημερ. Αρχάγγελος), ο ναΐπης Μαλεβιζίου στον Άγιο 

Μύρωνα και ο ναΐπης Τεμένους στο Καστέλι· Ι.Κ.Χ. 5:617 [27/9/1674]. 
59 Τον φόρο αυτόν πλήρωναν οι ενήλικες μη μουσουλμάνοι άντρες υπήκοοι του οθωμανικού κράτους. 

Οι γυναίκες, οι ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι νοητικά ασθενείς και οι ιερείς, ως κάποια χρονική στιγμή, 

απαλλάσσονταν. Για πληροφορίες σχετικά με τον κεφαλικό φόρο στην Κρήτη βλ. το Νέο Κανουνναμέ 

(kanunnâme) της Κρήτης· Ι.Κ.Χ. 3:247 [αχρονολόγητο]. Βλ. επίσης M. Sariyannis, “Notes on the 

Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete”, Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, 54 (2011), 39-61· N. Adıyeke, A. N. Adıyeke, E. Balta, “The 

Poll Tax in the Years of the Cretan War. Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance”, 

Θησαυρίσματα, 31 (2001), 323-359, A. N. Adıyeke, “18. Yüzyılda Girit’te Cizye Uygulaması ve 

Toplumsal Etkileri”, Belleten 81/290 (2017), 135-158. 
60 Ι.Κ.Χ. 4:741 [10/5/1671-28/4/1672]. 
61 Βλ. χάρτη στη σελίδα 430 της παρούσας εργασίας. 
62 Πρόκειται για τον οικισμό Άγιος Ελέντης κοντά στο χωριό Αβδού της επαρχίας, όπου υπήρχε 

εκκλησία του Αγίου Λεοντίου· Σ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, τ. 

Α΄, Ηράκλειο 2006, 62· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Β΄, 117. 
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Αρμάχα, Ασκοί, Ασκόπουλο, Αστρακοί (Πάνω και Κάτω), Αστρίτσι, Αυλή, Βάθεια 

(Πάνω και Κάτω), Βαρβάροι, Βαρβάρω, Βόνη, Βορού, Γαλατάς, Γάλιπε, Γαλίφα, 

Γεράκι, Γούβες, Γωνιές, Διαβαϊδέ, Ελιά, Έμπαρος με τα μετόχια,63 Επισκοπή, 

Ζωφόροι, Ιποτούρα,64 Καινούργιο Χωριό (Γενί Κιόι), Καρτερός (Χιγιαρλή Ντερέ), 

Κασάνοι, Καστέλι (κέντρο του ναχιγέ), Κάστελλος, Καταλαγάρι, Κελιά, Κόξαρη, 

Κουνάβοι, Κράσι, Λαγού, Λιλιανό, Λιχένι, Μαθιά, Μάλια, Μάρθα, Μελέσες, 

Μεσομούρι, Μουχτάροι, Μοχός, Νιπηδητός, Νόρα, Ξιδάς, Ουστουλιά,65 Παναγιά, 

Πεζά, Πηγαϊδούρι, Πισκοπιανό, Ποταμιές, Ρουσοχώρια (Κιζίλ Κιόι), Σαμπάς, 

Σγουροκεφάλι, Σκαλάνι, Σκιλλούς, Σκλαβεροχώρι, Σκοτεινό Πέραμα, Σμάρι, Σταμνιοί, 

Στραβορίνα, Σφεντύλι, Τζομπανιανά, Τραπεζάκι, Τσομλεκτσή66 (Θραψανό), Φανάρι, 

Φιλίσια, Φουνάροι, Χαρασό, Χερσόνησος, Χουδέτσι. Τα χωριά με τον μεγαλύτερο μη 

μουσουλμανικό πληθυσμό ήταν το Θραψανό (206), η Έμπαρος με τα μετόχια της (169), 

η Επισκοπή (161) και το Καστέλι (153). Ανάμεσα σε αυτά με τον μικρότερο μη 

μουσουλμανικό φορολογούμενο πληθυσμό ήταν τα Κελιά (3), το Λαγού (4), η 

Ουστουλιά (3), τα Φιλίσια (5) και οι Βαρβάροι (5). 

Από την άλλη, τα χωριά του ναχιγέ Πεδιάδας στα οποία κατοικούσαν ή 

διέθεταν ακίνητη περιουσία οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες που προσέφυγαν στον 

καδή Χάνδακα, όπως αυτά προκύπτουν από τους τρεις κώδικες που μελετήσαμε, ήταν 

τα εξής: Αβδού, Αγία Παρασκευή, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης, Αϊτάνια, 

Αμαριανώ, Ανώπολη, Αποστόλοι, Αρμάχα, Ασκοί, Ασκόπουλο, Αστρακοί (Πάνω και 

Κάτω), Αυλή, Βάθεια (Πάνω και Κάτω), Βαρβάρω (Αρχάγγελος), Βόνη, Γαλατάς, 

Γάλιπε, Γούβες, Γωνιές, Διαβαϊδέ, Ελιά, Έμπαρος, Επισκοπή, Ζωφόροι, 

(Τσομλεκτσή), Καρτερός (Χιγιαρλή Ντερέ), Κασάνοι, Καστέλι, Καταλαγάρι, 

Καινούριο Χωριό (Γενί Κιόι),67 Κελιά, Κουνάβοι, Κράσι, Λαγού, Μαθιά, Μάλια, 

                                                           
63 Ο Σταυρινίδης αναφέρει τα μετόχια: Θωμαδιανό, Ξενιάκος, Κατωφύγι, Μηλιαράδω, Φρατί και 

Καραβάδω· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Β΄, 116. 
64 Ο Σταυρινίδης θεωρεί ότι πρόκειται για το χωριό Σπυριδιανό, το οποίο δεν αναφέρεται στην 

απογραφή. Στο χωριό αυτό υπήρχαν ιαματικά νερά, από τα οποία ίσως πήρε το όνομα Ποτούρα· 

Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Β΄, 116. Ο Σπανάκης αναφέρει ότι 

τοπωνύμιο Ιποτούρα σώζεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Θραψανό· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά 

της Κρήτης, τ. Α΄, 318. 
65 Πρόκειται για την σημερινή Καλλιθέα Πεδιάδας· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τ. Α΄, 337· 

Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Β΄, 117. 
66 Στα τουρκικά çömlekçi είναι ο αγγειοπλάστης. 
67 Σε κάποια χωριά χρησιμοποιούσαν την τουρκική μετάφραση του ονόματός τους, όπως στο Καινούριο 

Χωριό της Πεδιάδιας ή στη Νεάπολη του ναχιγέ Μεραμπέλου, την οποία επίσης σημείωναν ως Γενί 

Κιόι. 
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Μελέσες, Μεσκούζ (;),68 Μεσομούρι, Μοχός, Ξιδάς, Παναγιά, Πατσίδες,69 Πεζά, 

Πηγαϊδούρι, Ποταμιές, Ποταμοί (Πάνω), Ρουσοχώρια, Σαμπάς, Σγουροκεφάλι, 

Σκαλάνι, Σκιλλούς (Καλλονή), Σκλαβοχώρι, Σκόπελα, Σμάρι, Σταμνιοί, Στραβορίνα, 

Σφεντύλι, Τζομπανιανά, Τραπεζάκι, Τσομλεκτσή (Θραψανό) Φιλίσια, Φυτεμένο, 

Χαρασό, Χερσόνησος, Χουδέτσι. 

 Όπως εύκολα παρατηρεί κάποιος, τα περισσότερα χωριά ταυτίζονται με αυτά 

της απογραφής για τον κεφαλικό φόρο, ενώ υπάρχουν μερικά που δεν καταγράφονται 

στο απογραφικό κατάστιχο (Άγιος Ιωάννης, Μεσκούζ (;), Ποταμοί και Σκόπελα). Δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για ποιο λόγο τα χωριά αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν 

στην απογραφή. Ίσως επρόκειτο για οικισμούς μεταγενέστερους της απογραφής ή για 

εγκαταστάσεις λιγότερο μόνιμες από τα χωριά. Ίσως να ήταν εγκαταλελειμμένα ή 

ακόμη και να μην είχαν μη μουσουλμανικό πληθυσμό την περίοδο της απογραφής. Τα 

χωριά που εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στους ιεροδικαστικούς κώδικες 

είναι οι Αστρακοί (Πάνω και Κάτω), η Βάθεια (Πάνω και Κάτω), η Επισκοπή, το 

Σκαλάνι, τα Μάλια, τα Πεζά, η Έμπαρος και ο Καρτερός. 

 Αναφορικά με το ναχιγέ Τεμένους,70 στα 26 χωριά του απογράφηκαν συνολικά 

554 μη μουσουλμάνοι που έπρεπε να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο. Πρόκειται για 

τα χωριά: Άγιος Βλάσης, Αρχάνες (Πάνω και Κάτω), Βαθύπετρο, Βασιλειές, 

Βενεράτο, Βρωμόνερο, Γαλένι, Γέννα, Γούρνες, Δαφνές, Δρακουλιάρης, Καλού, 

Κανλί Καστέλι (κέντρο του ναχιγέ), Καρκαδιώτισσα, Καημένου, Κόλαινα (Παλιά), 

Προύσα, Ρεμιδοχώρι, Ρουκάνι, Σίλαμος (Πάνω και Κάτω), Σινάπι, Σκιλοχωριό, 

Στεργιανώ και Άγιος Σίλας,71 Φοινικιά. Τα χωριά με τον μεγαλύτερο μη 

μουσουλμανικό φορολογούμενο πληθυσμό ήταν το Βενεράτο (74), το Κανλί Καστέλι 

(69), οι Δαφνές (64) και οι Πάνω Αρχάνες (53). Τα χωριά με τους λιγότερους 

υπόχρεους για την πληρωμή του κεφαλικού φόρου ήταν οι Γούρνες (3), το Βρωμόνερο 

(3), ο Δρακουλιάρης (4) και το Βαθύπετρο (6). 

 Στους τρεις μελετώμενους κώδικες οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες από τον 

ναχιγέ Τεμένους που παρουσιάστηκαν για υποθέσεις τους στο δικαστήριο του καδή 

Χάνδακα δήλωσαν ως τόπο κατοικίας ή ως τόπο στον οποίο βρισκόταν η 

                                                           
68 Ο Σταυρινίδης διαβάζει το όνομα ως «Μεσγούνα». 
69 Το χωριό λανθασμένα σημειώνεται στο οθωμανικό κείμενο ότι ανήκει στον ναχιγέ Πεδιάδας. Ανήκει 

στο Τέμενος. Βρίσκεται στα σύνορα των δύο ναχιγέδων. 
70 Βλ. χάρτη στη σελίδα 429 της παρούσας διατριβής. 
71 Τα χωριά αυτά σημειώνονται μαζί στην απογραφή. 
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διαφιλονικούμενη ακίνητη περιουσία τα εξής χωριά: Αγαλαντές, Αρκούδια (;), 

Αρχάνες (Πάνω και Κάτω), Αστρά (τσιφλίκι), Βασιλειές, Βενεράτο, Βρωμόνερο, 

Γαλένι, Γέννα, Δρακουλιάρης, Ιναντιγέ, Κανλί Καστέλι, Καρκαδιώτισσα, Καημένου, 

Κόλαινα, Κυπαρίσσι, Μαδέ, Μακρυτοίχος,72 Μυριστή, Προύσα, Ρεμουντοχώρι, 

Ρουκάνι, Σίλαμος, Σινάπι, Στεργιανώ, Φοινικιά. Και στην περίπτωση του ναχιγέ 

Τεμένους βλέπουμε ότι κάποια χωριά δεν περιλαμβάνονται στο απογραφικό 

κατάστιχο. Πρόκειται για τα: Αγαλαντές,73 Αστρά74 (τσιφλίκι), Ιναντιγέ, Κυπαρίσσι, 

Μαδέ και Μυριστή. Στα κατάστιχα πιο συχνά καταγράφηκαν υποθέσεις γυναικών που 

κατοικούσαν στις Αρχάνες, στο Βενεράτο, στο φρούριο Ιναντιγέ,75 και στη Φοινικιά. 

 Τέλος, τα αποτελέσματα της απογραφής για το ναχιγέ Μαλεβιζίου76 αφορούν 

συνολικά 953 φορολογούμενους μη μουσουλμάνους υπηκόους, που κατοικούσαν σε 

29 χωριά. Πρόκειται για τα χωριά: Άγιος Μύρων, Ασίτες (Πάνω και Κάτω), Αυγενική, 

Αχλάδα, Βούτες, Γάζι, Γιοφυράκια, Γωνιές, Καβροχώρι, Καλέσα (Πάνω και Κάτω), 

Καμάρι, Κεραμούτσι, Κεράσα, Κιθαρίδα, Κορφές, Κρουσώνας, Λουτράκι, Μονή, 

Νίση, Πενταμόδι, Πετροκέφαλο, Πυργού, Ρογδιά, Σάρχος, Σίβα, Σταυράκια, Τύλισος. 

Τα χωριά με τον μεγαλύτερο μη μουσουλμανικό πληθυσμό ήταν ο Κρουσώνας (103), 

η Τύλισος (82), η Πυργού (82), η Αυγενική (76), ο Άγιος Μύρων (69) και τα Σταυράκια 

(66). Τα χωριά με τον μικρότερο φορολογούμενο μη μουσουλμανικό πληθυσμό ήταν 

τα Γιοφυράκια (4), το Γάζι (5) και η Ρογδιά (9). 

 Όσο για τα χωριά του Μαλεβιζίου, τα οποία σημειώνονται στις σχετικές με 

γυναίκες ιεροδικαστικές καταχωρίσεις που μελετήσαμε, είναι τα: Ασίτες, Αυγενική, 

Βούτες, Γάζι, Γιοφυράκια, Καβροχώρι, Καλέσα, Καμάρι, Κεραμούτσι, Κεράσα, 

Κρουσώνας, Λουτράκι, Μονή, Πενταμόδι, Πετροκέφαλο, Πυργού, Ρογδιά, Σάρχος, 

                                                           
72 Το χωριό λανθασμένα σημειώνεται πως βρισκόταν στο ναχιγέ Πεδιάδας. Πρόκειται για οικισμό πολύ 

κοντά στο ανάκτορο της Κνωσού· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τ. Β΄, 496. 
73 Οικισμός πιθανόν κοντά στο χωριό Καρκαδιώτισσα Τεμένους· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της 

Κρήτης, τ. Α΄, 39· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Β΄, 82. 
74 Οικισμός κοντά στο χωριό Δαφνές· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τ. Α΄, 159. 
75 Πρόκειται για τη σημερινή Φορτέτσα. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα είχε εγκατασταθεί 

εκεί στρατιωτικός καδής, οθωμανοί εξιωματούχοι και στρατιώτες. Όπως φαίνεται από τους κώδικες, στο 

Ιναντιγέ κατοικούσαν επίσης ορθόδοξοι χριστιανοί και Αρμένιοι. Βαθμιαία εξελίχθηκε σε μια μικρή 

πόλη, την οποία ο Κολοβός χαρακτηρίζει ως τον «οθωμανικό Χάνδακα έξω από τον Χάνδακα»· Ε. 

Kolovos, “A Town for the Besiegers: Social Life and Marriage in Ottoman Candia Outside Candia (1650-

1669)”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule, 104-110, 121. 

Για την εκδοχή του άρθρου στα Ελληνικά βλ. «Μια πόλη για τους πολιορκητές: Κοινωνική ζωή και 

γάμοι στον οθωμανικό Χάνδακα έξω από τον Χάνδακα», στο Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, 

Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 21-47. 
76 Βλ. χάρτη στη σελίδα 428 της διατριβής. 
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Σίβα, Σταυράκια, Τύλισος. Στην περίπτωση του Μαλεβιζίου όλα τα χωριά που 

αφορούν υποθέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων γυναικών ταυτίζονται με όσα είχαν 

συμπεριληφθεί στο απογραφικό κατάστιχο. Το Καβροχώρι, τα Καλέσα, το Πενταμόδι, 

τα Σταυράκια και η Τύλισος ήταν τα χωριά που καταγράφτηκαν με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα στις καταχωρίσεις των ιεροδικαστικών καταστίχων που αναφέρονται σε 

υποθέσεις γυναικών. 

 Μια πρώτη εκτίμηση, ως προς τη γεωγραφική διασπορά των υποθέσεων, αφορά 

το προφανές, ότι δηλαδή οι γυναίκες που κατοικούσαν σε χωριά κοντά στον Χάνδακα 

έφταναν με μεγαλύτερη συχνότητα και ευκολία στον καδή της πόλης για τις υποθέσεις 

που τις απασχολούσαν. Αρκετές από τις γυναίκες αυτές χρησιμοποίησαν πληρεξούσιο 

για την εκπροσώπησή τους. Ωστόσο, δεν ήταν λίγες εκείνες που παρουσιάστηκαν 

αυτοπροσώπως στο μουσουλμανικό ιεροδικείο, όπως θα δούμε στις επόμενες σελίδες. 

Από την άλλη, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η απόσταση δεν φάνηκε να αποτελεί 

απροσπέλαστο εμπόδιο για όσες ήταν αποφασισμένες να αποκαταστήσουν τις σε βάρος 

τους αδικίες και να διεκδικήσουν, δια της δικαστικής οδού, τα ιδιοκτησιακά και 

κληρονομικά τους δικαιώματα. 

Για να έχει ο αναγνώστης μια σαφή εικόνα των καταχωρίσεων που 

μελετήθηκαν παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο σημειώνεται το είδος και 

ο αριθμός των υποθέσεων ανά ναχιγέ και ανά κώδικα: 

 

Είδος 

υπόθεσης 

3ος κώδικας 4ος κώδικας 5ος κώδικας ΣΥΝΟ

ΛΟ 

 Πε

δ. 

Μαλ

. 

Τέ

μ. 

Πε

δ. 

Μαλ

. 

Τέ

μ. 

Πε

δ. 

Μαλ

. 

Τέ

μ. 

 

Γάμοι 18 9 3 31 6 8 23 4 10 112 

Διαζύγια 8 1 - 1 3 - - - 1 14 

Αγοραπω-

λησίες 

13 1 5 28 6 10 24 3 6 96 

Ανταλλαγές 1 - - - - 1 - - - 2 

Δωρεές 2 - - 1 - 2 1 2 - 8 
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Αντιδικίες 21 6 6 17 13 11 19 2 18 113 

Εξισλαμι- 

σμοί 

3 1 - 1 2 - - - - 7 

Ποινικές 

υποθέσεις 

2 4 3 1 - 2 - - 1 13 

Κηδεμονίες

77 

1 - 2 7 3 1 3 - - 17 

Τερεκέδες 3 3 1 4 4 3 1 - 1 20 

Εξόφληση 

χρέους 

1 - - - - - - - - 1 

Καταγραφή 

αμπελιού 

- - - 1 - - - - - 1 

Καθορισμός 

διατροφής 

της συζύγου 

- 1 - - - - - - - 1 

Υιοθεσία 

ανηλίκου 

- 1 - - - - - - 1 2 

Απελευθέρω

ση δούλης 

- - - - - - - - 178 1 

Γυναίκα 

πληρεξούσιο

ς σε 

υπόθεση 

αγοραπωλη

σίας μεταξύ 

αντρών 

1 - - - - - - - - 1 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 

ΝΑΧΙΓΕ 

74 27 20 92 37 38 71 11 39  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

121 167 121 409 

                                                           
77 Συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις διορισμού κηδεμόνων, δηλώσεων κηδεμόνων για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους απέναντι στους κηδεμονευομένους/νες τους, καθώς και καθορισμός ημερήσιας 

διατροφής των τελευταίων, εκ μέρους των κηδεμόνων τους. 
78 Πρόκειται για μια τυπική καταχώριση απελευθέρωσης δούλου. Αναφέρεται στον γενίτσαρο Αχμέτ 

Αγά γιο Σουλεϊμάν, που κατοικούσε στο φρούριο Ιναντιγέ, ο οποίος εμφανίστηκε στο ιεροδικείο για να 

καταγράψει την απελευθέρωση της μαύρης δούλας του Φατμά κόρης Αμπντουλλάχ, με καταγωγή από 

το Ίφνι (στις ακτές του Μαρόκου), υψηλού αναστήματος, με ανοιχτά φρύδια· Ι.Κ.Χ. 5:517 [29/7/1674]. 
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V. Περίληψη κεφαλαίων διατριβής 

 

Πριν προχωρήσουμε στην πραγμάτευση του θέματος της διατριβής, είναι απαραίτητη 

μια σύντομη αναφορά στη διάρθρωση των κεφαλαίων. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί 

το πρώτο κεφάλαιο για τις έμφυλες σχέσεις στη μουσουλμανική κοινωνία και πώς 

αυτές αντανακλώνται στις μελετώμενες πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία. 

Ακολουθούν τα κεφάλαια δύο έως έξι, σε καθένα από τα οποία αναπτύσσεται μια 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα που αφορά τις γυναίκες των τριών ναχιγέδων. 

Ακολουθεί το τελευταίο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα και τέλος, το Γλωσσάρι και η 

Βιβλιογραφία. Για την καλύτερη διαχείριση του αρχειακού υλικού, άλλοτε 

μελετήθηκαν χωριστά οι γυναίκες του κάθε ναχιγέ και άλλοτε μαζί. Σε κάθε ένα από 

τα κεφάλαια δύο έως έξι, πριν από την ανάλυση των καταχωρίσεων προηγείται η 

περιγραφή του θεσμικού πλαισίου που όριζε ο ισλαμικός νόμος αναφορικά με το θέμα 

που μελετάται κάθε φορά. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται τα γαμήλια συμβόλαια. 

Αναφέρονται οι προβλέψεις του ιερού νόμου σε σχέση με τη σύναψη ενός γαμήλιου 

συμβολαίου, οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται για να είναι ένας γάμος 

έγκυρος, τα παροδικά και τα μόνιμα εμπόδια που επέτρεπαν ή παρακώλυαν τη σύναψη 

ενός γάμου, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτών που συνήπταν τον γάμο, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην καταβολή, εκ μέρους του συζύγου, της γαμήλιας δωρεάς και τη συμφωνία 

του ποσού της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς, που έπρεπε να καταβληθεί 

σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του συζύγου. Ακολουθεί η μελέτη των γαμήλιων 

συμβολαίων ανά μελετώμενο ναχιγέ και με βάση την θρησκευτική ταυτότητα των 

νεόνυμφων. Μελετώνται πρώτα οι γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων, έπειτα οι γάμοι 

μεταξύ χριστιανών και τέλος οι μικτοί, δηλαδή μεταξύ μουσουλμάνου και χριστιανής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται τα διαζύγια. Σημειώνονται συνοπτικά τα τρία 

είδη των διαζυγίων που αναγνώριζε ο ιερός μουσουλμανικός νόμος. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται λόγος για το διαζύγιο ταλάκ (talâk), το οποίο μπορούσε να είναι μετακλητό, 

αμετάκλητο, καινοτόμο (με τριπλή ταυτόχρονη αποκήρυξη), υπό όρο ή μέσω 

μεταβίβασης του δικαιώματος για ταλάκ στη σύζυγο. Ακολουθεί το θεωρητικό πλαίσιο 
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για το διαζύγιο χουλ (hul‘), το οποίο πολλοί μελετητές χαρακτηρίζουν «γυναικείο» 

διαζύγιο και το τεφρίκ (tefrik), το οποίο ενέκρινε ο καδής όταν συνέτρεχαν 

συγκεκριμένοι λόγοι. Μετά από σύντομες περιγραφές αφενός του νομικού πλαισίου 

που αναγνώριζε η ορθόδοξη εκκλησία αναφορικά με το διαζύγιο και αφετέρου των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των διαζευγμένων συζύγων κατά τον ιερό νόμο 

(σεριάτ/şeriat), ακολουθεί η μελέτη των διαζυγίων που καταγράφηκαν στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα και αφορούν τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες της 

Πεδιάδας, του Τεμένους και του Μαλεβιζίου. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, στις οποίες 

τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους ήταν γυναίκα από κάποιο χωριό των 

παραπάνω ναχιγέδων. Για την καλύτερη διαχείριση του αρχειακού υλικού, δεν 

μελετήθηκαν χωριστά οι υποθέσεις ανά ναχιγέ αλλά ανά είδος πωλούμενης περιουσίας. 

Έτσι, υπάρχουν χωριστά υποκεφάλαια για τις αγοραπωλησίες σπιτιών, χωραφιών, 

αμπελιών, κήπων και μύλων. Εκτός από τις αγοραπωλησίες μελετώνται και λοιπές 

συναλλαγές, όπως είναι οι δωρεές και οι τερεκέδες. Συμπληρωματικά μελετώνται οι 

αντιδικίες που σχετίζονταν με καταπατήσεις ιδιοκτησίας ή κληρονομικές διενέξεις. 

Όπως θα δούμε, οι δωρεές πραγματοποιούνταν κυρίως μεταξύ συζύγων και μεταξύ 

γονιών-παιδιών. Το αντικείμενο της δωρεάς ήταν συνήθως ακίνητη περιουσία. Όσο για 

τους τερεκέδες, αποτελούν πολύτιμη πηγή για πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση και ζωή του/της θανόντος/θανούσης, διότι σε αυτούς σημειώνονται όλα τα 

προσωπικά αντικείμενα και η περιουσία που διέθεταν κατά τη στιγμή θανάτου. Δεν 

έχουμε στη διάθεσή μας πολλούς γυναικείους τερεκέδες για τους τρεις ναχιγέδες. 

Εντούτοις, από τους τερεκέδες των αντρών είμαστε σε θέση να μάθουμε το 

κληρονομικό μερίδιο που δικαιούνταν τα γυναικεία μέλη της οικογένειας του 

θανόντος. Για αυτό το λόγο, συμπεριλάβαμε τους τερεκέδες στην παρούσα μελέτη. 

Τέλος, οι αντιδικίες φανερώνουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι 

συγκληρονόμοι προκειμένου να αποκλείσουν τις γυναίκες από το κληρονομικό τους 

μερίδιο. Όπως θα δούμε, η αντίδραση των τελευταίων ήταν άμεση, διότι έπρεπε με 

κάθε τρόπο να προστατεύσουν τα ιδιοκτησιακά και κληρονομικά τους δικαιώματα. 

Το θέμα του πέμπτου κεφαλαίου είναι οι εξισλαμισμοί. Παρόλο που μόνο 

υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με τα κίνητρα πίσω από κάθε 

εξισλαμισμό, σε κάποιες περιπτώσεις σταθήκαμε περισσότερο τυχεροί, καθώς μας 

δίνονται πληροφορίες ευθέως ή εμμέσως για τα κίνητρα και το πλαίσιο της αλλαγής 
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θρησκείας. Εντούτοις, οι περιπτώσεις αυτές είναι μεμονωμένες και τα σχετικά 

συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. Από την άλλη, αποτελούν ένδειξη για τις 

συνθήκες που προηγούνταν ενός εξισλαμισμού και για τα πραγματικά κίνητρα της 

αλλαγής της θρησκείας. Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες ο 

εξισλαμισμός μπορούσε να γίνει το μέσο για την βελτίωση της προσωπικής τους ζωής 

μέσω ενός καλού γάμου ή για την εξασφάλιση της κηδεμονίας των παιδιών που είχαν 

αποκτήσει με μουσουλμάνο σύζυγο. 

Στο έκτο κεφάλαιο μελετώνται οι ποινικές υποθέσεις. Παρόλο που ο αριθμός 

των καταγεγραμμένων ποινικών υποθέσεων σε βάρος γυναικών των μελετώμενων 

ναχιγέδων είναι μικρός, δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να σχηματίσει μια εικόνα 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των γυναικών στο ιεροδικείο, καθώς και με τις 

συνθήκες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν μια ποινική πράξη. Όπως θα δούμε στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο, φαίνεται σαν οι ποινικές πράξεις να είχαν έμφυλο χαρακτήρα. 

Σε όλες τις σχετικές καταχωρίσεις οι γυναίκες βρίσκονται στη θέση του θύματος και οι 

άντρες στην θέση του θύτη. Η καταχώριση των ποινικών αδικημάτων στα κατάστιχα 

των καδήδων είναι πιο προβληματική σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

υποθέσεων, διότι σπάνια καταχωρείται η απόφαση του καδή για την ποινή που 

επιβαλλόταν και ακόμη πιο σπάνια γινόταν αναφορά στο αν εκτελούνταν. Ευτυχώς, 

στον παραπάνω «κανόνα» υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, μια από τις οποίες μελετάται 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ακολουθούν τα Συμπεράσματα, όπου επιχειρείται να 

δοθεί απάντηση σε ορισμένα από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στα κεφάλαια που 

προηγούνται. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται συνοπτικά η θέση και η δράση των 

χριστιανών και μουσουλμάνων γυναικών των τριών ναχιγέδων, όπως αυτή 

αναδεικνύεται μέσα από τους κώδικες, καθώς και η προσωπική εκτίμηση της 

γράφουσας σχετικά με την αυτονομία δράσης των γυναικών, την κοινωνική τους θέση 

και τις διακρίσεις που υφίσταντο. 

Να σημειωθεί επίσης ότι, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη υιοθετήθηκε 

γενικά η ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στους τρεις δημοσιευμένους κώδικες. Για 

αυτό το λόγο το mehr-i muaccel μεταγράφηκε ως «γαμήλια προκαταβαλλόμενη 

δωρεά» και το mehr-i müeccel ως «γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά». Από την 

άλλη, στις περιλήψεις των τριών δημοσιευμένων κωδίκων δεν γίνεται διάκριση 

ανάμεσα στα τρία είδη διαζυγίου που αναγνωρίζει το ισλαμικό δίκαιο, με εξαίρεση τη 
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σύντομη αναφορά σε αυτά στην εισαγωγή του τρίτου κώδικα.79 Αντιθέτως, στη 

διατριβή οι καταχωρίσεις μελετήθηκαν με βάση το είδος του διαζυγίου, έτσι ώστε να 

γίνουν ευκολότερα κατανοητοί οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες και οι 

υποχρεώσεις των συζύγων μετά από ένα διαζύγιο, ανάλογα με το είδος του. 

Για τη μεταγραφή των μουσουλμανικών ονομάτων ακολουθήθηκε η, όσο το 

δυνατό, πιο πιστή απόδοσή τους από το οθωμανικό κείμενο, σύμφωνα με τον τρόπο 

που προφέρονται στα τουρκικά. Για αυτό το λόγο γράφουμε Χιουσεΐν αντί για 

Χουσεΐν, τσαβούς αντί για τσαούς, κετχιουντά αντί για κεχαγιά κτλ. Η εξελληνισμένη 

μεταγραφή των μουσουλμανικών προσωπωνυμίων έγινε με τον απλούστερο δυνατό 

τρόπο, όπως φαίνεται στην μεταγραφή των ονομάτων Αλί, Μπαϊράμ κ.ά. Για να 

αντιμετωπίσουμε απορίες που σίγουρα θα δημιουργηθούν σε όσους δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την ορολογία του ισλαμικού δικαστηρίου, καθώς και με όρους που 

αναφέρονται σε αξιώματα, τίτλους, και θεσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

υπάρχει Γλωσσάρι οθωμανικών όρων πριν από τη Βιβλιογραφία, στο τέλος της 

διατριβής. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Γλωσσάρι σημειώνονται στο κυρίως 

κείμενο με πλάγια γραμματοσειρά. 

 

  

                                                           
79 Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, ξστ΄-ξη΄. 
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Κεφάλαιο 1. Οικογενειακές και έμφυλες σχέσεις στο ισλάμ και τη 

μουσoυλμανική κοινωνία 

 

Πριν την μελέτη του κυρίως θέματος της παρούσας διατριβής είναι απαραίτητη μια 

σύντομη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη θέση των δύο φύλων στο 

ισλάμ,80 όπως αυτή προκύπτει α) από το Κοράνι (Kur’an) και τη Σούνα (sünnet), β) 

από την ερμηνεία των νομικών αυτών πηγών (fıkh),81 όπως καταγράφεται στα νομικά 

εγχειρίδια, και γ) από τις ιστοριογραφικές τάσεις και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

των τελευταίων δεκαετιών. Η πραγμάτευση του ζητήματος γίνεται με άξονα και οδηγό 

το θέμα αυτής της διατριβής, δηλαδή τη θέση και την αντιμετώπιση των γυναικών στην 

αγροτική οθωμανική κοινωνία του 17ου αιώνα, με βάση την εικόνα που έρχεται στο 

φως από τη μελέτη των ιεροδικαστικών κωδίκων. Ως εκ τούτου, δεν θα μας 

απασχολήσουν εδώ μελέτες για το φύλο σε μουσουλμανικές κοινωνίες άλλων 

περιόδων και κρατικών σχηματισμών. Άλλωστε η ανά χείρας εργασία συνιστά μια 

ιστορική μελέτη που αφορά μια συγκεκριμένη κοινωνία σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και χρησιμοποιεί τις προσεγγίσεις της κοινωνικής ανθρωπολογίας μόνο στο 

βαθμό που της είναι μεθοδολογικά και ερμηνευτικά χρήσιμες. 

 Οι κύριες νομικές πηγές στις οποίες βασίζεται αυτό που είναι γνωστό ως ιερός 

νόμος του ισλάμ είναι το Κοράνι,82 που θεωρείται γραπτή αποτύπωση του λόγου του 

Θεού όπως αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωάμεθ, και η Σούνα, δηλαδή οι παραδόσεις 

(χαντίθ)83 που αφορούν ενέργειες και λόγια του Μωάμεθ. Στο κορανικό κείμενο, 

                                                           
80 Για τη χρήση του «φύλου» στην ιστορική ανάλυση, βλ. J. W. Scott, “Gender: A Useful Category of 

Historical Analysis”, The American Historical Review, 91/5 (1986), 1053-1075. Για την εκδοχή του 

άρθρου στα ελληνικά βλ. Τζ. Σκοτ, «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης», στο 

Αβδελά και Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. 
81 H. Karaman, A. Özel, A. Bardakoğlu, λ. “Fıkıh”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 

13, Κωνσταντινούπολη 1996, 1-27. 
82 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. A. Birişik, T. Görgün, M. Çağrıcı, Paçacı, H. Aydar, M. Şener, Ö. 

F. Harman, M. Uzun, λ. “Kur’an”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 26, 

Κωνσταντινούπολη 2002, 383-417. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του 

κορανικού κειμένου από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση· Ιερό Κοράνιο, Αθήνα 1987. 

Παράλληλα, όπου χρειάστηκε, έγινε αντιπαραβολή της ελληνικής έκδοσης με τα εξής: M. C. Şems 

(μτφρ.), Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, [χ.τ.] 2011· A. Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur’an, 

Μπέλτσβιλ 1997. 
83 Βλ. σχετικά: M. Bedir, λ. “Sünnet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 38, 

Κωνσταντινούπολη 2010, 150-153· İ. Çelebi, λ. “Sünnet”, στο ίδιο, 153-154. Αργότερα προστέθηκαν 

άλλες δύο πηγές δικαίου, οι οποίες ρύθμιζαν ζητήματα που δεν αναφέρονταν στο Κοράνι και στις 

παραδόσεις του Προφήτη. Πρόκειται για τη «συναίνεση» (icma), δηλαδή την ομόφωνη γνώμη των 

νομομαθών των τεσσάρων νομικών σχολών για συγκεκριμένα ζητήματα, και την «αναλογία» (kıyas), 

δηλαδή, την αναζήτηση ανάλογης περίπτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. İ. K. Dönmez, λ. 

“İcmâ”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 21, Κωνσταντινούπολη 2000, 417-431· H. Y. 
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ανάμεσα στους χιλιάδες στίχους των 114 κεφαλαίων του (sûre/σούρα), υπάρχουν 

αρκετοί που αφορούν τις γυναίκες και ρυθμίζουν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες τους, 

κυρίως εντός της οικογένειας και του ιδιωτικού χώρου. Στο πλαίσιο της προσπάθειας 

απομάκρυνσης από το προϊσλαμικό παρελθόν και εξορθολογισμού της νέας ισλαμικής 

θρησκείας, καταργήθηκαν τα πολλά και διαφορετικά είδη των γαμήλιων συμφωνιών,84 

απαγορεύτηκε η θανάτωση την θηλέων βρεφών,85 ενώ η μεγαλύτερη ισλαμική 

καινοτομία υπήρξε η αναγνώριση ως τελικού αποδέκτη της γαμήλιας δωρεάς της ίδιας 

της συζύγου και όχι του νόμιμου κηδεμόνα της.86 Ταυτόχρονα, αναγνωρίστηκαν 

περιορισμένα δικαιώματα στις γυναίκες, τα οποία σχετίζονταν με το οικογενειακό και 

το κληρονομικό κυρίως δίκαιο. Τα δικαιώματα αυτά αντιστάθμιζαν σε κάποιο βαθμό 

τη θεσμικά επιβεβλημένη κατωτερότητα των γυναικών έναντι των ανδρών.87 

 Είναι γεγονός ότι το Κοράνι, σε ζητήματα που αφορούν τις θρησκευτικές 

υποχρεώσεις, εξισώνει τους άντρες και τις γυναίκες, χωρίς βέβαια να δηλώνεται ευθέως 

κάτι τέτοιο, ενώ σε άλλα τις αντιμετωπίζει ως «μισούς άντρες». Σε κανέναν στίχο του 

δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αναγνώρισης της ανωτερότητας των γυναικών έναντι των 

αντρών. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες και οι άντρες αντιμετωπίζονται ως ίσοι σε 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη και την ευσέβειά τους. Άντρες και 

γυναίκες έχουν την ίδια υποχρέωση για νηστεία,88 έχουν το ίδιο δικαίωμα να διατηρούν 

όσα κερδίζουν,89 μπορούν να απολαμβάνουν ό,τι είναι δίκαιο και να απορρίπτουν 

καθετί κακό, πρέπει να προσεύχονται, να κάνουν φιλανθρωπίες και να υπακούν τον 

Θεό και τον προφήτη Μωάμεθ. Ως αντάλλαγμα ο Θεός τους υποσχέθηκε στην μετά 

θάνατο ζωή κήπους με ποτάμια και επαύλεις ατελείωτης ευτυχίας. Επιπλέον, τους 

πιστούς, άντρες και γυναίκες, τους περιμένει η συγχώρεση του Θεού, καθώς και μεγάλη 

                                                           
Apaydın, λ. “Kıyas”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 25, Κωνσταντινούπολη 2002, 

529-539· J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Οξφόρδη 1982, 60· J. E. Tucker, Women, Family, 

and Gender in Islamic Law, Κέιμπριτζ 2008, 12-13. 
84 H. Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Άγκυρα 1974, 33-38. 
85 Ιερό Κοράνιο, σούρα 16, στίχοι 58-59 (στο εξής 16:58-59)· 81:8-9. Βλ. επίσης Z. Mir-Hosseini, “The 

Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform”, Hawwa, 1/1 (2003), 12· J. 

Esposito, Women in Muslim Family Law, Σίρακιουζ 1982, 14-15. Για το ζήτημα βλ. επίσης A. Giladi, 

“Some Observations on Infanticide in Medieval Muslim Society”, International Journal of Middle East 

Studies, 22/2 (1990), 185-200. 
86 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 228. 
87 Για μια ενδελεχή ανάλυση της παρουσίας των γυναικών στο Κοράνι, βλ. B. Freyer Stowasser, Women 

in the Qur’an, Traditions, and Interpretation, Νέα Υόρκη 1994· της ίδιας, “The Qur’an and History”, 

στο A. El-Azhary Sonbol (επιμ.), Beyond the Exotic: Women’s Histories in Islamic Societies, Σίρακιουζ 

2005, 15-36. 
88 Ιερό Κοράνιο, 2:183. 
89 Στο ίδιο, 4:32. 
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ανταμοιβή.90 Στον αντίποδα της φιλευσπλαχνίας του Θεού προς τους πιστούς βρίσκεται 

η αυστηρή τιμωρία για όσους και όσες παραβιάζουν τις εντολές Του. Για τους 

υποκριτές και τους αρνησίθρησκους, άντρες και γυναίκες, ο Θεός επιφυλάσσει τη 

φωτιά της Κόλασης, μια διαρκή τιμωρία για την αμαρτωλή επιλογή τους, επιβαρυμένη 

με την κατάρα Του.91 Ο πιο αντιπροσωπευτικός κορανικός στίχος για την ισότητα των 

δύο φύλων ενώπιον του Θεού αφορά την τιμωρία της μοιχείας, η οποία ορίζεται σε 

εκατό ραβδισμούς, χωρίς να υπάρχει ελάφρυνση για την πιο αδύναμη και εύθραυστη 

γυναικεία φύση.92 Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μοιχεία αναφέρονται στο 

κεφάλαιο με τις ποινικές υποθέσεις. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα δικαιώματα που αναγνώρισε το Κοράνι στις 

γυναίκες αφορούν, κυρίως, οικονομικές παροχές εκ μέρους του συζύγου, καθώς και 

αναγνώριση του δικαιώματος στην κληρονομιά. Να σημειώσουμε ενδεικτικά ότι το 

Κοράνι θέσπισε την καταβολή της γαμήλιας δωρεάς από τον σύζυγο στην σύζυγο, την 

οικονομική αποζημίωση, με τη μορφή δώρου, σε περίπτωση διαζυγίου πριν από την 

ερωτική ολοκλήρωση του γάμου τους, την εξασφάλιση στέγης, ένδυσης και τροφής 

στη διάρκεια του έγγαμου βίου, καθώς και τα κληρονομικά δικαιώματα που 

αναγνωρίζει ο νόμος στις γυναίκες. Εκτός από τα παραπάνω, το Κοράνι ορίζει την 

τιμωρία εκείνων, αντρών και γυναικών, που κατηγορούν ψευδώς μια γυναίκα για 

μοιχεία, δίχως να παρουσιάζουν τις απαραίτητες αποδείξεις, τις οικονομικές παροχές 

σε περίπτωση διαζυγίου και στη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου αποχής (iddet),93 η 

οποία πρέπει να τηρηθεί μετά από ένα διαζύγιο.94 Για όλα τα παραπάνω θα γίνει 

αναλυτική αναφορά στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

 Τέλος, το Κοράνι σε πολλά σημεία τοποθετεί ευθέως τις γυναίκες σε κατώτερη 

θέση από τους άντρες, αναφέροντάς τις, μάλιστα, ανάμεσα στα «πράγματα» που 

λαχταράει κάθε άντρας.95 Ένας από τους πιο πολυχρησιμοποιημένους στίχους, 

ιδιαίτερα από τις φεμινίστριες ιστορικούς και όσους επιθυμούν να αποδείξουν ότι η 

κατωτερότητα των γυναικών στη μουσουλμανική κοινωνία είναι θεσμικά 

                                                           
90 Ιερό Κοράνιο, 9:71-72· 16:9· 33:35· 48:5· 57:18. 
91 Στο ίδιο, 9:67-68· 48:6. 
92 Στο ίδιο, 24:2. 
93 Πρόκειται για την αποχή από κάθε ερωτική πράξη για χρονικό διάστημα τριών μηνών ή τριών 

έμμηνων κύκλων, την οποία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει μια διαζευγμένη ή μια χήρα γυναίκα, με 

σκοπό την διαπίστωση ενδεχόμενης εγκυμοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το κεφάλαιο των 

διαζυγίων. 
94 Ιερό Κοράνιο, 2:236, 241· 4:4, 7, 19· 24:4· 33:49· 65:6. 
95 Στο ίδιο, 3:14. 
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επιβεβλημένη από την βασική πηγή νομικού δικαίου, είναι αυτός που αναφέρεται στη 

μαρτυρία των γυναικών. Ο κορανικός στίχος αφορά τις συμβολαιακές συναλλαγές. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της χρήσης δύο μαρτύρων για την 

επικύρωση μιας εμπορικής συναλλαγής: «να κληθούν για μάρτυρες δύο από τους 

άντρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο άντρες, τότε ένας άντρας και δύο γυναίκες, ώστε 

αν η μία από αυτές λαθέψει, η άλλη να μπορεί να της το θυμίσει».96 Οι νομομαθείς 

αργότερα επεξέτειναν την νομική ανεπάρκεια των γυναικών σε όλο το φάσμα της 

μαρτυρίας στο δικαστήριο και όχι μόνο στην μαρτυρική κατάθεση των γυναικών στις 

συμβολαιακές πράξεις, όπως ρητά αναφέρεται στο Κοράνι. Την ίδια αντιμετώπιση 

έχουν στο ιερό κείμενο οι γυναίκες και στο ζήτημα των κληρονομικών δικαιωμάτων. 

Στο Κοράνι ορίζονται τα μερίδια που δικαιούνται να λάβουν οι γυναίκες κληρονόμοι, 

τα οποία ρητώς είναι τα μισά από τα αντίστοιχα των αντρών κληρονόμων.97 

Αρκετοί κορανικοί στίχοι που είχαν ως τελικούς αποδέκτες τις συζύγους του 

Προφήτη, βαθμιαία γενικεύτηκαν και αφορούν όλες τις μουσουλμάνες. Η απομόνωση 

στο σπίτι, καθώς και η πλήρης κάλυψη των γυναικών στον δημόσιο χώρο αποτελούν 

δύο κορανικές προτροπές προς τις συζύγους του Μωάμεθ που επεκτάθηκαν προς όλες 

τις μουσουλμάνες.98 Μόλις σε δύο γραμμές το Κοράνι αναγνώρισε επίσημα το 

δικαίωμα του άντρα στην πολυγαμία.99 Παρά την προτροπή για την ίση μεταχείριση 

των συζύγων και τον περιορισμό του αριθμού τους σε τέσσερις,100 η πολυγαμία 

αποτελεί μια ακόμη θεσμική αναγνώριση της κατωτερότητας των γυναικών και της 

κυριαρχίας των αντρών στη μουσουλμανική κοινωνία. Το Κοράνι επιδοκιμάζει τον 

κατ’ οίκον περιορισμό και τη χρήση βίας (ελαφρύς ξυλοδαρμός) στις περιπτώσεις 

έγγαμων γυναικών που έχουν διαπράξει μοιχεία ή που δεν υπακούν στις εντολές και 

τις επιθυμίες του συζύγου τους.101 Αναγνωρίζεται στους συζύγους το δικαίωμα να 

χωρίσουν τη γυναίκα τους και να την δεχτούν πίσω (έως δύο φορές), αφού έχουν 

τηρηθεί οι σχετικές προβλέψεις του Κορανίου, για τις οποίες θα γίνει αναλυτική 

                                                           
96 Ιερό Κοράνιο, 2:282. Βλ. επίσης M. Fadel, “Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender 

in Medieval Sunni Legal Thought”, International Journal of Middle East Studies, 29/2 (1997), 185-204. 
97 Ιερό Κοράνιο, 4:11-12, 176. 
98 Στο ίδιο, 24:31· 33:33, 53. Βλ. επίσης Stowasser, Women in the Qur’an, 90-94, 97-99· L. Ahmed, 

Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Νιού Χέιβεν 1992, 55-56. 
99 Ιερό Κοράνιο, 4:3. 
100 Σε αντίθεση με το προϊσλαμικό παρελθόν, όπου ο μόνος περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των 

συζύγων που θα μπορούσε να παντρευτεί κάποιος ήταν η οικονομική του δυνατότητα. Με άλλα λόγια, 

μπορούσε να παντρευτεί ταυτόχρονα όσες συζύγους μπορούσε να συντηρήσει, βλ. Cin, İslam ve Osmanlı 

Hukukunda Evlenme, 32. 
101 Ιερό Κοράνιο, 4:15, 34. 
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αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο, χωρίς να αναγνωρίζεται ανάλογο δικαίωμα στις 

γυναίκες.102 Τέλος, πουθενά στο Κοράνι δεν αναφέρεται καμία γυναίκα προφήτις ή 

αγγελιαφόρος του Θεού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η απομόνωση που προβλέπει 

το Κοράνι για τις γυναίκες δεν περιορίζεται στην καθημερινότητα της ζωής τους, αλλά 

επεκτείνεται στο πνευματικό-συμβολικό πεδίο. 

 Αφενός λοιπόν υπάρχει το κορανικό κείμενο με τους σαφείς ορισμούς του 

αναφορικά με τον γάμο, το διαζύγιο, την κληρονομιά, τη μοιχεία, τα θρησκευτικά 

καθήκοντα, τις οικονομικές υποχρεώσεις του συζύγου προς τη σύζυγο, την υποχρέωση 

της τελευταίας να είναι πιστή, υπάκουη, σεμνή και πρόθυμη να ικανοποιεί τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του συζύγου της, τον τρόπο ντυσίματος και συμπεριφοράς εντός και 

εκτός σπιτιού. Αφετέρου, υπάρχει η ερμηνεία των κορανικών στίχων και των 

παραδόσεων του Προφήτη από τους νομομαθείς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια 

θεολογική ερμηνεία των παραπάνω νομικών πηγών, η οποία, σε αντίθεση με τον ιερό 

και αιώνιο χαρακτήρα του θείου και προφητικού λόγου και της καθημερινής πρακτικής 

του Μωάμεθ, είναι ανθρώπινη και συνεπώς αναθεωρήσιμη. Πριν ειπωθεί οτιδήποτε 

άλλο, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι οι «κλασικοί» νομομαθείς που 

συνέγραψαν τα νομικά ερμηνευτικά κείμενα ήταν στο σύνολό τους άντρες, οι οποίοι 

έζησαν σε εποχές κατά τις οποίες η αντίληψη περί κατωτερότητας των γυναικών έναντι 

των αντρών ήταν βαθιά ριζωμένη. Στα «κλασικά» κείμενα των νομομαθών η άνιση 

αντιμετώπιση αντρών και γυναικών θεωρείται δεδομένη, αντανακλώντας την 

σύγχρονή τους πατριαρχική κοινωνία, που επιβίωνε σχεδόν αυτούσια από την εποχή 

των προϊσλαμικών κοινωνιών της αραβικής χερσονήσου. Η θέση της γυναίκας 

παρέμεινε αποκλειστικά μέσα στην οικογένεια, όπου είχε καθήκον να μεγαλώνει τα 

παιδιά της και να ικανοποιεί τις σεξουαλικές ανάγκες και τις διάφορες επιθυμίες του 

συζύγου της. Τα περιορισμένα δικαιώματα που είχε είχαν ισχύ, κυρίως, εντός των 

στενών οικογενειακών ορίων.103 

Οι νομομαθείς, προκειμένου να δικαιολογήσουν την αυστηρότητα με την οποία 

αντιμετώπιζαν τις γυναίκες και την υποδεέστερη νομική, κοινωνική και οικονομική 

θέση στην οποία τις είχαν απομονώσει, στηρίχτηκαν σε διάφορες θεωρίες. Η 

βασικότερη από αυτές αφορούσε τη διαφορά μεταξύ αντρικής και γυναικείας 

                                                           
102 Στο ίδιο, 2:229· 65:1. 
103 Mir-Hosseini, “The Construction of Gender in Islamic Legal Thought”, 3-4. 
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σεξουαλικότητας.104 Κήρυτταν, δηλαδή, ότι ο Θεός είχε δώσει στη γυναίκα εντονότερη 

ερωτική επιθυμία σε σχέση με τους άντρες. Εάν η ερωτική επιθυμία της γυναίκας έμενε 

ανεξέλεγκτη, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην τάξη, την ηθική και την 

ισορροπία της κοινωνίας, διότι θα έψαχνε να την ικανοποιήσει χωρίς ηθικούς 

φραγμούς. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό το γυναικείο ψεγάδι, ο Θεός 

έδωσε στους άντρες την ερωτική τιμή και τη ζήλεια και στις γυναίκες τη σεμνότητα 

και την συστολή. Ο μόνος τρόπος για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στη 

μουσουλμανική κοινωνία ήταν η υποταγή των γυναικών στους άντρες, καθώς και ο 

περιορισμός τους εντός της οικογένειας και του ιδιωτικού χώρου, όπου θα έπρεπε 

καθημερινά να αποδεικνύουν τη σεμνότητα, την πίστη και την προθυμία τους να 

ικανοποιήσουν τους συζύγους τους.105 Αυτή η άποψη είναι υπόθεση των νομομαθών, 

μια εκτίμηση που δεν στηρίζεται σε κάποια ρητή διατύπωση του Κορανίου ή της 

Σούνας.106 Εντούτοις η ισχυρή βάση της στη μουσουλμανική κοινωνία, έκανε την 

παραπάνω θεώρηση να επιβιώσει μέχρι και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Βέβαια, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η υποταγή των γυναικών στους άντρες, μέσω του περιορισμού τους 

στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, ήταν ένα φαινόμενο που χαρακτήριζε τις 

κοινωνίες των μεγάλων πόλεων και όχι τις αγροτικές κοινωνίες της υπαίθρου, όπου η 

ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία και συνεπώς η συχνή 

παρουσία τους έξω από την προστατευμένη οικογενειακή εστία ήταν απαραίτητη.107 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι, η αντίληψη περί γυναικείας κατωτερότητας δεν αφορά 

αποκλειστικά τις ισλαμικές κοινωνίες. Πρόκειται για γενικευνμένη άποψη και άλλων 

παραδοσιακών κοινωνιών, η οποία επιβιώνει ακόμη και στη σύγχρονη κοινωνία. 

Παρόλο που η νομική βάση της μουσουλμανικής θρησκείας ήταν δεδομένη, η 

κατά τόπους και κατά περιόδους ερμηνεία του Κορανίου και των χαντίθ επηρέαζε την 

εφαρμογή του νομικού πλαισίου που όριζε το σεριάτ. Σε αυτό συνετέλεσαν, μεταξύ 

άλλων, οι καθιερωμένες νοοτροπίες και παραδόσεις που ίσχυαν σε κάθε 

μουσουλμανική χώρα. Όπως είναι λογικό, η θέση και η αντιμετώπιση των γυναικών σε 

                                                           
104 Σε αυτό το ζήτημα, κυριαρχεί η άποψη του Al-Ghazali, τα θεολογικά και φιλοσοφικά έργα του οποίου 

καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τηις απόψεις για το ορθόδοξο ισλάμ. Βλ. F. Mernissi, Beyond the Veil: 

Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (Revised Edition), Μπλούμινγκτον 1987, 27-45. 
105 Mir-Hosseini, “The Construction of Gender in Islamic Legal Thought, 10· της ίδιας, “Towards Gender 

Equality: Muslim Family Laws and the Shari‘ah”, στο Z. Anwar (επιμ.), Wanted: Equality and Justice 

in the Muslim Family, Σελανγκόρ 2009, 34-35. 
106 Για απόψεις σχετικά με την ελευθερία που απολάμβαναν οι γυναίκες της προϊσλαμικής και της 

πρώιμης ισλαμικής περιόδου, όταν ακόμη ζούσε ο Προφήτης, βλ. N. R. Keddie, Women in the Middle 

East: Past and Present, Πρίνστον 2007, 15, 18-19· Ahmed, Women and Gender in Islam, 42. 
107 Keddie, Women in the Middle East, 32. 
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αυτές τις μουσουλμανικές ανδροκρατούμενες κοινωνίες ήταν διαφορετική και σε 

άμεση συνάφεια με τις επιδιώξεις όσων βρίσκονταν στην εξουσία και όσων είχαν τη 

θεολογική και νομική κατάρτιση για να διαμορφώνουν τις επικρατούσες απόψεις 

σχετικά με τη θέση και την αντιμετώπιση των γυναικών. Ανάλογα με την προσκόλληση 

και τις επιρροές που δέχονταν από το γράμμα και την ερμηνεία του ιερού νόμου, 

αντιμετώπιζαν τις γυναίκες άλλοτε με αυστηρότητα, αναγνωρίζοντας επισήμως την 

κατωτερότητά τους σε σχέση με τους άντρες, σε νομικό, πνευματικό, οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο και άλλοτε υιοθετώντας πιο ελαστική στάση, με την αναγνώριση 

και την προστασία των ελάχιστων δικαιωμάτων, κυρίως, οικονομικών (γαμήλια δωρεά, 

κληρονομικά δικαιώματα, διατροφή) που είχε προβλέψει το Κοράνι για αυτές. 

Χαρακτηριστική, ως προς τα παραπάνω, είναι η στάση που κράτησαν καθένας από 

τους τέσσερις χαλίφες που διαδοχικά ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του 

Προφήτη. Για παράδειγμα, ο χαλίφης Ουμάρ (μέσα 7ου αι.), στηριζόμενος σε 

παραδόσεις του Προφήτη, επέβαλε την ποινή του θανάτου δια λιθοβολισμού στις 

έγγαμες γυναίκες που διέπρατταν μοιχεία. Για να εξασφαλίσει ότι δεν θα επιδίδονταν 

σε ενέργειες που θα έβαζαν σε κίνδυνο την ηθική τάξη, φρόντισε να περιορίσει την 

παρουσία τους στο δημόσιο χώρο, απαγορεύοντας ακόμη και την επίσκεψη των 

γυναικών στα τζαμιά.108 Παρόλο που η απομόνωση αυτή άρθηκε από τον επόμενο 

χαλίφη, είναι ενδεικτική της άρχουσας νοοτροπίας για την κατώτερη φύση των 

γυναικών, τη ροπή τους στην αμαρτία109 και την ανάγκη για υποταγή και πλήρη 

αφοσίωση στους άντρες. Από την άλλη, η ενεργή συμμετοχή της Αΐσα, της αγαπημένης 

συζύγου του Προφήτη, στην προσπάθεια ανατροπής του τελευταίου χαλίφη Αλί, ο 

οποίος ανήλθε στην εξουσία μετά τη δολοφονία του προηγούμενου χαλίφη Ουθμάν (το 

656 μ. Χ.) από τα χέρια οπαδών του Αλί, αποτελεί σίγουρα την εξαίρεση στον κανόνα 

της απόλυτης κυριαρχίας των αντρών επί των γυναικών. Η «Μάχη της καμήλας», όπως 

έμεινε γνωστή η εμφύλια σύγκρουση μεταξύ της ομάδας που είχε συγκεντρώσει η Αΐσα 

και των οπαδών του χαλίφη Αλί, είχε καταστροφικά αποτελέσματα για την ίδια και 

τους υποστηρικτές της. Ο αποκλεισμός των γυναικών από τη δημόσια σφαίρα, που 

                                                           
108 Keddie, Women in the Middle East, 26-27. 
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ούτως ή άλλως ίσχυε παραδοσιακα, υποτίθεται ότι γενικεύτηκε μετά την ήττα της 

Αΐσα.110 

Η συγκρότηση των τεσσάρων σουνιτικών νομικών σχολών, δηλαδή των 

σχολών των Χανεφί,111 των Χαμπαλί, των Μαλικί και των Σαφιί,112 δεν διαφοροποίησε 

τη θέση και την αντιμετώπιση των γυναικών, παρά μόνο σε επιμέρους νομικές 

λεπτομέρειες. Όταν τον 9ο αι. θεωρήθηκε πως έκλεισε η «πύλη της ιτζντιχάντ», δηλαδή 

η δυνατότητα ερμηνείας του ιερού νόμου,113 οι άντρες νομομαθείς των τεσσάρων 

σχολών, είχαν υιοθετήσει, με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα, τους κορανικούς ορισμούς 

για την πλήρη κάλυψη των γυναικών, τον περιορισμό τους στο σπίτι και τον 

αποκλεισμό τους από τον δημόσιο χώρο.114 Τα ιδιοκτησιακά και κληρονομικά 

δικαιώματα που αναγνωρίστηκαν στις γυναίκες χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα για 

την κοινωνική απομόνωση και την επιβεβλημένη νομική διάκριση. Εντούτοις, η 

απόλυτη κυριαρχία του ιερού νόμου και της ερμηνείας του μέσω των συγγραμμάτων 

που συνέταξαν οι νομομαθείς των νομικών σχολών διήρκησε πολλούς αιώνες, χωρίς 

σημαντικές μεταβολές. Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι κομβικό σημείο για την αλλαγή 

στον τρόπο αντιμετώπισης των γυναικών ήταν οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν 

την δυτική διείσδυση στις χώρες της Μέσης Ανατολής στη διάρκεια του 19ου αι. Η 

εφαρμογή των νομικών συστημάτων της Δύσης, άλλοτε εθελούσια αλλά συχνότερα 

επιβεβλημένη, είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τις απόψεις του 

παραδοσιακού ισλάμ. Την δεδομένη στιγμή ο εκσυγχρονισμός σήμαινε υιοθέτηση 

διοικητικών και νομικών θεσμών δυτικής προέλευσης, ισούνταν δηλαδή με 

                                                           
110 Η μάχη ονομάστηκε έτσι διότι η Αΐσα παρακολουθούσε και οργάνωνε την επίθεση πάνω σε μία 

καμήλα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά, βλ. D. A. Spellberg, “Political Action and Public 

Example: ‘A’isha and the Battle of the Camel”, στο N. R. Keddie και B. Baron (επιμ.), Women in Middle 

Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, Νιού Χέιβεν 1991, 45-58. Για λεπτομέρειες 

σχετικά με τη ζωή της αγαπημένης συζύγου του Προφήτη, βλ. της ίδιας, Politics, Gender, and the Islamic 

Past: The Legacy of ‘A’isha bint Abi Bakr, Νέα Υόρκη 1994. 
111 Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, οι Οθωμανοί ακολουθούσαν τις νομικές διατάξεις της 

χανεφιτικής σχολής, η οποία, σε κάποια ζητήματα, ήταν πιο ελαστική από τις υπόλοιπες. 
112 F. Koca, λ. “Hanbelî”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 15, Κωνσταντινούπολη 1997, 

525-547· A. Bardakoğlu, λ. “Hanefî Mezhebi”, στο ίδιο, τ. 16, Κωνσταντινούπολη 1997, 1-21· A. Özel, 

λ. “Hanefî Mezhebi”, στο ίδιο, τ. 16, Κωνσταντινούπολη 1997, 21-27· E. S. Kaya, λ. “Mâlikî”, στο ίδιο, 

τ. 27, Κωνσταντινούπολη 2003, 519-535· B. Aybakan, λ. “Şâfiî”, στο ίδιο, τ. 38, Κωνσταντινούπολη 

2010, 233-247. 
113 İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş”, 102. Η άποψη περί «κλεισίματος» της πύλης της ερμηνείας 

αμφισβητείται· W. B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?”, International Journal of Middle East 

Studies, 16 (1984), 3-41. 
114 Για την αντιμετώπιση των γυναικών από την περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του Προφήτη και 

την ανάδειξη στην εξουσία των τεσσάρων χαλίφηδων, έως την εμφάνιση των Οθωμανών βλ. Keddie, 

Women in the Middle East, 26-57. 
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εκδυτικισμό.115 Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, η χρήση των όρων «ανθρώπινα 

δικαιώματα» και «ισότητα των δύο φύλων» για τη μουσουλμανική κοινωνία, όπως και 

για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, μέχρι και τον 20ό αι. αποτελούν αναχρονισμούς 

που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα της εποχής. 

 Αναφορικά με τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, η ιστορία του φύλου, αλλά 

σαφέστερα η ιστορία των γυναικών, στη μουσουλμανική κοινωνία αποτελούν 

ερευνητικά πεδία που, ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν τεθεί στο επίκεντρο 

πολλών μελετών.116 Πριν αναφερθούμε ξεχωριστά στις μουσουλμάνες της οθωμανικής 

κοινωνίας, που αποτελούν το θέμα της εργασίας, είναι απαραίτητη μια σύντομη 

επισκόπηση των ιστοριογραφικών θεωρήσεων για τις γυναίκες της Μέσης 

Ανατολής.117 Οι πρώτες δυτικές αναφορές βρίσκονται καταγεγραμμένες στις 

ταξιδιωτικές αναμνήσεις περιηγητών. Οι μουσουλμάνες, κυρίως, προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον ή καλύτερα εξήψαν τη φαντασία των περισσότερων περιηγητών, οι οποίοι 

ξαφνικά έβλεπαν μπροστά τους μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαν 

συνηθίσει στην πατρίδα τους. Στα αντρικά μάτια τους,118 οι γυναίκες αυτές υπέμεναν 

                                                           
115 Ο «εκδυτικισμός» σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες αντικατέστησε πλήρως το προηγούμενο νομικό 

σύστημα με νέους κώδικες εμπνευσμένους από τους αντίστοιχους των δυτικών χωρών, σε άλλες η δυτική 

διείσδυση ήταν λιγότερο καθολική, ενώ υπήρξαν χώρες που έμειναν ανεπηρέαστες· Mir-Hosseini, “The 

Construction of Gender in Islamic Legal Thought”, 15. Η Stowasser αναφέρει ότι η ερμηνεία και η 

σύγχρονη θεολογική προσέγγιση του Κορανιού και της Σούνας οδήγησε στη συγκρότηση τριών 

διαφορετικών «ομάδων»: α) των νεωτεριστών, οι οποίοι προκρίνουν την απελευθέρωση των γυναικών 

από την αντρική κυριαρχία, β) των συντηρητικών, οι οποίοι εμμένουν στην παραδοσιακή ισλαμική 

θεώρηση της ανισότητας και της κατωτερότητας των γυναικών και γ) των φονταμενταλιστών, οι οποίοι 

είναι πιο ακραίοι και δεν παρεκκλίνουν από την κατά γράμμα ερμηνεία των κορανικών στίχων 

θεωρώντας τις γυναίκες υπεύθυνες για την ηθική τάξη της μουσουλμανικής κοινωνίας, η οποία 

επιτυγχάνεται μόνο εάν οι γυναίκες μείνουν πιστές στο ρόλο της συζύγου που φροντίζει για τις ανάγκες 

του άντρα της και μεγαλώνει τα παιδιά της στο σπίτι· Stowasser, Women in the Qur’an, 5-7. Για μια 

αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των απόψεων, βλ. Mir-Hosseini, “The Construction of Gender in Islamic 

Legal Thought”, 8-21. Βλ. επίσης Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 170. 
116 Για πληροφορίες σχετικά με την ιστοριογραφία των γυναικών της Μέσης Ανατολής, βλ. ενδεικτικά 

J. Ε. Tucker, “Problems in the Historiography of Women in the Middle East: The Case of Nineteenth 

Century Egypt”, International Journal of Middle East Studies, 15/3 (1983), 321-336· Ze’evi, “Women 

in 17th-Century Jerusalem”· N. Keddie, “Problems in the Study of Middle Eastern Women”, International 

Journal of Middle East Studies, 10/2 (1979), 225-240· της ίδιας, “Women in the Limelight: Some Recent 

Books on Middle Eastern Women’s History”, International Journal of Middle East Studies, 34/3 (2002), 

553-573· M. Zilfi, “Muslim Women in the Early Modern Era”, στο S. N. Faroqhi (επιμ.), The Cambridge 

History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Κέιμπριτζ 2006, 226-255· D. Köksal και A. 

Falierou (επιμ.), A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives, Λάιντεν και Βοστόνη 

2013, 1-27· A. Öztürkmen, “Τhe Women’s Movement under Ottoman and Republican Rule: A Historical 

Reappraisal”, Journal of Women's History, 25/4 (2013), 255-264· E. Boyar και K. Fleet (επιμ.), Ottoman 

Women in Public Space, Λάιντεν και Βοστόνη 2016. 
117 Για την κατασκευή της εικόνας της «Ανατολής» από τη «Δύση», βλ. E. Said, Οριενταλισμός, Αθήνα 

1996. Η Tucker χαρακτηρίζει την ιστορία της Μέσης Ανατολής «θετό παιδί» του οριενταλισμού· 

“Problems in the Historiography of Women in the Middle East”, 321-322. 
118 Η πλειονότητα των περιηγητών ήταν άντρες. Ωστόσο, είναι γνωστές δύο γυναίκες που έγραψαν τις 

εντυπώσεις τους από τα ταξίδια τους σε περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αξίζει να 
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παθητικά την ζωή που τους είχε επιβληθεί από την ισλαμική θρησκεία. Επρόκειτο για 

άβουλα πλάσματα, που ζούσαν στην απομόνωση της οικογενειακής εστίας, ενίοτε σε 

χαρέμια, υποταγμένες στην αντρική ανώτερη φύση, αναγκασμένες να συγκατοικούν 

με τις άλλες παλλακίδες ή/και τις υπόλοιπες συζύγους, σε περίπτωση πολυγαμίας, με 

μοναδική υποχρέωση να φροντίζουν τα παιδιά και να ικανοποιούν τις ερωτικές ανάγκες 

και τις επιθυμίες του συζύγου τους. Η ζωή τους δεν ήταν καλύτερη από εκείνη των 

δούλων.119 Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο διπλωματικός εκπρόσωπος των 

Αψβούργων στην Κωνσταντινούπολη κατά τη δεκαετία του 1550 Ogier Ghiselin de 

Busbecq, η μόνη διαφορά μεταξύ μιας συζύγου και μιας παλλακίδας ήταν η γαμήλια 

δωρεά που λάμβανε η πρώτη από τον σύζυγο.120 Προφανώς η εικόνα αυτή ταίριαζε στα 

αισθήματα ανωτερότητας που ένιωθαν οι δυτικοί σε σχέση με τους ανθρώπους της 

Ανατολής. Επρόκειτο για μια εικόνα που αποτελούσε προβολή των προσωπικών τους 

φαντασιών, η οποία μεγεθυνόταν από την έλλειψη γνώσεων σχετικά με το θεσμικό και 

το θρησκευτικό πλαίσιο που όριζε τη ζωή των μουσουλμάνων γυναικών.121 Ασφαλώς, 

είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι υπήρχαν και διαφορετικές οπτικές που 

ξέφευγαν από την επικρατούσα δυτική άποψη για τις γυναίκες της Ανατολής. Οι 

επιστολές της λαίδης Mary Montagu είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα. Η κοινωνική της θέση της εξασφάλιζε ευκολότερη πρόσβαση στα 

ιδιωτικά δωμάτια των γυναικών κυρίως της ελίτ, όπου μπορούσε ελεύθερα να 

συνομιλήσει και να μοιραστεί την καθημερινότητά τους.122 Τόσο η Montagu όσο και η 

                                                           
αναφέρουμε ότι οι δύο γυναίκες δεν έγραφαν απλώς για πράγματα που είχαν ακούσει ή διαβάσει από 

τρίτους, όπως πολλοί άντρες περιηγητές, άλλα εξιστόρησαν όσα έζησαν οι ίδιες στα σπίτια των γυναικών 

της ελίτ, στα χαμάμ και στα χαρέμια που επισκέφτηκαν. Πρόκειται για τις: Lady Mary Wortley Montagu, 

The Turkish Embassy Letters, M. Jack (επιμ.), Λονδίνο 1994 και Lady Elizabeth Craven, A Journey 

through the Crimea to Constantinople: In a Series of Letters from the Right Honorable Elizabeth Lady 

Craven, to His Serene Highness the Margrave of Brandebourg, Anspach, and Bareith, Written in the 

Year 1786, Λονδίνο 1789. 
119 Keddie, “Women in the Limelight”, 555· της ίδιας, Women in the Middle East, 57· Zilfi, “Muslim 

Women in the Early Modern Era”, 228. Βλ. ενδεικτικά: E. Roger, La Terre Sainte ou Description 

topographique très particulière des Saints Lieux et de la Terre de Promission, Παρίσι 1664, 296-302· G. 

Sandys, Sandys Travels: Containing an History of the Original and Present State of the Turkish Empire: 

Their Laws, Government, Policy, Military Force, Courts of Justice, and Commerce, Λονδίνο 1673, 51-

54· P. Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1670, 151-156· L. d’ Arvieux, Voyage 

dans la Palestine, Άμστερνταμ 1718, 220-237· O. G. de Busbecq, The Life and Letters of Ogier Ghiselin 

de Busbecq, τ. 1, Λονδίνο 1881, 228-230· E. Habesci, The Present State of the Ottoman Empire, Λονδίνο 

1784, 105-107, 384-388. Για την εικόνα των γυναικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από τα 

περιηγητικά κείμενα, βλ. Ö. Düzbakar, “The Image of the Turkish Women in Orientalists’ Travelbooks 

from the “Others” Point of View”, Kaygı, 10 (2008), 145-155· M. Roberts, Intimate Outsiders: The 

Harem in Ottoman and Orientalist Art and Travel Literature, Duke University Press, Ντάραμ 2007. 
120 Busbecq, The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, 229-230. 
121 Keddie, Women in the Middle East, 57. 
122 Montagu, The Turkish Embassy Letters, 57-60, 134-135. 
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λαίδη Craven κάνουν λόγο για την «ελευθερία» των γυναικών που συνάντησαν. 

Μάλιστα η πρώτη αντιλαμβάνεται την πλήρη κάλυψη των γυναικών στο δημόσιο χώρο 

ως ένα μέσο που τους εξασφάλιζε ελευθερία κινήσεων. Γράφει χαρακτηριστικά «είναι 

αδύνατο ακόμη και για τον πιο ζηλιάρη σύζυγο να γνωρίσει ποια είναι η γυναίκα του 

όταν τη συναντά και κανένας άντρας δεν τολμά να αγγίξει ή να ακολουθήσει μια 

γυναίκα στο δρόμο. Αυτή η αμφίεση τους δίνει την απόλυτη ελευθερία να 

ακολουθήσουν τις κλίσεις τους χωρίς να φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν».123 

 Η επικρατούσα εικόνα των γυναικών, όπως αναδεικνύεται από τα περιηγητικά 

κείμενα, απέχει πολύ από την αντίστοιχη των ιεροδικαστικών κωδίκων που τηρούσαν 

οι κατά τόπους οθωμανοί καδήδες.124 Αναφερόμαστε στους καδήδες, διότι τα αρχεία 

τους παρουσιάζουν ομοιομορφία στην καταγραφή, χρονική συνέχεια και γεωγραφική 

ομοιογένεια, στοιχεία που επιτρέπουν στον ερευνητή να μελετήσει μια συγκεκριμένη 

περιοχή ή χρονική περίοδο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ενδιαφέρον των ιστορικών 

ξεκινά να εστιάζεται στη μελέτη αυτών των αρχείων μόλις τη δεκαετία του 1970. 

Ειδικά στο πεδίο της ιστορικής μελέτης των γυναικών, πρωτοποριακές ήταν οι μελέτες 

των Ronald Jennings, Haim Gerber και Abraham Marcus για τις γυναίκες της 

Καισάρειας, της Προύσας και του Χαλεπιού αντίστοιχα.125 Τα χρόνια που 

ακολούθησαν, η μελέτη των γυναικών και του φύλου μέσα από τα οθωμανικά 

κατάστιχα διευρύνθηκε με αποτέλεσμα τη συγγραφή μονογραφιών, άρθρων, αλλά και 

συλλογικών τόμων που ερευνούσαν τη θέση και την αντιμετώπιση των γυναικών, όπως 

αυτές αναδεικνύονταν στα οθωμανικά σιτζίλ, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή 

πληροφόρησης για τη λειτουργία του νομικού συστήματος πριν από τους νεότερους 

χρόνους.126 

                                                           
123 Montagu, The Turkish Embassy Letters, 71-72. Την ίδια άποψη περί ελευθερίας των γυναικών της 

Ανατολής εξέφρασε και η Λαίδη Craven· A Journey through the Crimea to Constantinople, 205, 233-

234. 
124 Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 166. 
125 Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records” (πρώτη έκδοση: Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, 18 (1975), 53-114)· H. Gerber, “Social and Economic 

Position of Women in an Ottoman City: Bursa 1600-1700”, International Journal of Middle East Studies, 

12 (1980), 231-244· A. Marcus, “Men, Women and Property: Dealers in Real Estate in 18th Century 

Aleppo”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 26/2 (1983), 137-163. 
126 Ενδεικτική βιβλιογραφία: A. Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the 

Eighteenth Century, Νέα Υόρκη 1989· D. Ze’evi, “Women in the Seventeenth Century Jerusalem”· Y. 

Seng, “Standing at the Gates of Justice: Women in the Law Courts of Early Sixteenth-Century Üsküdar, 

Istanbul”, στο M. Lazarus-Black και S. F. Hirsch (επιμ.), Contested States: Law, Hegemony and 

Resistance, Νέα Υόρκη 1994, 184-206· A. El-Azhary Sonbol (επιμ.), Women, the Family and Divorce 

Laws in Islamic History, Σίρακιουζ 1996· της ίδιας, “Women in Shari’ah Courts”· M. C. Zilfi (επιμ.), 

Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era, Λάιντεν 1997· J. E. 
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 Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο για τις έμφυλες σχέσεις στις μουσουλμανικές 

κοινωνίες, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 

να μελετηθούν εκτός του κοινωνικού πλαισίου και των κανόνων που διαμορφώνουν 

τον κοινωνικό ιστό. Η ταύτιση των γυναικών με την μητρότητα, την αφοσίωση στον 

σύζυγο και τον ιδιωτικό χώρο έχει πολύ ισχυρές βάσεις στην θρησκεία, η οποία για 

τους μουσουλμάνους αποτελεί το θεμέλιο της ίδιας τους της ζωής. Από την άλλη, τις 

τελευταίες δεκαετίες πληθαίνουν οι γυναικείες φωνές που διεκδικούν καλύτερες 

συνθήκες ζωής για τις γυναίκες στην οικογένεια, την εργασία, την εκπαίδευση, την 

περίθαλψη. Μπορεί κάτι αντίστοιχο να ήταν αδύνατο τους περασμένους αιώνες, 

ωστόσο, όπως αναδεικνύεται από τα κατάστιχα, κάποιες γυναίκες έβρισκαν τρόπους 

να διεκδικήσουν όσα τους αναγνώριζε ο νόμος. Παρά τους περιορισμούς και την 

απομόνωση που βίωναν, οι πόρτες του ιεροδικείου ήταν ανοιχτές για εκείνες. Για τις 

μουσουλμάνες γυναίκες των πρώιμων νεότερων χρόνων η έννοια της έμφυλης 

ταυτότητας ήταν άγνωστη. Εντούτοις, όπως προκύπτει από τα κατάστιχα, 

προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την θεσμική κατωτερότητά τους 

και τους περιορισμούς στους οποίους υφίσταντο λόγω φύλου. 
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Κεφάλαιο 2. Γαμήλια συμβόλαια 

 

2.1 Σύναψη γάμου στο ισλάμ 

 

Κατά την αντίληψη του ισλάμ, ο γάμος «είναι το κλειδί για την αρμονία της 

κοινωνίας».127 Με βάση την κλασική ερμηνεία των νομομαθών, η σύναψη ενός γάμου 

είναι μια συμφωνία ιδιωτικού χαρακτήρα, ένα συμβόλαιο αποδεσμευμένο από κάθε 

ιερό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί προφορικά ή γραπτά. Ο όρος 

nikâh,128 δηλαδή γάμος, χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επίσημη γαμήλια σχέση 

που αποκτούν δύο άνθρωποι διαφορετικού φύλου. Οι γνώμες των νομομαθών για το 

σκοπό του γάμου ποικίλλουν. Μερικοί θεωρούν πρωταρχική τη λειτουργία του ως 

ανασταλτικού παράγοντα για τη σύναψη παράνομων ερωτικών σχέσεων, καθώς 

νομιμοποιεί την σχέση ενός ζευγαριού, ενώ κάνουν λόγο και για τη διαφύλαξη της 

τιμής και της αξιοπρέπειας της πατρικής οικογένειας των δύο συζύγων. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι η σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου είναι το μέσο που εξασφαλίζει 

στο σύζυγο το δικαίωμα της νόμιμης «εκμετάλλευσης» του γυναικείου σώματος, ενώ 

υπάρχει και η άποψη ότι ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας συντελούν στην 

ενδυνάμωση της κοινωνίας, αλλά και στην αύξηση της μουσουλμανικής κοινότητας με 

τη γέννηση γνήσιων μουσουλμάνων.129 Από την άλλη, στα μάτια των δυτικών 

περιηγητών της οθωμανικής περιόδου, που δεν ήταν εξοικειωμένοι με το ισλαμικό 

νομικό πλαίσιο, ο γάμος ισοδυναμούσε με ένα συμβόλαιο πώλησης, το οποίο είχε σαφή 

αστικό χαρακτήρα και όχι θρησκευτικό.130 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των γαμήλιων συμβολαίων που 

καταγράφηκαν στο ιεροδικείο του Χάνδακα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου 

αιώνα και αφορούν στα χωριά των μελετώμενων ναχιγέδων, κρίνεται χρήσιμη μια 

σύντομη αναφορά στη διαδικασία σύναψης γάμου κατά την οθωμανική περίοδο, στις 

προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται εκατέρωθεν, αλλά και στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συζύγων. Η συνάθροιση των ενδιαφερόμενων για τη σύναψη ενός 

                                                           
127 Tucker, In the House of the Law, 40. 
128 F. Atar, λ. “Nikâh”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 33, Κωνσταντινούπολη 2007, 

112-117. 
129 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 39-43. 
130 «Αγοράζουν τις συζύγους τους από τους γονείς τους και έπειτα καταγράφουν το συμβόλαιο στον 

καδή»· G. Sandys, Sandys Travels, 52. Για τον γάμο ενώπιον του καδή και όχι κάποιου θρησκευτικού 

λειτουργού βλ. Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire, 152. 
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γάμου ήταν μια διαδικασία ιδιαίτερα απλή και άμεση. Τις διαπραγματεύσεις και τις 

συμφωνίες αναλάμβανε συνήθως ο πατέρας ή άλλος άντρας συγγενής των 

μελλόνυμφων,131 οι οποίοι συχνά δεν ήταν καν παρόντες στη διαδικασία. Όπως είναι 

αυτονόητο για την εποχή, οι μελλόνυμφοι έπρεπε να ανήκουν σε διαφορετικό φύλο. Οι 

ομόφυλοι γάμοι απαγορεύονται νομικά στο ισλάμ, καταδικάζονται ηθικά, θρησκευτικά 

και κοινωνικά και τιμωρούνται με ποινές που διαφέρουν ανάλογα με τη νομική 

σχολή.132 Τα γαμήλια συμβόλαια συνάπτονταν στα πρότυπα των εμπορικών 

συμβολαίων. Για αυτό το λόγο ήταν απαραίτητο να καταγραφεί η πρόταση (icab) από 

το ένα μέρος και η αποδοχή της (kabul) από το άλλο.133 Η συμφωνία των δύο μερών 

έπρεπε να δηλωθεί με σαφήνεια ενώπιον δύο μαρτύρων.134 Σε περίπτωση που ένας από 

τους δύο μελλόνυμφους ή και οι δύο ήταν ανήλικοι, εκπροσωπούνταν από το 

διορισμένο κηδεμόνα τους (βελή/veli).135 Οι ανήλικοι μελλόνυμφοι συνήθως έμεναν 

με την πατρική τους οικογένεια μέχρι την ενηλικίωσή τους, η οποία σηματοδοτούσε 

ότι, από νομική σκοπιά, θεωρούνταν βιολογικά και σωματικά ικανοί για την 

ολοκλήρωση του γάμου και την απόκτηση απογόνων.136 Αν ήταν ενήλικοι, μπορούσαν 

είτε να συνάψουν αυτοπροσώπως το γαμήλιο συμβόλαιό τους, είτε να εκπροσωπηθούν 

από πληρεξούσιο (βεκίλης/vekil).137 Όπως αναφέρει η Judith Tucker, η ελευθερία της 

επιλογής συζύγου που εξασφάλιζε ο νόμος σε μια ενήλικη μουσουλμάνα, τουλάχιστον 

στη θεωρία, της παρείχε τη δυνατότητα αφενός να απορρίψει έναν σύζυγο που 

                                                           
131 Βλ. επίσης Α. Ν. Κάσδαγλη, «Κοινωνική ταυτότητα του φύλου και καθημερινή πραγματικότητα: το 

παράδειγμα της μεταβυζαντινής Νάξου», Δίνη, 6 (1993), 116. 
132 Είναι γεγονός ότι, παρά τις θρησκευτικές απαγορεύσεις και τις αυστηρές ποινές, οι ομόφυλες σχέσεις 

δεν ήταν ασυνήθιστο φαινόμενο. Βλ. σχετικά Keddie, Women in the Middle East, 31, 56-57. 
133 Mir-Hosseini, “The Construction of Gender in Islamic Legal Thought”, 4-5. 
134 Οι μάρτυρες έπρεπε να είναι δύο ελεύθεροι ενήλικες μουσουλμάνοι άντρες ή ένας άντρας και δύο 

γυναίκες· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 161. Για τη μαρτυρία των γυναικών βλ. επίσης Fadel, 

“Two Women, One Man”, 185-204. Η μαρτυρία αποκλειστικά δύο γυναικών μπορούσε να γίνει δεκτή 

σε ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία βιολογία και φύση. Για ένα παράδειγμα μαρτυρίας δύο γυναικών 

που επιβεβαίωσαν την ενηλικίωση ενός κοριτσιού, την οπoία συνέδεσαν με την έναρξη του 

εμμηνορροϊκού κύκλου, βλ. Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 163. Βλ. Ι.Κ.Χ. 5:808 

[2/3/1689], όπου σε αγωγή εξισλαμισμένης απελεύθερης δούλας εναντίον της συζύγου του θανόντος 

ιδιοκτήτη της, παρουσιάζει στο ιεροδικείο έναν άντρα και δύο γυναίκες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 

απελευθέρωσή της από το καθεστώς της δουλείας. Είναι η μονη καταχώριση των μελετώμενων κωδίκων 

στην οποία εφαρμόζεται η πρόβλεψη του νόμου για τη μαρτυρία ενός άντρα και δύο γυναικών. 
135 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός βελή, καθώς και 

για τη φροντίδα για την αποκατάσταση του/της κηδεμονευομένου/νης του βλ. Tucker, In the House of 

the Law, 46-52. Για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βελή αναφορικά με τον γάμο του/της 

κηδεμονευομένου/νης του βλ. Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 70-90. 
136 Α. Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt during the Ottoman Period”, στο A. El-Azhary 

Sonbol (επιμ.), Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, Σίρακιουζ 1996, 97· A. 

Sonbol, “Adults and Minors in Ottoman Shari‘a Courts and Modern Law”, στο ίδιο, 242. 
137 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 59-64. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 

βεκίλη στην ισλαμική δικαστική πρακτική βλ. R. C. Jennings, “The Office of Vekil (Wakil) in the 17th 

Century Ottoman Sharia Courts”, Studia Islamica, 42 (1975), 147-169. 
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θεωρούσε ακατάλληλο για την ίδια και αφετέρου να παρακάμψει τον κηδεμόνα της και 

να επιλέξει η ίδια το σύζυγό της μέσω του διορισμένου βεκίλη της.138 Η Leslie Peirce 

παραθέτει μια σχετική χαρακτηριστική υπόθεση που εκδικάστηκε στην πόλη Χαρπούτ 

το 1631. Σε αυτή παρουσιάζεται η δυναμική αντίδραση της Φατμά ενάντια στην 

προσπάθεια του πατέρα της να την παντρέψει με έναν συγκεκριμένο μουσουλμάνο, με 

τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί έξι χρόνια νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να τον έχει 

παντρευτεί. Κατηγόρησε τον πατέρα της ότι την κρατούσε περιορισμένη, παρά τη 

θέλησή της, στο σπίτι. Η υπόθεσή της έφτασε στο ιεροδικείο όταν κάποιοι άκουσαν τις 

κραυγές της και ειδοποίησαν το δικαστήριο. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο 

πατέρας μου με έδεσε στην αυλή από τη φούστα μου. Είμαι η ίδια εκπρόσωπος του 

εαυτού μου (başıma vekilim) και δεν θα παντρευτώ τον Μεβλούτ. Παίρνω παρηγοριά 

από τους συγγενείς μου και διορίζω τον Μεχμέτ πληρεξούσιό μου στο ζήτημα του 

γάμου. Αυτός με τον οποίο δέχομαι να παντρευτώ ας συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο για 

εμένα».139 Η Peirce διατυπώνει τις αμφιβολίες της για το αν ο περιορισμός της Φατμά 

ήταν πραγματικός ή μεταφορικός. Ο σύζυγος που είχε επιλέξει ο πατέρας της δεν 

ανταποκρινόταν στις δικές της επιθυμίες και προσδοκίες. Χρησιμοποίησε λοιπόν το 

ιεροδικείο για να απαλλαγεί από τον υποψήφιο γαμπρό και από τον αυταρχικό πατέρα 

της.140 Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν η πρωτοβουλία ήταν δική 

της ή εάν την προέτρεψε για την προσφυγή στο δικαστήριο κάποιος συγγενής της, μια 

και η ίδια αναφέρεται στην παρηγοριά των συγγενών της. 

Ο ισλαμικός νόμος δεν έκρινε απαραίτητη τη σύναψη του γαμήλιου 

συμβολαίου ενώπιον καδή, διοικητή ή ιμάμη. Από νομική άποψη, η καταχώριση της 

συμφωνίας στο κατάστιχο του καδή δεν ήταν υποχρεωτική, όμως κρινόταν χρήσιμη σε 

                                                           
138 J. Tucker, “Muftīs and Matrimony: Islamic Law and Gender in Ottoman Syria and Palestine”, Islamic 

Law and Society, 1/3 (1994), 275-277· της ίδιας, Women, Family, and Gender in Islamic Law, 32, 42. Σε 

καταχώριση που δημοσιεύει ο Σταυρινίδης, η Μαρία κόρη Κωνσταντίνου παρουσιάστηκε στον καδή και 

δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να δεχτεί την πρόταση γάμου που προτίθεται να της κάνει ο Χασάν γιος 

Αμπντουλλάχ. Η Μαρία ζήτησε και έλαβε από τον καδή έγγραφο που, σύμφωνα με τον ισλαμικό ιερό 

νόμο, απαγόρευε την τέλεση γάμου δίχως τη συγκατάθεσή της· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών 

ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 22 (αρ. μτφρ. 33 [20/1/1658]). 
139 L. Peirce, “Honor, Reputation, and Reciprocity”, European Journal of Turkish Studies, 18 (2014), 2-

3. 
140 Για άλλο ένα παράδειγμα γυναίκας η οποία εξασφάλισε την δικαστική ακύρωση του γάμου που της 

είχε κανονίσει ο πατέρας της, ισχυριζόμενη ότι την είχε αναγκάσει να παντρευτεί, παρόλο που εκείνη 

ήταν ενήλικη τη στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου· Sonbol, “Adults and Minors in Ottoman 

Shari‘a Courts”, 242. 
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περίπτωση που ανέκυπταν μελλοντικές διενέξεις και αμφισβητήσεις.141 Ο ρόλος του 

καδή περιοριζόταν στην επίβλεψη και τη διασφάλιση της νομιμότητας ενός γαμήλιου 

συμβολαίου, εφόσον του ζητούνταν κάτι τέτοιο από τις δύο πλευρές που συνήπταν τον 

γάμο. Σε αυτή την περίπτωση, ήταν εκείνος που επιβεβαίωνε την τήρηση των νομικών 

προϋποθέσεων και όρων στη σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου.142 Τα νομικά 

προαπαιτούμενα αναφέρονταν σε ζητήματα όπως η πρόταση γάμου από το ένα μέρος 

και η αποδοχή της από το άλλο, η σαφής συγκατάθεση της νύφης στο γάμο, η νομική 

ωριμότητα, η ηλικία των μελλόνυμφων, η συγκατάθεση των κηδεμόνων τους σε 

περίπτωση που ήταν ανήλικοι, η προηγούμενη οικογενειακή τους κατάσταση, η 

ισότητα των μελλόνυμφων ως προς την κοινωνική τους προέλευση και την οικονομική 

τους κατάσταση, καθώς και η απουσία ιερονομικού κωλύματος.143 Ο ιερός νόμος 

προέβλεπε συγκεκριμένα κωλύματα που καθιστούσαν παράνομη τη σύναψη γάμου.144 

Διακρίνονταν σε μόνιμα και σε παροδικά, μετά την άρση των οποίων ο γάμος 

μπορούσε να συναφθεί νόμιμα. Μόνιμα εμπόδια θεωρούνταν οι δεσμοί αίματος, 

αγχιστείας και γάλακτος μεταξύ των μελλονύμφων, ενώ τα κυριότερα από τα παροδικά 

ήταν η διαφορετική θρησκεία του συζύγου στην περίπτωση γάμου μουσουλμάνας, ο 

γάμος ενός άνδρα με περισσότερες από τέσσερις γυναίκες, ο γάμος δύο πρώην συζύγων 

που είχαν χωρίσει με αμετάκλητο διαζύγιο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ενδιάμεσο 

διαζύγιο,145 η μη συμπλήρωση της περιόδου αποχής που προβλεπόταν για να μπορέσει 

μια διαζευγμένη γυναίκα να παντρευτεί κάποιον άλλο κ.ά. Ας δούμε συνοπτικά το 

καθένα από αυτά. 

 

 

2.2. Μόνιμα εμπόδια γάμου 

 

                                                           
141 Όπως όριζαν οι φετβάδες των μουφτήδων της Ιερουσαλήμ του 17ου αι., όλοι οι γάμοι των κατοίκων 

της πόλης έπρεπε να καταγράφονται στο κατάστιχο του καδή, βλ. Ze’evi, “Women in 17th-Century 

Jerusalem”, 163. Στην πράξη δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβαινε. 
142 Βλ. σημείωμα του καδή Ιναντιγέ προς τον εμίνη του Νέου Κάστρου (Ιναντιγέ), με το οποίο δίνει 

άδεια για το γάμο του Αχμέτ γιου Αμπντουλλάχ και της παρθένας Αϊσέ κόρης Αμπντουλλάχ· Αϊβαλή, 

Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 88 (αρ. μτφρ. 56 [10/11/1662]). 
143 C. Behar, “Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs: Marriage Records in 

a Mahalle of Traditional Istanbul”, International Journal of Middle East Studies, 36/4 (2004), 540-541. 
144 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 162-163. 
145 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαζύγιο βλ. το επόμενο κεφάλαιο. 
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Το Κοράνι απαγορεύει ρητά το γάμο ανάμεσα σε έναν άντρα και τις γυναίκες με τις 

οποίες έχει συγγένεια εξ αίματος (μητέρα, αδερφές, κόρες, θείες, ανιψιές).146 Η 

απαγόρευση αυτή φτάνει μέχρι τον τρίτο βαθμό συγγένειας.147 Το Κοράνι απαγορεύει 

επίσης το γάμο ανάμεσα σε έναν άντρα και τις γυναίκες με τις οποίες συνδέεται εξ 

αγχιστείας.148 Οι συγγενικοί δεσμοί ανάμεσα σε δύο οικογένειες που δημιουργούνται 

με το γάμο δεν αίρονται σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του ενός συζύγου. Τρίτο 

κατά σειρά μόνιμο εμπόδιο σε ένα γάμο συνιστά η συγγένεια εκ γαλουχίας. Στο ισλάμ 

οι δεσμοί που δημιουργούνται ανάμεσα στη γυναίκα και στο βρέφος το οποίο θηλάζει, 

μέχρι τα δύο του χρόνια,149 είναι τόσο ισχυροί όσο και οι δεσμοί αίματος.150 Η 

μουσουλμανική αντίληψη για την πατροπλευρική γραμμή της καταγωγής στην 

περίπτωση αυτή φαίνεται να έχει χάσει την καθολική ισχύ της. 

 

 

2.3. Παροδικά εμπόδια γάμου 

 

Το πρώτο παροδικό κώλυμα που θα μελετήσουμε είναι θρησκευτικής φύσης.151 Στο 

Κοράνι είναι σαφής η παρότρυνση στους μουσουλμάνους να μην παντρεύονται 

άπιστες, καθώς επισημαίνεται πως ακόμη και μια δούλη μουσουλμάνα είναι καλύτερη 

από μια άπιστη μη μουσουλμάνα.152 Όμως οι μουσουλμάνοι είναι ελεύθεροι να 

παντρευτούν μια μη μουσουλμάνα που ανήκει στους Λαούς της Βίβλου, οι οποίοι 

πιστεύουν σε έναν Προφήτη και έχουν ιερό βιβλίο, δηλαδή στους χριστιανούς, τους 

εβραίους και, κατά παραχώρηση, τους ζωροάστρες. Αυτοί οι λαοί θεωρούνται 

                                                           
146 Ιερό Κοράνιο, 4:23. 
147 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 102. 
148 Ιερό Κοράνιο, 4:22-23. 
149 Στο ίδιο, 2:233. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις νομικές σχολές αναφορικά με τη 

χρονική διάρκεια του θηλασμού, ακόμη και με την ποσότητα του γάλακτος που δημιουργεί δεσμούς 

γαλουχίας, όλες συμφωνούν ότι η συγγένεια που δημιουργείται μέσω του θηλασμού είναι εμπόδιο που 

δεν επιτρέπει τη σύναψη γάμου. Οι νομομαθείς της χανεφιτικής νομικής σχολής δέχονται ότι ακόμη και 

μία σταγόνα γάλα να ακουμπήσει στο στόμα του βρέφους είναι αρκετή για τη δημιουργία δεσμών 

γαλουχίας. Οι υπόλοιπες τρεις νομικές σχολές υιοθέτησαν την άποψη της χανεφιτικής και αναγνωρίζουν 

ως μέγιστη διάρκεια θηλασμού τα δύο χρόνια· Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 106-107· Ş. 

Dağcı, “İslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri (Sürekli Evlenme Engelleri)”, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39 (1999), 173-237, ιδιαιτέρως 215-231 για το εμπόδιο γαλουχίας. 
150 C. Imber, “Women, Marriage and Property: Mahr in the Behcetü’l-fetāvā of Yenişehirli Abdullah”, 

στο Zilfi (επιμ.), Women in the Ottoman Empire, 83. 
151 Για τα παροδικά εμπόδια ενός γάμου βλ. Ş. Dağcı, “İslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri (Geçici 

Evlenme Engelleri)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41 (2000), 137-194. 
152 Ιερό Κοράνιο, 2:221. 
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προστατευόμενοι υπήκοοι του ισλαμικού κράτους, εφόσον διαμένουν μόνιμα σε αυτό, 

και είναι ελεύθεροι να διατηρούν και να ασκούν τη θρησκεία τους.153 Τα παιδιά που 

γεννιούνται από τη γαμήλια ένωση ενός μουσουλμάνου και μιας μη μουσουλμάνας 

ακολουθούν υποχρεωτικά τη θρησκεία του πατέρα τους. 

 O ιερός νόμος απαγορεύει ρητά το γάμο μουσουλμάνας με μη μουσουλμάνο. Η 

απαγόρευση αυτή προέρχεται από την αρχή της ισότητας (kafa’a), σύμφωνα με την 

οποία οι μελλόνυμφοι πρέπει να διαθέτουν το ίδιο κοινωνικό και οικονομικό προφίλ.154 

Έτσι, μια μουσουλμάνα δεν μπορεί να συνάψει γάμο με έναν σύζυγο κατώτερο 

θρησκευτικά και κοινωνικά, διότι μια τέτοια πράξη θεωρείται μεγάλη προσβολή 

απέναντι στη θρησκεία της, αλλά και στην τιμή της πατρικής της οικογένειας.155 Ακόμη 

ένας λόγος που δικαιολογεί αυτή την απαγόρευση είναι η πεποίθηση ότι ο γάμος μιας 

πιστής με έναν άπιστο μπορεί να την οδηγήσει στην απάρνηση του ισλάμ. Το Κοράνι, 

και ακόμη περισσότερο οι νομομαθείς, που είχαν αναλάβει την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των ορισμών του, θεωρούν τη γυναίκα από τη φύση της ευάλωτη, αδύναμη 

και εύπιστη. Ο κίνδυνος μια μουσουλμάνα να παρασυρθεί και να αλλαξοπιστήσει 

ακολουθώντας τη θρησκεία του μη μουσουλμάνου συζύγου της, και, ακόμη χειρότερα, 

να γεννήσει παιδιά που θα ασπαστούν τη θρησκεία του πατέρα τους, πρέπει με κάθε 

τρόπο να αποτραπεί.156 Εντούτοις, δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τον εξισλαμισμό 

μιας μη μουσουλμάνας συζύγου η οποία παντρεύεται ένα μουσουλμάνο. Μπορεί να 

ασκεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα, με προσοχή και διακριτικότητα, χωρίς να 

προκαλεί και να δημιουργεί προβλήματα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

Η πολυγαμία είναι ακόμη ένα παροδικό εμπόδιο γάμου. Αποτελεί ένα από τα 

προϊσλαμικά έθιμα που διατηρήθηκε προκειμένου η μετάβαση στη νέα θρησκεία να 

γίνει με ομαλό και ειρηνικό τρόπο.157 Το ισλάμ αναγνώριζε το δικαίωμα ενός άντρα να 

μην περιοριστεί σε μία μόνο σύζυγο, όμως έθεσε κανόνες και περιορισμούς. Ο 

                                                           
153 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 131-132. 
154 Imber, “Women, Marriage and Property”, 87· Tucker, “Muftīs and Matrimony”, 268-269, της ίδιας, 

Women, Family, and Gender, 44-45. Για περισσότερες λεπτομέρεις βλ. Cin, İslam ve Osmanlı 

Hukukunda Evlenme, 158-166. Και στην περίπτωση γάμων μεταξύ χριστιανών οι μελλόνυμφοι έπρεπε 

να προέρχονται από τα ίδια κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η Κως του 18ου και 19ου αι.· Π. Σαβοριανάκης, «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές στο Νοτιοανατολικό 

Αιγαίο. Η Κως στο 18ο και 19ο αι.», Μνήμων, 22 (2000), 37. 
155 Sonbol, “Adults and Minors in Ottoman Shari‘a Courts”, 248. 
156 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 114. 
157 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολυγαμία στο ισλάμ βλ. Cin, İslam ve Osmanlı 

Hukukunda Evlenme, 125-126, 177-180· Ö. Düzbakar, “Osmanlı Τoplumunda çok Eşlilik: 1670-1698 

Yılları αrasında Bursa Örneği”, OTAM, 23 (2010), 85-100. 
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κορανικός στίχος, στον οποίο στήριξαν οι νομομαθείς την αποδοχή της πολυγυνίας, 

ορίζει με σαφήνεια ότι ένας άντρας μπορεί να παντρευτεί «δύο ή τρεις ή τέσσερις 

γυναίκες της εκλογής του».158 Ο μουσουλμάνος σύζυγος που δεν είναι σε θέση να 

μοιράζει εξίσου στις συζύγους του την περιουσία, το χρόνο, τις φροντίδες, την καλή 

συμπεριφορά του, καθώς και τις ερωτικές επαφές, δεν πρέπει να παντρεύεται 

περισσότερες από μία γυναίκα.159 Το παροδικό εμπόδιο της πολυγαμίας αίρεται 

αυτόματα σε περίπτωση θανάτου μιας από τις τέσσερις συζύγους ή σε περίπτωση 

διαζυγίου. 

Ένας βασικός λόγος που οδηγεί ένα μουσουλμάνο να παντρευτεί δεύτερη 

γυναίκα είναι η αδυναμία απόκτησης παιδιών με την πρώτη σύζυγο. Στην παραδοσιακή 

οθωμανική κοινωνία επικρατεί η άποψη ότι η στειρότητα πηγάζει αποκλειστικά από τη 

γυναίκα.160 Άλλος λόγος μπορεί να είναι η αδυναμία της πρώτης συζύγου να 

ανταπεξέλθει στα συζυγικά και οικογενειακά της καθήκοντα εξαιτίας σοβαρής ή 

ανίατης ασθένειας. Επίσης, σε συνθήκες πολέμου ή μετά από πόλεμο, η πολυγαμία 

ήταν μια λύση στο πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των γυναικών που έμεναν χήρες με 

ανήλικα ορφανά παιδιά, καθώς και των πολλών ορφανών κοριτσιών που έχαναν τον 

πατέρα και τα αδέρφια τους και έμεναν απροστάτευτα.161 Ακόμα, η ανάγκη για 

περισσότερα εργατικά χέρια σε μια αγροτική οικογένεια, καθώς και η αποτροπή της 

μοιχείας μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απόφαση ενός μουσουλμάνου να μην 

αρκεστεί σε μία και μόνο σύζυγο.162 Ο άγγλος διπλωμάτης Paul Rycaut αναφέρει ότι ο 

βασικός λόγος για την νομιμοποίηση της πολυγαμίας ήταν η πληθυσμιακή ενίσχυση 

των μουσουλμάνων, μια και περισσότερες σύζυγοι θα εξασφάλιζαν περισσότερους 

απογόνους.163 Η άποψη αυτή πιθανόν αντανακλά δυτικά στερεότυπα της εποχής κατά 

την οποία έζησε και έγραψε τα έργα του ο Rycaut (μέσα 17ου αι.). Οι περισσότεροι 

μελετητές της οθωμανικής ιστορίας συγκλίνουν στην άποψη ότι η πολυγαμία δεν ήταν 

                                                           
158 Ιερό Κοράνιο, 4:3. 
159 H. A. Jawad, The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach, Μπεϊσινγκστόουκ 1998, 44-47. 

Ένας πολύγαμος σύζυγος οφείλει να εξασφαλίσει σε καθεμία από τις συζύγους του ξεχωριστό σπίτι, αν 

έχει τη δυνατότητα, ή έστω ξεχωριστά διαμερίσματα στην ίδια οικία, προκειμένου να αποφευχθούν 

ζήλειες, ανταγωνισμοί και καυγάδες. Σύμφωνα με τον Ignace Mouradgea d’Ohsson, σπάνια δύο 

γυναίκες που μοιράζονταν τον ίδιο σύζυγο συγκατοικούσαν στο ίδιο σπίτι κατά την οθωμανική περίοδο· 

I. Mouradgea d’Ohsson, Tableau général de l’Empire othoman, τ. 4, Παρίσι 1791, 31, 342. Βλ. επίσης, 

Tucker, Women, Family, and Gender, 56-57. 
160 Ö. Demirel, “1700-1730 Tarihlerinde Ankara’da Ailenin Niceliksel Yapısı”, Belleten, 54/211 (1990), 

951. 
161 Jawad, The Rights of Women in Islam, 47-48. 
162 Düzbakar, “Osmanlı Τoplumunda Çok Eşlilik”, 91, 96. 
163 Rycaut, The Present State of the ottoman Empire, 153. 



 

 

59 

 

διαδεδομένη στη μουσουλμανική κοινότητα, όπως επιβεβαιώνουν και τα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα.164 Μόνο η Iris Agmon στην μελέτη της για την Τζάφα και 

τη Χάιφα της ύστερης οθωμανικής περιόδου αναφέρει ότι η πολυγαμία ήταν 

διαδεδομένη.165 

Το μετακλητό διαζύγιο αποτελεί ακόμη ένα παροδικό εμπόδιο στο γάμο δύο 

πρώην συζύγων που επιθυμούν να ξαναπαντρευτούν μεταξύ τους. Ευθέως 

συνδεδεμένο με το διαζύγιο είναι το παροδικό κώλυμα που αφορά στην περίοδο αποχής 

(iddet) που πρέπει να τηρήσει μια διαζευγμένη ή μια χήρα, προκειμένου να διαπιστωθεί 

ενδεχόμενη εγκυμοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαζύγιο αυτού του 

τύπου και την περίοδο αποχής αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής. 

Άλλα παροδικά εμπόδια γάμου είναι η πολυανδρία, ο δεσμός ιδιοκτήτη-δούλης 

και το ιερό προσκύνημα. Το Κοράνι με σαφήνεια απαγορεύει στους μουσουλμάνους 

να παντρεύονται γυναίκες που είναι ήδη παντρεμένες.166 Εάν μια παντρεμένη γυναίκα 

βρεθεί δίχως σύζυγο, κατόπιν διαζυγίου ή θανάτου του, τότε το παροδικό εμπόδιο του 

γάμου αίρεται και εκείνη μπορεί να συνάψει νέο γάμο. Αναφορικά με το δεσμό που 

δημιουργείται μεταξύ ιδιοκτήτη και δούλης, είναι τόσο ισχυρός νομικά, που δεν 

επιτρέπει τη μεταξύ τους γαμήλια σύνδεση. Το σκεπτικό του νόμου είναι ότι ένας 

δούλος δεν έχει ελεύθερη βούληση και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί ή 

να απορρίψει μια πρόταση γάμου. Εξάλλου, αν ένας μουσουλμάνος είναι παντρεμένος 

                                                           
164 Mouradgea d’Ohsson, Tableau général, 341· İ. Ortaylı, “Anadolu’da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri 

Üzerine Bazı Gözlemler”, Osmanlı Araştırmaları, 1 (1980), 37· Ö. L. Barkan, “Edirne Askerî 

Kassamı’na Âit Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler, 3/5-6 (1966), 14 (πίνακας)· Gerber, “Social 

and Economic Position of Women”, 232· R. C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus 

and the Mediterranean World, 1571–1640, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1993, 29· C. Establet και J.-P. 

Pascual, “Famille et démographie à Damas autour de 1700: Quelques données nouvelles”, στο D. Panzac 

(επιμ.), Histoire économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960). Actes du 

sixième congrès international tenu à Aix-en-Provence du 1er au 4 juillet 1992, Παρίσι και Λόιβεν 1995, 

443-5· Düzbakar, “Osmanlı Τoplumunda Çok Eşlilik”, 88-89. Στους τρεις μελετώμενους κώδικες 

καταγράφηκαν μόλις οκτώ περιπτώσεις πολύγαμων μουσουλμάνων. Αυτές είναι οι εξής: Ι.Κ.Χ. 3:763 

[18/10/1750] και 766 [6/8/1750] (Μουφτής Χιουσεΐν Εφέντης, τρεις σύζυγοι, Χάνδακας), 928 

[22/1/1765] (Χιουσεΐν Μπεσέ γιος Σουλεϊμάν, δυο σύζυγοι, Μαλεβίζι)· Ι.Κ.Χ. 4:447 [8/2/1673] (Χασάν 

Μπεσέ γιος [   ], τρεις σύζυγοι, Χάνδακας), 1194 [26/7/1684] (Καρά Καδής Μουσταφά Εφέντης, πρώην 

ιμάμης και χατίπης του Σουλτανικού Τζαμιού στον Χάνδακα, τέσσερις σύζυγοι και δύο δούλες που είχαν 

γεννήσει δικά του παιδιά)· Ι.Κ.Χ. 5:659 [13/2/1688] (Σεΐχης Οσμάν, δυο σύζυγοι, Χάνδακας), 683 

[4/3/1688] (Αλί Τσελεμπής, μουχζίρμπασης Χάνδακα, δυο σύζυγοι), 748 [26/12/1688] (Σαχίν Μπεσέ, 

Χάνδακας). Όλες οι καταχωρίσεις αφορούν σε διανομή κληρονομιάς από την περιουσία των θανόντων 

συζύγων. 
165 I. Agmon, “Women, Class, and Gender: Muslim Jaffa and Haifa at the Turn of the 20 th Century”, 

International Journal of Middle East Studies, 30/4 (1998), 479. 
166 Ιερό Κοράνιο, 4:24. 
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με ελεύθερη γυναίκα, δεν μπορεί να παντρευτεί δούλη, διότι έτσι προσβάλλει την τιμή 

και την αξιοπρέπεια της συζύγου του και της οικογένειάς της,167 ενώ ταυτόχρονα 

παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η απελευθέρωση του δούλου αποτελούσε 

προϋπόθεση για την άρση του παροδικού αυτού κωλύματος. Τέλος, υφίσταται 

παροδικό εμπόδιο γάμου για έναν πιστό μουσουλμάνο που ετοιμάζεται να 

πραγματοποιήσει το προσκύνημα (hac)168 στη Μέκκα και έχει φορέσει το ένδυμα του 

προσκυνήματος, το ονομαζόμενο χράμι (ihram).169 Το λευκό ποδήρες ένδυμα έχει 

σκοπό να κάνει τους προσκυνητές να φαίνονται όλοι ίδιοι στα μάτια του Θεού, αλλά 

και των ανθρώπων.170 Ένας άντρας ή μια γυναίκα που ετοιμάζεται για το προσκύνημα 

δεν επιτρέπεται να συνάψει γάμο, ακόμη και αν υπάρχει εκ των προτέρων συμφωνία 

ότι δεν θα ολοκληρωθεί ερωτικά μέχρι το τέλος του προσκυνήματος και την απέκδυση 

από το χράμι. Τα γαμήλια συμβόλαια που πραγματοποιούνται παρά την απαγόρευση 

αυτή θεωρούνται άκυρα και οι νεόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να χωρίσουν. Μόνο η 

χανεφιτική νομική σχολή δέχεται ως έγκυρο ένα γάμο που έχει συναφθεί κάτω από τις 

συγκεκριμένες συνθήκες με το επιχείρημα ότι και ο Προφήτης παντρεύτηκε την 

τελευταία του γυναίκα ενώ φορούσε το χράμι.171 Μετά την ολοκλήρωση του 

προσκυνήματος δεν υπάρχει πια κώλυμα για τη σύναψη γάμου. 

 

 

2.4.Γαμήλια δωρεά (mehr) 

 

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες που επέβαλε το ισλάμ σε σχέση με τα 

προϊσλαμικά ήθη ήταν η κατάργηση των πολλών ειδών γαμήλιων συμβάσεων που 

ίσχυαν πριν.172 Στις περισσότερες από αυτές η γυναίκα αντιμετωπιζόταν ως 

«αντικείμενο» το οποίο άλλαζε ιδιοκτήτη. Στο Κοράνι διακρίνεται η προσπάθεια να 

δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο θα ρύθμιζε με πιο ευνοϊκό τρόπο και 

                                                           
167 Η χανεφιτική σχολή αποδέχεται τον γάμο ελεύθερου μουσουλμάνου με δούλη που ανήκει στους 

Λαούς του Βίβλου, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρεις νομικές σχολές· Cin, İslam ve Osmanlı 

Hukukunda Evlenme, 130. 
168 Το προσκύνημα στη Μέκκα ήταν μια από τις πέντε βασικές θρησκευτικές υποχρεώσεις των πιστών 

μουσουλμάνων. Βλ. A. Hourani, Ιστορία των αραβικών λαών, Αθήνα 1994, 105-106 και 209-215. 
169 S. Öğüt, λ. “İhram”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 21, Κωνσταντινούπολη 2000, 

539-542. 
170 Hourani, Ιστορία των αραβικών λαών, 213.  
171 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 131-132. 
172 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 33-38. 
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κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη θέση και την αντιμετώπιση της γυναίκας σε όλες τις 

πτυχές του ιδιωτικού και δημόσιου βίου της. Το νομικό αυτό πλαίσιο σηματοδοτούσε 

μια αποστασιοποίηση από το προϊσλαμικό παρελθόν.173 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέβαλε το ισλάμ αφορούσε τον 

αποδέκτη της γαμήλιας δωρεάς. Πλέον, ο μέλλων σύζυγος ήταν υποχρεωμένος να 

πληρώσει το μεχρ (mehr), όπως είναι η τουρκική μορφή της λέξης, απευθείας στη 

σύζυγο, και όχι στον πατέρα ή τον κηδεμόνα της. Θεωρητικά τουλάχιστον, κατόπιν η 

γυναίκα ήταν ελεύθερη να το διαθέσει όπως εκείνη επιθυμούσε. Χωρίς τη συγκατάθεσή 

της δεν μπορούσε να μεταβιβασθεί ή να γίνει αντικείμενο δωρεάς. Η θεσμική 

κατοχύρωση της γαμήλιας δωρεάς βοηθούσε με δύο τρόπους στη βελτίωση της θέσης 

της γυναίκας στην ισλαμική κοινωνία. Αφενός, παρείχε στη γυναίκα μια οικονομική 

βοήθεια σε περίπτωση που έμενε μόνη, δίχως σύζυγο· αφετέρου, λειτουργούσε ως 

«δικλείδα ασφαλείας» απέναντι στο δικαίωμα του συζύγου για μονομερή λύση του 

γάμου, μετά την οποία ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του τις 

προβλεπόμενες οικονομικές παροχές, για τις οποίες θα γίνει λόγος ευθύς αμέσως. 

 

 

Είδη της γαμήλιας δωρεάς 

 

Σύμφωνα με τον ισλαμικό ιερό νόμο, η γαμήλια δωρεά διακρίνεται στη συμφωνημένη 

γαμήλια δωρεά (mehr-i müsemma) και στην κατ’ αναλογία γαμήλια δωρεά (mehr-i 

misl).174 

 

 

Ι. Συμφωνημένη γαμήλια δωρεά (mehr-i müsemma) 

 

                                                           
173 Για τη θέση των γυναικών στην προϊσλαμική κοινωνία και την αντιμετώπισή τους από το κυρίαρχο 

αντρικό στοιχείο βλ. Jawad, The Rights of Women in Islam, 1-4. 
174 Για τα είδη της δωρεάς βλ. Tucker, In the House of the Law, 52-57. 
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Πρόκειται για τη δωρεά η οποία ορίζεται με σαφήνεια τη στιγμή της σύναψης του 

γαμήλιου συμβολαίου. Και τα δύο μέρη, αυτοπροσώπως ή μέσω των πληρεξουσίων 

τους, συμφωνούν για το ποσό της δωρεάς, η οποία καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 

καταβολή της πρώτης δόσης (mehr-i muaccel) πραγματοποιείται αμέσως, δηλαδή τη 

στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου, ενώ η καταβολή της δεύτερης (mehr-i 

müeccel) συμφωνείται μεν τη στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου, αλλά 

καταβάλλεται στη σύζυγο σε περίπτωση διαζυγίου ταλάκ ή θανάτου του συζύγου. 

 Ως γαμήλια δωρεά μπορούν να δοθούν μετρητά, καθώς και άλλη κινητή και 

ακίνητη περιουσία.175 Απαγορεύεται να δοθούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και κρέας 

από νεκρά ζώα ή γουρούνια.176 Στην περίπτωση που το μεχρ είναι ακίνητη περιουσία, 

διαφαίνεται μια προτίμηση στην καλλιεργήσιμη γη πλήρους ιδιοκτησίας (mülk).177 Και 

στους μελετώμενους κώδικες συναντήσαμε περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες, ως 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά, έλαβαν ακίνητη περιουσία.178 Ως προς την 

κινητή περιουσία, φαίνεται πως δεν υπήρχε συγκεκριμένη προτίμηση, μια και σε αυτή 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν αντικείμενα οικοσκευής, ενδύματα και 

κλινοσκεπάσματα, μικροέπιπλα, ζώα, ακόμη και δούλοι.179 Στους μελετώμενους 

κώδικες συναντήσαμε καταχωρίσεις στις οποίες η γαμήλια δωρεά αποτελούνταν από 

διάφορα είδη ιματισμού, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ανάμεσα στα 

οποία και ένα χαντζάρι.180 Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ιδιαίτερες συγκυρίες που 

συνόδευαν το θάνατο του συζύγου ή την απόφασή του να χωρίσει τη γυναίκα του με 

διαζύγιο ταλάκ διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση του χρηματικού 

ποσού της γαμήλιας δωρεάς με ακίνητη περιουσία. Έτσι, η Σαλιχά, σύζυγος και 

μοναδική κληρονόμος της περιουσίας του θανόντος τσορμπατζή των αυτοκρατορικών 

                                                           
175 Για πληροφορίες σχετικά με την περιουσία που απαγορεύεται να γίνει αντικείμενο πώλησης ή δωρεάς 

βλ. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 134-135. 
176 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 215· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 39· Imber, 

“Women, Marriage and Property”, 88. 
177 Για παράδειγμα, στους ιεροδικαστικούς κώδικες της Καισάρειας του 17ου αιώνα που μελέτησε ο R. 

Jennings, συνάντησε υπόθεση στην οποία η σύζυγος έλαβε ως γαμήλια δωρεά από το σύζυγό της ένα 

αμπέλι· Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records”, 150. 
178 Ι.Κ.Χ. 4:636 [15/5/1673]: η Αϊσέ κόρη Μεχμέτ από τα Καλέσα Μαλεβιζίου έλαβε αμπέλι ενός 

στρέμματος από την περιουσία του θανόντος συζύγου της, αξίας 20 ασλανίων γροσίων, ποσό που 

αντιστοιχούσε στη συμφωνημένη γαμήλια δωρεά της· Ι.Κ.Χ. 4:945 [17/10/1684]: η Χατιτζέ κόρη 

Μουσταφά, από τον Ξιδά Πεδιάδας, αντί για τη γαμήλια δωρεά ύψους 5.000 άσπρων έλαβε νερόμυλο 

στο ίδιο χωριό. 
179 J. Akyüz, “Evlenme Sözleşmesinin Önemli bir Öğesi Olan ‘Mehir’ Hakkında Bazı Düşünceler”, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 24/37 

(2005), 219. 
180 Ι.Κ.Χ. 4:574 [9/4/1673], 691 [27/6/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:270 [9/2/1674], 300 [5/3/1674] και 479 

[14/6/1674]. 
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γενιτσάρων Ιμπραήμ Αγά, έλαβε ένα τσιφλίκι στο χωριό Χαρασό της Πεδιάδας αντί 

για το μεχρ της, αξίας 10.000 άσπρων.181 Μια άλλη μουσουλμάνα, η Αϊσέ κόρη 

Μεχμέτ, που κατοικούσε στο Χάνδακα, δήλωσε στο ιεροδικείο ότι, αντί της γαμήλιας 

μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς αξίας 2.000 άσπρων που δικαιούνταν από τον πρώην 

σύζυγό της, έλαβε από αυτόν εξήντα οκάδες σιτάρι, πέντε οκάδες φασόλια και τέσσερις 

οκάδες ελαιόλαδο.182 

Σύμφωνα με τη χανεφιτική νομική σχολή, που ήταν εκείνη την οποία 

ακολουθούσαν τα ιεροδικεία του οθωμανικού κράτους, το κατώτερο όριο της γαμήλιας 

δωρεάς ήταν δέκα ντιρχέμ.183 Οι νομικές σχολές των Σαφιί και Χαμπαλί δεν 

αναγνωρίζουν κάποιο κατώτατο όριο για το ποσό της γαμήλιας δωρεάς, όμως 

παροτρύνουν τους άντρες να αποφεύγουν να δίνουν μεχρ μικρότερο από δέκα ντιρχέμ. 

Τον 17ο αιώνα το οθωμανικό κράτος, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα 

γενιτσαρικά σώματα από τις υπερβολικές αξιώσεις για μεχρ, όρισε ως ανώτερο όριο 

της γαμήλιας δωρεάς στους γάμους που σύναπταν οι γενίτσαροι τα 1.000 άσπρα για 

νύφη που ήταν παρθένα και τα 600 άσπρα για νύφη που ήταν χήρα. Δεν μπορούσε 

κανένας να υποχρεώσει ένα γενίτσαρο γαμπρό να καταβάλει μεγαλύτερο ποσό, εκτός 

αν ο ίδιος το επιθυμούσε.184 Το όριο των 1.000 άσπρων δεν επιβεβαιώνεται από τις 

καταχωρίσεις των τριών κωδίκων στις οποίες διαφαίνεται σαφώς ή εμμέσως η σύνδεση 

του γαμπρού με τα στρατιωτικά σώματα του νησιού. Στην πλειονότητα των 

καταχωρίσεων το μεχρ ξεπερνά τα 1.000 άσπρα. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η 

κρατική βούληση για την τακτοποίηση ζητημάτων όπως το παραπάνω, κατά τόπους 

διέφερε από την ισχύουσα πρακτική που είχε διαμορφώσει η καθημερινότητα των 

ανθρώπων της οθωμανικής περιόδου. 

 

 

                                                           
181 Ι.Κ.Χ. 4:833 [3/1/1683]. 
182 Ι.Κ.Χ. 4:668 [6/6/1673]. 
183 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 216. Πρόκειται για ασημένιο αραβικό νόμισμα. Σύμφωνα 

με το αντίγραφο του κανουνναμέ Κρήτης, που εξέδωσε ο Ömer Lütfi Barkan, ένα ντιρχέμ ισοδυναμούσε 

με 14 άσπρα· Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, 51. 
184 S. Maydaer, “Osmanlı Klâsik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları (Bursa Örneği)”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/2 (2006), 373 (υποσημ. 51)· M. A. Aydın, λ. “Mehir”, στο 

Τürkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 28, Κωνσταντινούπολη 2003, 390. 
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1.1 Προκαταβαλλόμενη (mehr-i muaccel) και μη προκαταβαλλόμενη γαμήλια δωρεά 

(mehr-i müeccel) 

 

Η προκαταβαλλόμενη γαμήλια δωρεά είναι ένα χρηματικό ποσό συνήθως, το οποίο 

έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται στη μέλλουσα σύζυγο ή στον πληρεξούσιό της τη 

στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου.185 Όπως προαναφέρθηκε, η γαμήλια 

δωρεά, θεωρητικά τουλάχιστον, ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο, η οποία έχει 

δικαίωμα να την εισπράξει αυτοπροσώπως και να την διαχειριστεί κατά βούληση, 

χωρίς να έχει δικαίωμα παρέμβασης ούτε ο πατέρας της ούτε οποιοσδήποτε άλλος 

συγγενής της.186 Από την άλλη, η σύζυγος μπορεί να δωρίσει ολόκληρη ή ένα μέρος 

της στο σύζυγό της.187 Σε περίπτωση που η νύφη ήταν ανήλικη, αποδέκτης και 

διαχειριστής της γαμήλιας δωρεάς ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της. Ωστόσο, υπάρχει 

διάσταση απόψεων ανάμεσα στους ιστορικούς που μελετούν τα οθωμανικά 

ιεροδικαστικά κατάστιχα αναφορικά με το πρόσωπο που ήταν ο τελικός αποδέκτης της 

γαμήλιας δωρεάς. Φαίνεται πως στην πράξη υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ο 

σύζυγος ή ο κηδεμόνας της συζύγου διατηρούσε τον έλεγχο και τη διαχείριση του 

μεχρ.188 Μια γυναίκα η οποία δεν έχει εισπράξει το ποσό της γαμήλιας 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να μετακομίσει στο σπίτι του 

συζύγου της189 και να αρνηθεί να περάσει μαζί του την πρώτη νύχτα του γάμου.190 Η 

άρνηση της ερωτικής συνεύρεσης αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για μια νεόνυμφη ή την 

οικογένειά της προκειμένου να πιέσει τον σύζυγό της για την προκαταβαλλόμενη 

δωρεά. 

                                                           
185 Imber, “Women, Marriage and Property”, 98. 
186 Tucker, “Muftīs and Matrimony”, 279-280. Στα κατάστιχα γάμων (τέλη 19ου αι.) που τηρούσε ο 

ιμάμης της συνοικίας Kasap İlyas στην Κωνσταντινούπολη, καταγράφηκαν γαμήλια συμβόλαια στα 

οποία οι μάρτυρες δηλώνουν ρητά ότι η γαμήλια δωρεά καταβλήθηκε «ενώπιόν τους»· Behar 

“Neighborhood Nuptials”, 549-550. Ο Ze’evi αναφέρει για την Ιερουσαλήμ του 17ου αι. ότι τις 

περισσότερες φορές οι γονείς της νύφης ήταν οι αποδέκτες της γαμήλιας δωρεάς, οι οποίοι την 

χρησιμοποιούσαν για να αγοράσουν οικοσκευή και έπιπλα για το σπίτι της νεόνυμφης κόρης τους, καθώς 

και για τον καλλωπισμό της πριν από τον γάμο· Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 164-165. 

Βέβαια, η νύφη είχε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκλειστική είσπραξη της γαμήλιας δωρεάς. 

Βλ. φετβά στο ίδιο, 165. 
187 Όπως έκανε για παράδειγμα η Αϊσέ κόρη Αλί από το Γενί Κιόι του ναχιγέ Μεραμπέλου, η οποία, την 

πρώτη νύχτα του γάμου τους (leyl-i zifafesinde) δώρισε στο σύζυγό της τα 3.000 από τα 5.000 άσπρα 

της γαμήλιας δωρεάς της· Ι.Κ.Χ. 5:396 [4/5/1674]. Άραγε μπορούμε να εικάσουμε ότι το ποσό του μεχρ 

που είχε συμφωνηθεί εξαρχής ήταν τα 2.000 άσπρα και απλώς η δωρεά των 3.000 νομιμοποίησε τη 

διαφορά μεταξύ του συμφωνημένου ποσού και αυτού που τελικά καταβλήθηκε; 
188 M. Yazbak “Minor Marriages and Khiyār al-Bulūgh in Ottoman Palestine: A Note on Women’s 

Strategies in a Patriarchal Society”, Islamic Law and Society, 9/3 (2002), 395-397, 400. 
189 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 182. 
190 Στο ίδιο, 253-254· Tucker, In the House of the Law, 52-53· της ίδιας, “Muftīs and Matrimony”, 271. 
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Η γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά συμφωνούνταν, επίσης, τη στιγμή της 

σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου. Πρόκειται για τη δωρεά που θα λάμβανε η 

σύζυγος σε περίπτωση θανάτου του συζύγου ή αμετάκλητου διαζυγίου (ταλάκ). Η 

σύζυγος δεν είχε δικαίωμα να τη διεκδικήσει πριν από την πλήρωση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων για την καταβολή της.191 Ο Halil Cin αναφέρει ότι συνήθως η μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά ήταν ίσης αξίας με την προκαταβαλλόμενη κατά την 

οθωμανική περίοδο.192 Η Margaret Meriwether στη μελέτη της για το οθωμανικό 

Χαλέπι αναφέρει ότι η γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά ισοδυναμούσε με το 1/3 

έως 1/5 της άμεσα καταβαλλόμενης.193 Στη μελέτη του για την οθωμανική Αίγυπτο ο 

Abdal-Rehim Abdal-Rahman Abdal-Rehim κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά αντιστοιχούσε στη μισή προκαταβαλλόμενη. Εντούτοις 

παρατήρησε ότι, σε περιπτώσεις γυναικών που διέθεταν περιουσία ή που είχαν 

ξαναπαντρευτεί, το ποσό της προκαταβαλλόμενης δωρεάς ήταν μεγαλύτερο από αυτό 

της μη προκαταβαλλόμενης.194 Με τη σειρά της η Madeline Zilfi αναφέρει ότι η μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά ήταν συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη που λάμβανε η νύφη 

κατά τη στιγμή του γάμου.195 Στους μελετώμενους κώδικες οι καταχωρίσεις στις οποίες 

σημειώνονται και οι δύο γαμήλιες δωρεές είναι μόλις οκτώ, καθώς στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις καταγράφεται μόνο η μη προκαταβαλλόμενη δωρεά και έτσι δεν μπορεί 

να γίνει σύγκριση.196 Σε δύο από τις καταχωρίσεις η μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

είναι διπλάσια από την προκαταβαλλόμενη,197 ενώ σε μία μόνο καταχώριση οι δύο 

γαμήλιες δωρεές καταγράφονται ως ίσες.198 Σε τέσσερις καταχωρίσεις η 

προκαταβαλλόμενη δωρεά προς τη σύζυγο αποτελείται από είδη ιματισμού (καφτάνια, 

ζώνες, φερετζέδες, καλύμματα κεφαλής, αντερί, σαλβάρια κ.ά.) και κοσμήματα 

(ασημένια, κυρίως, βραχιόλια, σκουλαρίκια, πόρπες κ.ά.).199 Είναι ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι και στις τέσσερις αυτές καταχωρίσεις οι νύφες είναι ανήλικες και 

                                                           
191 Cin, στο ίδιο, 218· Imber, “Women, Marriage and Property”, 98-99· Schacht, An Introduction to 

Islamic Law, 167. 
192 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 240. 
193 Meriwether, The Kin Who Count, 118. 
194 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 103. 
195 Zilfi, “Muslim Women in the Early Modern Era”, 238-239. 
196 Ι.Κ.Χ. 3:510 [10/7/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:574 [9/4/1673], 691 [27/6/1673], 1204 [20/12/1684]· Ι.Κ.Χ. 5:270 

[9/2/1674], 300 [5/3/1674], 390 [1/5/1674], 479 [14/6/1674], 490 [19/6/1674] και 491 [4/6/1674]. 
197 Ι.Κ.Χ. 5:390 [1/5/1674], 479 [14/6/1674]. 
198 Ι.Κ.Χ. 3: 510 [10/7/1672]. 
199 Ι.Κ.Χ. 4: 574 [9/4/1673], 691 [27/6/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:270 [9/2/1674], 300 [5/3/1674]. Στην τελευταία 

περίπτωση έχουμε μια χήρα που λαμβάνει ένα σπίτι από την περιουσία του θανόντος συζύγου της αντί 

για την προκαταβαλλόμενη και τη μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της (Ι.Κ.Χ. 4793 [27/9/1683]). 
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εκπροσωπούνται από το ιεροδικείο, επειδή δεν έχουν άλλο κοντινό συγγενή να τις 

εκπροσωπήσει. Οι τρεις από τις τέσσερις φαίνεται πως είναι εξισλαμισμένες. Γιατί 

όμως η προκαταβαλλόμενη δωρεά τους δεν είναι μετρητά, αλλά είδη ένδυσης και 

κοσμήματα, που κανονικά συμπεριλαμβάνονταν στα προικιά, τα οποία η νεόνυμφη 

έφερνε από το πατρικό της σπίτι; Ίσως το ιεροδικείο, έχοντας επίγνωση της δυσκολίας 

των ανήλικων αυτών κοριτσιών, θεωρούσε καλύτερο να λάβουν την 

προκαταβαλλόμενη δωρεά σε είδος και τη μη προκαταβαλλόμενη σε μετρητά, 

προκειμένου να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή με τα απαραίτητα εφόδια, τουλάχιστον 

εκείνα τα οποία παραδοσιακά θεωρούνταν απαραίτητα για μια νεόνυμφη. Βέβαια, 

ακόμη ένα πιθανό ενδεχόμενο είναι οι σύζυγοι να επωφελούνταν της έλλειψης 

κηδεμόνα για να αποφύγουν την καταβολή μετρητών, προσφέροντας στη θέση τους 

κοσμήματα και ενδύματα που, πιθανόν, τους στοίχιζαν λιγότερο. Το δείγμα από τα 

κρητικά σιτζίλ που έχουν μελετηθεί έως τώρα, είναι εξαιρετικά μικρό για να μπορέσει 

κάποιος να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι 

το ύψος των δύο δωρεών ήταν ευθέως εξαρτημένο από την ηλικία, την παρθενία και 

την οικογενειακή κατάσταση της νύφης (π.χ., ορφανή, χήρα ή ζωντοχήρα), από τη 

διαπραγματευτική ικανότητα της ίδιας, της οικογένειας ή του κηδεμόνα της, σε 

περίπτωση που ήταν ανήλικη, καθώς και από την οικονομική δυνατότητα, την 

κοινωνική θέση και την διαπραγματευτική ικανότητα του γαμπρού. 

 

 

II. Κατ’ αναλογία γαμήλια δωρεά (mehr-i misl) 

 

Πρόκειται για το ποσό που λαμβάνει η σύζυγος σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί 

συγκεκριμένη γαμήλια δωρεά τη στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου. 

Σύμφωνα με τη χανεφιτική νομική σχολή, ένας γάμος στον οποίο δεν έχει οριστεί μεχρ 

είναι έγκυρος. Η σύζυγος δεν χάνει το δικαίωμά της στη γαμήλια δωρεά, αλλά είναι 

υποχρεωμένη να δεχτεί την κατ’ αναλογία γαμήλια δωρεά, που ορίζεται εθιμικά. 

Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό το οποίο είναι ανάλογο με τον μέσο όρο του μεχρ 

που έχουν λάβει οι παντρεμένες γυναίκες συγγενείς της από την πλευρά του πατέρα 

της, γεγονός που υπενθυμίζει κι αυτό τη νομική ανωτερότητα της πατρικής έναντι της 
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μητρικής γενιάς.200 Τα βασικά συγκρινόμενα χαρακτηριστικά ανάμεσα στη 

μελλόνυμφη και στη γυναίκα συγγενή της αφορούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τον 

χαρακτήρα και την κοινωνική προέλευση. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη η 

ομορφιά, η ηλικία, η μόρφωση, το ήθος, η εξυπνάδα, η φιλανθρωπική δράση, η 

παρθενία, η γονιμότητα και ο τόπος κατοικίας.201 

 Τέλος, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη γαμήλια δωρεά τη 

στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου και ο σύζυγος χωρίσει τη γυναίκα του 

πριν από την πρώτη νύχτα του γάμου, η σύζυγος δικαιούται να λάβει ένα δώρο 

(mut’ah). Το δώρο αυτό μπορεί να είναι χρήματα, αλλά και ενδύματα και άλλα 

αντικείμενα. Το ύψος του δεν μπορεί να ξεπερνάει το μισό της κατ’ αναλογία γαμήλιας 

δωρεάς.202 

 

 

III. Υπό όρους γαμήλια δωρεά 

 

Τη στιγμή της σύναψης του γάμου οι μελλόνυμφοι ή οι πληρεξούσιοί τους έχουν, κατά 

τον ιερό νόμο, τη δυνατότητα να συνδέσουν το ποσό της γαμήλιας δωρεάς με την 

τήρηση ή την καταπάτηση συγκεκριμένου όρου. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί 

να δεχτεί γαμήλια δωρεά μικρότερη από την κατ’ αναλογία (mehr-i misl), θέτοντας όρο 

στο σύζυγό της να μην την απομακρύνει από τη συνοικία ή την πόλη στην οποία ζούσε 

μέχρι τη στιγμή του γάμου. Ακόμη, μπορεί να δεχτεί μικρότερη γαμήλια δωρεά ως 

αντάλλαγμα για τη δέσμευση του συζύγου ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση του 

δικαιώματος πολυγαμίας. Σε περίπτωση που ο όρος καταπατηθεί, ο σύζυγος είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλει στη σύζυγό του την κατ’ αναλογία δωρεά και όχι την 

αρχικά συμφωνημένη χαμηλότερη γαμήλια δωρεά. 

 Από την πλευρά του, ο σύζυγος έχει το δικαίωμα να θέσει μια συγκεκριμένη 

προϋπόθεση και ως αντάλλαγμα για αυτή να δεσμευτεί να καταβάλει γαμήλια δωρεά 

μεγαλύτερη από την κατ’ αναλογία. Για παράδειγμα, μπορεί να θέσει όρο την παρθενία 

                                                           
200 Imber, “Women, Marriage and Property”, 99· Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 223. 
201 Cin, στο ίδιο, 223. 
202 Cin, στο ιδιο, 255-256· Ιερό Κοράνιο, 2:236. 
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της νύφης. Αν τελικά διαπιστώσει το αντίθετο, δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει 

τίποτα περισσότερο από την κατ’ αναλογία γαμήλια δωρεά.203 

 

 

IV. Εικονική γαμήλια δωρεά 

 

Για να ολοκληρώσουμε την υποενότητα θα αναφερθούμε στην εικονική γαμήλια 

δωρεά, η οποία δεν προβλεπόταν, όπως είναι φυσικό, από τον ιερό νόμο, άλλα ήταν 

μια πρακτική που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εν 

προκειμένω, οι μελλόνυμφοι ή οι κηδεμόνες τους συμφωνούν ιδιωτικά και μυστικά ένα 

χαμηλό ποσό για τη γαμήλια δωρεά και δημόσια ανακοινώνουν ένα πολύ μεγαλύτερο 

ποσό. Το εικονικό αυτό μεχρ προφανώς αντικατοπτρίζει μια πλασματική 

πραγματικότητα οικονομικής και κοινωνικής ισχύος του γαμπρού, που αντανακλά την 

αντίστοιχη κατάσταση της νύφης και της οικογένειάς της.204 Σύμφωνα με μια άλλη 

άποψη, η εικονική γαμήλια δωρεά μπορεί να είναι η λύση σε περιπτώσεις όπου οι 

μελλόνυμφοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις «ισότητας» που ορίζει ο 

νόμος και αφορούν την ταύτιση των νεονυμφων ως προς την οικονομική ισχύ και την 

κοινωνική θέση.205 Το καίριο ερώτημα είναι, σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στο 

ζευγάρι, ποια από τις δύο γαμήλιες δωρεές ισχύει τελικά; Το ζευγάρι μπορούσε να 

συμφωνήσει, ενώπιον μαρτύρων, ότι το ποσό της γαμήλιας δωρεάς που θα λάβει η 

νύφη θα είναι αυτό που έχει συμφωνηθεί ιδιωτικά και όχι εκείνο που ανακοινώθηκε 

δημόσια.206 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μαρτυρία ή άλλη απόδειξη για την ιδιωτικά 

συμφωνημένη γαμήλια δωρεά, η χανεφιτική νομική σχολή ορίζει ότι ο σύζυγος είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλει στη γυναίκα του το ποσό που συμφωνήθηκε δημόσια.207  

 

 

                                                           
203 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 224. 
204 Behar, “Neighborhood Nuptials”, 549. 
205 Ze’evi, “The Use of Ottoman Sharīʿa Court Records”, 40. 
206 Βλ. σχετικό φετβά· Imber, “Women, Marriage and Property”, 100. 
207 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 225. 
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Άλλα γαμήλια δοσίματα και παροχές 

 

I. Προικιά (cihaz) 

 

Πρόκειται για την κινητή περιουσία που η σύζυγος φέρνει στο νέο της σπίτι. Τα πιο 

συνηθισμένα προικιά κατά την οθωμανική περίοδο ήταν αντικείμενα οικοσκευής, 

κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη ενδυμασίας, αντικείμενα καλλωπισμού για την 

ατομική της φροντίδα και περιποίηση.208 Δεν υπήρχε νομική υποχρέωση εκ μέρους της 

γυναίκας και της οικογένειάς της αναφορικά με την προίκα. Αποτελούσε μια εθιμική 

διαδικασία που τηρούνταν με κατά τόπους παραλλαγές.209 Θεωρητικά, η προίκα, όπως 

και η γαμήλια δωρεά, αποτελούσε ατομική ιδιοκτησία της νύφης, ένα αμετάκλητο 

δώρο από την οικογένειά της, σύμφωνα με τη χανεφιτική σχολή.210 Κανένας δεν 

μπορούσε να την πουλήσει, να την ενοικιάσει ή να τη δωρίσει δίχως τη συγκατάθεσή 

της. Αποτελούσε μέρος της περιουσίας της και διανεμόταν στους νόμιμους 

κληρονόμους μετά το θάνατό της.211 

 

 

II. Διατροφή, στέγαση, ένδυση 

 

Στη διάρκεια ενός γάμου τη διατροφή (nafaka), δηλαδή το κόστος διαβίωσης της 

συζύγου και των παιδιών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο σύζυγος.212 Εκτός από τη 

διατροφή, ο σύζυγος είναι υποχρεωμένος, κατά τον ιερό νόμο, να εξασφαλίσει το σπίτι 

που θα στεγάσει τη γυναίκα και τα παιδιά του, καθώς και δύο πλήρη σετ ένδυσης για 

τη σύζυγό του, ένα καλοκαιρινό και ένα χειμερινό. Όλα τα παραπάνω είναι ευθέως 

                                                           
208 Ö. Nutku, λ. “Çeyiz”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 8, Κωνσταντινούπολη 1993, 

297-298. Για την προίκα που έπρεπε να φέρουν στο γάμο τους οι γυναίκες των πρώιμων νεότερων 

χρόνων σε περιοχές όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία βλ., Χάφτον, Ιστορία των γυναικών 

στην Ευρώπη, 85-91. Για τις γαμήλιες πρακτικές, την επιλογή συζύγου και τις γαμήλιες τελετές, στο ίδιο 

80-209. 
209 A. ed-Dîb, λ. “Çeyiz”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ό.π., 296-297· Tucker, “Muftīs 

and Matrimony”, 281-283. 
210 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 256-258. 
211 Tucker, In the House of the Law, 55-56. 
212 Tucker, “Muftīs and Matrimony”, 283-285· της ίδιας, Women, Family, and Gender, 50-52. Βλ. και 

Ιερό Κοράνιο, 4:34. 
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συνδεδεμένα με την οικονομική δυνατότητα του συζύγου.213 Το ποσό που απαιτούνταν 

για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων δεν σημειώνεται στα γαμήλια συμβόλαια των 

μελετώμενων κωδίκων. Ατιθέτως, στα οθωμανικά σιτζίλ του Καΐρου, της 

Αλεξάνδρειας και άλλων επαρχιακών ιεροδικείων της Αιγύπτου έχουν καταγραφεί 

γαμήλια συμβόλαια στα οποία σημειώνεται ρητώς το μηνιαιό ποσό που έπρεπε να 

δαπανά ο σύζυγος για τις ανάγκες της γυναίκας του.214 Σε περίπτωση διαζυγίου ή 

θανάτου του συζύγου, το δικαίωμα της συζύγου στη διατροφή συνεχίζεται σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου αποχής.215 Νομικά ο σύζυγος δεν είναι υποχρεωμένος να 

καλύψει τα έξοδα για την ιατρική θεραπεία ή τα φάρμακα της γυναίκας του. Κάποιοι 

νομομαθείς ορίζουν ότι ο σύζυγος επιβαρύνεται με τα έξοδα της γέννας.216 Την εποχή 

που μελετάμε η γυναίκα που παντρευόταν εγκατέλειπε την πατρική της στέγη και 

εισερχόταν στο νέο της σπίτι. Τα νέα της καθήκοντα ήταν η γέννηση και η ανατροφή 

των παιδιών, καθώς και η φροντίδα του συζύγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπήρχαν γυναίκες που απασχολούνταν, κυρίως στο σπίτι, με επιχειρηματικές 

δραστηριότητες.217 Παρά τις διαφορετικές απόψεις των νομομαθών των νομικών 

σχολών, υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το δικαίωμα της συζύγου, που ταυτόχρονα 

αποτελούσε υποχρέωση του συζύγου, για παροχή τροφής, στέγης και ένδυσης, που 

πρέπει να αντανακλά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του συζύγου. Όποια 

και αν είναι η οικονομική κατάσταση της νύφης, δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να 

ξοδέψει το παραμικρό για τις καθημερινές της ανάγκες. Η περιουσία που τυχόν φέρνει 

μαζί της στο γάμο (ακίνητη και κινητή ιδιοκτησία), καθώς και εκείνη που θα αποκτήσει 

στη διάρκεια του γάμου, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι αποκλειστικά δική της.218 

 Οι νομομαθείς της χανεφιτικής σχολής υποστηρίζουν ότι η έναρξη της ευθύνης 

για τη συντήρηση της συζύγου συμπίπτει με τη σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου. 

Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι και δεν 

μπορούν να ολοκληρώσουν το γάμο τους παρά μόνο αφού ενηλικιωθούν. Η νομική 

σχολή των Μαλικί ορίζει την πρώτη νύχτα του γάμου ως το χρονικό σημείο έναρξης 

                                                           
213 Tucker, “Muftīs and Matrimony”, 286-288. 
214 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 98-99. 
215 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 204· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 168. 
216 Cin, στο ίδιο, 201. 
217 Βλ. σχετικά R. C. Jennings, “The Legal Position of Women in Kayseri, a Large Ottoman City, 1590-

1630”, στου ίδιου Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 132 

κ.εξ.· Faroqhi, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή, 149-151. 
218 Keddie, Women in the Middle East, 37, 43· Tucker, Women, Family, and Gender, 52. 
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καταβολής της διατροφής, με την προϋπόθεση ο σύζυγος να είναι ενήλικος 

προκειμένου να θεωρείται νομικά ώριμος.219 

 

 

2.5 Γιατί οι χριστιανοί επέλεγαν τον καδή για τον γάμο τους; 

 

Πριν μελετήσουμε τους γάμους των χριστιανών στον καδή, πρέπει να αναφέρουμε τους 

λόγους που οδηγούσαν τους χριστιανούς και κυρίως τις χριστιανές και των τριών 

μελετώμενων επαρχιών να επιλέξουν τη σύναψη του γάμου τους ενώπιον μιας αρχής 

που εφαρμόζει τον ιερό νόμο του ισλάμ, αντί της εκκλησίας του χωριού τους. Όπως εν 

συντομία εκθέσαμε πιο πάνω, στην ενότητα «Οι μη μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο», οι 

περισσότεροι ιστορικοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα συμφωνούν ότι το 

ισχυρότερο κίνητρο ήταν η ελαστικότητα του ισλαμικού δικαίου αναφορικά με το γάμο 

και το διαζύγιο, για το οποίο θα γίνει λόγος στο επόμενο κεφάλαιο. Η Suraiya Faroqhi 

υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί κατέγραφαν τον γάμο τους στο κατάστιχο του καδή 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανόνες του ισλαμικού ιερού νόμου σε περίπτωση 

διαζυγίου.220 Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ισλάμ αντιμετωπίζει το γάμο ως μια τυπική 

συμβολαιογραφική πράξη, θέτοντας ως μόνο περιορισμό τον αριθμό των τεσσάρων 

ταυτόχρονων νόμιμων γάμων που επιτρέπεται να συνάψει ένας μουσουλμάνος. Η 

εκκλησία, από την άλλη, επέτρεπε στους πιστούς της να συνάψουν μέχρι τρεις 

διαδοχικούς γάμους. Μάλιστα, για να είναι νόμιμος ο τρίτος γάμος έπρεπε να 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναφορικά με την ηλικία και την αιτία 

σύναψής του. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κάποιος που έχει συμπληρώσει το 

τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του, έχει συνάψει δύο προηγούμενους γάμους αλλά δεν 

έχει αποκτήσει ακόμη παιδιά, μπορεί να προχωρήσει σε τρίτο γάμο. Σε περίπτωση που 

ένας άτεκνος ξεπεράσει τα σαράντα, δεν επιτρέπεται να συνάψει τρίτο γάμο.221 

Αναφορικά με τον τέταρτο γάμο, αυτός είναι απαγορευμένος. Ο γάμος όποιου 

χριστιανού παραβιάσει τον εκκλησιαστικό κανόνα και παντρευτεί τέταρτη φορά, 

θεωρείται άκυρος και τα παιδιά που θα αποκτήσει δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμα.222 

                                                           
219 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 203. 
220 S. Faroqhi, Men of Modest Substance: House Owners and House Property in Seventeenth-Century 

Ankara and Kayseri, Κέιμπριτζ 1987, 201. 
221 Αρμενόπουλος, Η Εξάβιβλος, Αθήνα 1835, 360. 
222 Στο ίδιο, 361. 
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Επιπλέον, η εκκλησία απαγορεύει την πολυγαμία, την οποία ταυτίζει με την παλλακεία 

και την πορνεία. Για την ορθόδοξη εκκλησία η ένωση δύο ανθρώπων με τα δεσμά του 

γάμου είναι ένα από τα ιερότερα μυστήρια, το οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με 

αυστηρά καθορισμένους κανόνες και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για 

παράδειγμα, η εκκλησία απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών μέχρι και έβδομου 

βαθμού, καθώς επίσης και μεταξύ ανθρώπων που έχουν αποκτήσει πνευματική 

συγγένεια (μέσω της βάφτισης).223 Τα απαγορευμένα συγγενικά όρια που θέτει στη 

σύναψη ενός γάμου το ισλάμ δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο διευρυμένα και 

αυστηρά. Υπενθυμίζουμε ότι το ισλάμ απαγορεύει το γάμο μεταξύ συγγενών έως 

τρίτου βαθμού.224 

Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο εκκλησιαστικό και το ισλαμικό δίκαιο, 

που καθιστά οικονομικότερη τη σύναψη γάμου με βάση το δεύτερο, αφορά την προίκα. 

Η οικογένεια της χριστιανής μελλόνυμφης, σύμφωνα με την εθιμική πρακτική και με 

βάση την οικονομική της δυνατότητα, την προίκιζε με ρουχισμό και οικοσκευή, καθώς 

και με ακίνητη περιουσία.225 Στο ισλαμικό δίκαιο η γυναίκα δεν έχει καμία νομική 

υποχρέωση να φέρει στο νέο της σπιτικό προίκα οποιασδήποτε μορφής. Βέβαια, όπως 

φαίνεται και από τις ιεροδικαστικές καταχωρίσεις, στην περίπτωση της προίκας, το 

εθιμικό δίκαιο υπερίσχυσε του θρησκευτικού και οι γονείς φρόντιζαν να εμπλουτίσουν 

το νέο σπιτικό των κορών τους με τα απαραίτητα προικιά.226 Πάντως οι μουσουλμάνες 

δε φαίνεται να είχαν καμία άλλη εθιμική υποχρέωση απέναντι στο σύζυγό τους. 

Αντιθέτως, οι χριστιανές, εκτός από την προίκα, επιβαρύνονταν και με το λεγόμενο 

                                                           
223 Στο ίδιο, 336-340· N. Pantazopoulos Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman 

Rule, Θεσσαλονίκη 1967, 110· N. Adıyeke, “Kadı Mahkemelerinde Yapılan Hrıstiyan Evlilikleri ve Girit 

Örneği”, στο Fethinden Kaybına Girit, 84-85. Για περιπτώσεις γάμων μεταξύ συγγενών βλ. 

Σαβοριανάκης, «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές», 40-42. Ο γάλλος περιηγητής Victor Guerin 

αποδίδει την έκδοση αδειών για γάμους που ήταν απαγορευμένοι από το εκκλησιαστικό δίκαιο, στην 

ανάγκη των κατώτερων κληρικών να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα χρήματα για την πληρωμή της 

εκκλησιαστικής τους εισφοράς· V. Guerin, L’ île de Rhodes et description de cette île, Παρίσι 1856, 80. 
224 Για παράδειγμα ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να παντρευτεί την εξ αίματος αδερφή του, την πρώτη 

του ξαδέρφη ή την πρώτη του θεία· Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 102. 
225 Για την προίκα βλ. E. Doxiadis, “Kin and Marriage in Two Aegean Islands at the End of the 

Eighteenth Century”, στο J. G. Sperling και S. K. Wray (επιμ.), Across the Religious Divide: Women, 

Property, and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800), Νέα Υόρκη και Λονδίνο 2010, 238-

255. Για τις προικώες δωρεές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, βλ. Α. Κάσδαγλη, «Γαμήλιες παροχές στη 

βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μια πρώτη ανάγνωση των δημοσιευμένων κρητικών 

προικοσυμφώνων της ύστερης βενετοκρατίας», στο Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 

(Ηράκλειο, 9-14 Σεπτεμβρίου 1996), τ. Β1, Ηράκλειο 2000, 321-332. 
226 Στους μελετώμενους κώδικες υπάρχουν μόλις τέσσερις καταχωρίσεις, στις οποίες γίνεται αναφορά 

σε προικώα δωρεά προς τη νύφη: Ι.Κ.Χ. 4:97 [7/8/1672], 642 [21/5/1673], 1092 [20/10/1685]· Ι.Κ.Χ. 

5:312 [9/3-18/3/1674]. Οι τρεις από αυτές αφορούν σε διενέξεις μεταξύ χριστιανών σχετικές με την 

προίκα. 
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«τράχωμα». Επρόκειτο για μετρητά συνήθως, τα οποία έδινε η οικογένεια της νύφης 

στο γαμπρό πριν από το γάμο, ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη προίκα. Έμεναν στην 

ιδιοκτησία του συζύγου και είχαν σκοπό να καλύψουν τυχόν ανάγκες της νύφης.227 Δεν 

επιστρέφονταν στη νύφη σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, όπως 

συνέβαινε με την προίκα. Μόνο σε περίπτωση θανάτου της επιστρεφόταν στους 

κληρονόμους της.228 Μάλιστα, το έθιμο αυτό παγιώθηκε σε τέτοιο βαθμό σε διάφορες 

περιοχές, ώστε να υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες έδιναν ολόκληρη την περιουσία 

τους, ή το μεγαλύτερο μέρος της, όταν πάντρευαν την πρωτότοκη κόρη, σε βάρος των 

υπόλοιπων κοριτσιών της οικογένειας.229 Η εκκλησία αναγκάστηκε να λάβει μέτρα, 

ώστε να περιορίσει τις υπερβολές και τις αδικίες αναφορικά με το τράχωμα.230 

Τέλος, έχει υποστηριχτεί ότι ένα σημαντικό κίνητρο των μη μουσουλμάνων για 

να προτιμήσουν το ιεροδικείο ήταν ότι τα τέλη που όφειλαν να καταβάλουν οι 

μελλόνυμφοι στον καδή, για την έκδοση χοτζετιού και την καταγραφή του συμβολαίου 

στο κατάστιχο, ήταν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα που έπρεπε να πληρώσουν στην 

εκκλησία. Στις αρχές του 17ου αι.231 οι καδήδες που υπηρετούσαν σε πόλεις των 

Βαλκανίων λάμβαναν 25 άσπρα για την καταγραφή του γάμου μιας παρθένας νύφης, 

ανεξάρτητα από τη θρησκεία της, ενώ οι επίσκοποι εισέπρατταν ως εκκλησιαστικά 

τέλη για τον πρώτο, το δεύτερο και τον τρίτο γάμο 80, 160 και 240 άσπρα αντίστοιχα.232 

Σύμφωνα με απόφαση του πατριάρχη Διονυσίου (1662-1665) έπρεπε να εισπράττονται 

200, 400 και 600 άσπρα, ανάλογα με το αν επρόκειτο για τον πρώτο, το δεύτερο ή τον 

                                                           
227 Pantazopoulos, Church and Law, 57-65· Β. Διάφα-Καμπουρίδου, Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη 

νομολογία των δικαστηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ός αι.), αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2006, 342 κ.εξ.. 
228 Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων Πατριαρχών 

Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως, τ. Β΄, 

Κωνσταντινούπολη 1889, 84. 
229 Βλ. Π. Παρασκευαΐδης, Η Λέσβος κατά την τουρκοκρατία: οι αιώνες της ανάκαμψης (17ος-18ος 

αιώνας), Μυτιλήνη 1991, 69. 
230 Pantazopoulos, Church and Law, 58-60. Για προσπάθειες ελέγχου εκ μέρους της εκκλησίας στην 

Αδριανούπολη και τη Σκιάθο βλ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, τ. Β΄, 129-135. Πάρθηκε απόφαση ακόμη 

και για την κατάργηση του τραχώματος, η οποία φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκε· στο ίδιο, τ. Α΄, 320. 
231 Όπως καταγράφεται σε κανουνναμέ του Μεχμέτ του Πορθητή (1479), ο καδής λάμβανε 32 άσπρα για 

το γάμο μιας νύφης που ήταν παρθένα και 15 για το γάμο μιας χήρας, βλ. Aydın, “Osmanlı Hukukunda 

Nikâh Akitleri”, 4· İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş”, 115. 
232 Αναφέρεται σε μπεράτι που εκδόθηκε το 1633· Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 

58. Σε περίπτωση δεύτερου γάμου ο καδής όφειλε να εξακριβώσει την ύπαρξη νόμιμου διαζυγίου και να 

αποστείλει στον ιμάμη της συνοικίας επίσημο έγγραφο (nikâh tezkeresi, izinname), στο οποίο δηλωνόταν 

ότι δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα για τη σύναψη νέου γαμήλιου συμβολαίου· στο ίδιο, 61. Για τον 

ρόλο του ιμάμη στην τέλεση ενός γάμου βλ. Aydın, “Osmanlı Hukukunda Nikâh Akitleri”, 6. Για ένα 

παράδειγμα άδειας γάμου βλ. στο ίδιο, 7 (υποσημ. 25). 
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τρίτο γάμο, καθώς και 300 άσπρα επιπλέον για την τελετή.233 Με τις υποτιμήσεις του 

νομίσματος, στα τέλη του επόμενου αιώνα, τα τέλη αυτά έφτασαν τα 400, 800 και 1200 

άσπρα αντίστοιχα.234 

Η μεγάλη συχνότητα της παρουσίας των χριστιανών στο ιεροδικείο του καδή, 

είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, υποδεικνύει πως οι προσπάθειες της 

εκκλησίας να κατευθύνει τους χριστιανούς προς την εκκλησιαστική δικαιοσύνη δεν 

βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση και επιτυχία.235 Είναι γνωστό ότι η εκκλησία 

χρησιμοποίησε ευρέως τα επιτίμια, με αποκορύφωμα τον αφορισμό,236 και άλλες 

παρόμοιες ποινές για να απειλήσει ή να τιμωρήσει τους χριστιανούς που παραβίαζαν 

τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Η συχνή χρήση των αφορισμών είναι μάλλον 

ενδεικτική της αδυναμίας της εκκλησίας να επιτύχει τους σκοπούς της μέσω των 

τιμωριών που επέβαλε. Όπως πολύ σωστά σημειώνει η Rossitsa Gradeva, η παρουσία 

των χριστιανών στο οθωμανικό ιεροδικείο εξυπηρετούσε πραγματιστικούς σκοπούς: 

να καταγράψουν το γάμο ή το διαζύγιό τους, να συνάψουν δεύτερο ή τρίτο γάμο ή γάμο 

με συγγενή εντός των απαγορευμένων βαθμών συγγένειας που ορίζει η ορθόδοξη 

εκκλησία, ακόμη και να διευθετήσουν διενέξεις σχετικά με τη γαμήλια δωρεά, τη 

διατροφή και τη διανομή της περιουσίας μετά από ένα διαζύγιο.237 Οι ντόπιοι της 

Κρήτης, όπως και πολλών άλλων οθωμανικών εδαφών, εκμεταλλεύτηκαν τους 

ευνοϊκούς όρους που ίσχυσαν τις πρώτες δεκαετίες της οθωμανικής κατάκτησης, 

καθώς επίσης και τα δικαιώματα που τους αναγνώρισε η οθωμανική δικαιοσύνη, 

δείχνοντας ενδιαφέρον για το ισλαμικό οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο. 

Ολοκληρώνοντας το υποκεφάλαιο και πριν αναφερθούμε στα γαμήλια 

συμβόλαια των ναχιγέδων, θα ήταν παράλειψη να μην γίνει μια συνοπτική αναφορά 

στον προσωρινό γάμο (müt‘a).238 Επρόκειτο για γάμο με συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια, η οποία συμφωνούνταν εξαρχής ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το 

                                                           
233 Kabrda, Le système fiscal de l' Église orthodoxe, 77. 
234 İnalcık, “The Status of the Greek Orthodox Patriarch”, 425. 
235 Για το βαθμό αυτονομίας που είχε η ορθόδοξη εκκλησία αναφορικά με την εφαρμογή του 

εκκλησιαστικού δικαίου και τη δυνατότητα των χριστιανών να απευθυνθούν στο οθωμανικό, το 

εκκλησιαστικό ή το κοινοτικό δικαστήριο, βλ. ενδεικτικά Ε. Kermeli, “The Right to Choice: Ottoman 

Justice vis-à-vis Ecclesiastical and Communal Justices in the Balkans, Seventeenth-Nineteenth 

Centuries”, στο A. Christmann και R. Gleave (επιμ.), Studies in Islamic Law: A Festschrift for Colin 

Imber, Οξφόρδη 2007· Anastasopoulos, “Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)”. 
236 Για πληροφορίες σχετικά με τον αφορισμό βλ. Π. Μιχαηλάρης, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής 

στις αναγκαιότητες της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 2004. 
237 Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 62. 
238 Ο Rycaut χρησιμοποιεί τον όρο kabin· The Present State of the ottoman Empire, 154. 
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γαμήλιο συμβόλαιο έπρεπε να περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια του γάμου, η οποία 

μπορούσε να είναι από κάποιες ώρες έως μερικούς μήνες ή ακόμη και λίγα χρόνια, 

καθώς και το ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς. Μετά την παρέλευση 

αυτής της ημερομηνίας, ο σύζυγος μπορούσε να εγκαταλείψει τη σύζυγό του 

καταβάλλοντας την συμφωνημένη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά. Δεν ήταν 

απαραίτητη η παρουσία δύο μαρτύρων ούτε και η σύναψή του ενώπιον του καδή.239 Το 

ζευγάρι απαγορευόταν να χωρίσει με διαζύγιο ταλάκ, μεταξύ των συζύγων δεν 

αναγνωριζόταν κληρονομικό δικαίωμα, ενώ ο σύζυγος δεν ήταν υποχρεωμένος να 

εξασφαλίσει στέγη και σίτιση στη σύζυγό του.240 Ο ιερός ισλαμικός νόμος αναγνώριζε 

ως νόμιμα τα παιδιά που θα γεννιούνταν από ένα τέτοιο γάμο,241 τα οποία λάμβαναν 

τη θρησκεία του πατέρα τους, εφόσον η μητέρα ανήκε σε άλλη θρησκευτική κοινότητα. 

Το προϊσλαμικό έθιμο του προσωρινού γάμου δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμο από τους 

σουνίτες, παρά μόνο από τους σιίτες μουσουλμάνους.242 Είναι πιθανόν, στην πράξη, να 

συνάπτονταν προσωρινοί γάμοι κατά την οθωμανική περίοδο και μεταξύ των 

σουνιτών. Εκείνη την περίοδο, ο προσωρινός γάμος ήταν διαδεδομένος μεταξύ 

μουσουλμάνων, αλλά και μεταξύ ενός μουσουλμάνου και μιας χριστιανής ή ακόμη και 

μεταξύ δύο χριστιανών.243 

Όσο για το «κεπήνιο» της ελληνικής βιβλιογραφίας, το οποίο μελετά κυρίως ο 

Πανταζόπουλος, να διευκρινίσουμε ότι αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή γαμήλιας 

ένωσης που πραγματοποιείται χωρίς την έγκριση της εκκλησίας και για το λόγο αυτό 

δεν θεωρείται έγκυρη, όπως, για παράδειγμα, η συμβίωση ενός ζευγαριού που δεν έχει 

ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου (παλλακεία) και φυσικά ο γάμος μιας χριστιανής 

με έναν μουσουλμάνο.244 Συνεπώς το «κεπήνιο» των εκκλησιαστικών κειμένων της 

                                                           
239 Ο Rycaut σημειώνει ότι τέτοιοι γάμοι, «μισοί γάμοι», όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρει 

πραγματοποιούνταν παρουσία του καδή· στο ίδιο. 
240 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 35· W. Heffening, λ. “Mut‘a”, στο The Encyclopaedia of 

Islam, τ. 7, Λάιντεν 1993, 758· Tucker, Women, Family, and Gender, 57-59. 
241 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 246-247. 
242 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 34· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 163· 

Keddie, Women in the Middle East, 36. Βλ. επίσης A. Kahraman “Mut‘a Nikâhı Üzerine Bazı 

Mülahazalar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 10 (2007), 153-170. 
243 Περιηγητής των αρχών του 18ου στην Κρήτη αναφέρει ότι φιλοξενήθηκε στα Χανιά στο σπίτι ενός 

Τούρκου που είχε παντρευτεί με κεπήνιο μια Ελληνίδα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το ζευγάρι είχε 

καταφέρει να ζει σε πλήρη αρμονία και να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα χωρίς προβλήματα, με 

το σύζυγο να πηγαίνει στο τζαμί και τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκκλησία· A. de LaMottraye, Voyages 

du Sr. A. de la Motraye en Europe, Asie & Afrique, τ. 1, Χάγη 1727, 464. 
244 Ν. Πανταζόπουλος, «Κεπήνιον. Συμβολή εις την έρευναν του πολιτικού γάμου επί Τουρκοκρατίας», 

Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 19/3 (1986), Θεσσαλονίκη, 489-

520. 
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ορθόδοξης εκκλησίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τον προσωρινό 

γάμο στο ισλάμ, διότι αφορά γενικά τους γάμους χριστιανών που έγιναν στο 

δικαστήριο του καδή, χωρίς όμως να πρόκειται για προσωρινούς.245 Από την άλλη δεν 

μπορεί κανείς να είναι απολύτως βέβαιος για την απουσία ή την ύπαρξη προσωρινών 

γάμων, μια και στους κώδικες δεν καταγράφονται ως τέτοιοι. 

Στην περίπτωση της Κρήτης θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος – αν και δεν 

υπάρχουν σχετικές αρχειακές πηγές που να τεκμηριώνουν μια τέτοια εικασία – ότι οι 

μουσουλμάνοι στρατιώτες χρησιμοποίησαν τον προσωρινό γάμο για να έχουν κάποιον 

να τους φροντίζει στη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, πολύ μακριά από την 

πατρίδα τους.246 Αφενός τα χαμηλά ποσοστά των γάμων μεταξύ μη ντόπιων 

μουσουλμάνων και ντόπιων χριστιανών γυναικών και, κυρίως, η απουσία από τους 

οθωμανικούς κώδικες της παραμικρής αναφοράς σε προσωρινό γάμο, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι μόνο εικασίες μπορούν να διατυπωθούν σχετικά. 

 

2.6 Καταγραφή των γάμων στους μελετώμενους κώδικες 

 

Στις σύντομες καταχωρίσεις των γάμων στο κατάστιχο, συνήθως καταγράφονταν τα 

ατομικά στοιχεία των μελλόνυμφων, καθώς και των πληρεξουσίων ή των κηδεμόνων 

τους, και το ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς. Αντιθέτως, το ποσό 

της γαμήλιας προκαταβαλλόμενης δωρεάς σπάνια σημειωνόταν.247 Ο Colin Imber 

αναφέρει ότι, επί των ημερών του σεϊχουλισλάμη Εμπουσουούντ, τον 16ο αιώνα, η 

εθιμική διαδικασία της καταγραφής των γάμων στο ιεροδικείο έγινε υποχρεωτική 

σύμφωνα με σουλτανική διαταγή. Προφανώς στην πράξη η διαταγή αυτή δεν 

εφαρμόστηκε, όπως αναδεικνύεται από τα μελετώμενα κατάστιχα και από αντίστοιχα 

άλλων περιοχών. Η επίσημη καταγραφή του γάμου θα λειτουργούσε ως απόδειξη για 

μελλοντικές διενέξεις μεταξύ των συζύγων, ιδιαίτερα σε υποθέσεις όπου 

αμφισβητούνταν, εκ μέρους του συζύγου, η σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου και των 

οικονομικών υποχρεώσεων που το συνόδευαν. Ακόμη, μπορούσε να λειτουργήσει ως 

ανασταλτικό μέσο ενάντια σε παράνομες γαμήλιες ενώσεις, τις οποίες ο καδής, είχε 

                                                           
245 Για πληροφορίες σχετικά με το κεπήνιο βλ. Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 246-

247· Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 113-114· Pantazopoulos, Church and Law, 93-102· του ίδιου, 

«Κεπήνιον»· P. Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches, Anno Christi 1678, 

Λονδίνο 1679, 314-317. 
246 Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 113-114. 
247 Αντιθέτως στα γαμήλια συμβόλαια της οθωμανικής Αιγύπτου σημειώνονταν τα ποσά και των δύο 

δωρεών. Για παραδείγματα βλ. Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 98-101. 
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καθήκον να εμποδίζει.248 Οι γάμοι που καταγράφηκαν στους κώδικες χωρίς σαφή 

αναφορά στη γαμήλια δωρεά και δίχως μάρτυρες, προφανώς, αποτελούν 

προβληματικές καταχωρίσεις, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω για τα 

νόμιμα και έγκυρα γαμήλια συμβόλαια.249 Προς το παρόν, ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί 

ικανοποιητική ερμηνεία ως προς τους γάμους αυτούς, ελλείψει περισσότερων σχετικών 

πληροφοριών. Τέλος, να σημειωθεί, αναφορικά με τις καταχωρίσεις των κωδίκων που 

μελετήθηκαν για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ότι στη μεγάλη τους πλειονότητα 

αφορούν γαμήλια συμβόλαια που καταχωρούνται στο σιτζίλ του καδή. 

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν και έμμεσες πληροφορίες που αφορούν γαμήλιες 

ενώσεις, από καταχωρίσεις άλλων υποθέσεων, όπως διαζύγια, κληρονομικές διενέξεις, 

κηδεμονίες κ.ά. 

Ο Ηλίας Κολοβός στη μελέτη του για το φρούριο Ιναντιγέ έξω από το Χάνδακα 

τα τελευταία χρόνια πριν από την παράδοση της πόλης από τους Βενετούς στους 

Οθωμανούς, κάνει λόγο για συστηματική καταγραφή των γάμων στο κατάστιχο του 

στρατιωτικού καδή, πρακτική που διατηρήθηκε και μετά την κατάκτηση του 

Χάνδακα.250 Όπως οι καταχωρίσεις που αφορούν σε κατοίκους του Χάνδακα και των 

υπόλοιπων επαρχιών, έτσι και οι αντίστοιχες των μελετώμενων επαρχιών αναφέρονται 

σε γάμους μεταξύ μουσουλμάνων, μεταξύ χριστιανών και σε μικτούς. Όπως φαίνεται, 

δεν ίσχυε καμία κοινωνική, οικονομική ή θρησκευτική διάκριση στον τρόπο 

καταγραφής των γαμήλιων συμβολαίων στο σιτζίλ. Ο γραμματέας του ιεροδικείου 

κατέγραφε τις υποθέσεις στο κατάστιχο ακολουθώντας συγκεκριμένη και αυστηρά 

τυποποιημένη μέθοδο καταγραφής, η οποία ήταν κοινή για τους ασκερί και τους 

ραγιάδες, τους μουσουλμάνους και τους ζιμμήδες, τους άντρες και τις γυναίκες.251 Ο 

                                                           
248 Αναφέρει επίσης ότι η καταχώριση του γάμου ήταν μια συνήθεια που ίσχυε στις πόλεις· C. Imber, 

Ebu’s-su῾ud: The Islamic Legal Tradition, Εδιμβούργο 1997, 165. Η υποχρεωτική καταγραφή των 

γάμων στο κατάστιχο του καδή επιβλήθηκε επίσης στο Κάιρο τον 17ο αι., προκαλώντας τις αντιδράσεις 

των ντόπιων· N. Hanna, “Marriage among Merchant Families in Seventeenth-Century Cairo”, στο A. El-

Azhary Sonbol (επιμ.), Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, 145. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόλις το 1881, λίγες δεκαετίες μετά τις Μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, εκδόθηκε ο πρώτος 

κανονισμός για την επίσημη καταγραφή του πληθυσμού (Sicill-i Nüfus Nizamnamesi), στον οποίο 

καταγράφονταν υποχρεωτικά όλες οι γεννήσεις, οι θάνατοι και οι γάμοι που πραγματοποιούνταν σε 

οθωμανικά εδάφη. Αναφορικά με τους γάμους υπήρχε πρόβλεψη για την υποχρεωτική καταγραφή τους 

εντός έξι μηνών από τη σύναψή τους. Οι πρώτες αυτές προσπάθειες γενικής απογραφής του πληθυσμού 

δεν στέφθηκαν με την αναμενόμενη επιτυχία. To 1902 εκδόθηκε νέος κανονισμός, ο οποίος 

συμπεριλάμβανε κυρώσεις για όσους απέφευγαν να καταγράψουν το γάμο τους, τη γέννηση ή το θάνατο 

συγγενών τους· Behar, “Neighborhood Nuptials”, 540. 
249 Behar, στο ίδιο, 543. 
250 Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 111-112. 
251 Βλ. Aydın, “Osmanlı Hukukunda Nikâh Akitleri”, 5 (υποσημ. 19), όπου παρατίθεται το γαμήλιο 

συμβόλαιο της Μιχριμάχ Σουλτάν, κόρης του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή/Νομοθέτη, με το Ρουστέμ 
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Κολοβός στη μελέτη του επισημαίνει ότι οι γάμοι πραγματοποιούνταν σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, δίχως να φαίνεται κάποια προτίμηση σε συγκεκριμένους μήνες ή 

εποχές, όπως συνέβαινε σε άλλες περιοχές.252 Για παράδειγμα στα Βαλκάνια οι 

περισσότεροι μελλόνυμφοι προτιμούσαν να πραγματοποιήσουν το γάμο τους είτε το 

φθινόπωρο, μετά το θερισμό, είτε την άνοιξη, πριν από τη σπορά. Η Ελένη Γκαρά 

αναφέρει για το Μόσταρ ότι οι πιο δημοφιλείς μήνες για την τέλεση γάμων, ιδιαίτερα 

στην ύπαιθρο, ήταν ο Οκτώβρης και ο Δεκέμβρης, ενώ χαρακτηρίζει «παράξενους» 

τους γάμους που γίνονταν από τον Απρίλη έως και τον Αύγουστο,253 δηλαδή το χρονικό 

διάστημα στο οποίο οι αγρότες ήταν πλήρως απασχολημένοι με τις γεωργικές εργασίες. 

Στα καταγεγραμμένα γαμήλια συμβόλαια των μελετώμενων επαρχιών διαφαίνεται μια 

προτίμηση στους μήνες Αύγουστο-Οκτώβριο, καθώς και Μάρτιο,254 με τους 

περισσότερους γάμους να έχουν καταχωρηθεί τον Αύγουστο.255 Ας αναφέρουμε επίσης 

ότι υπάρχουν γάμοι που καταγράφηκαν στη διάρκεια των θρησκευτικά 

«απαγορευμένων» μουσουλμανικών μηνών (haram aylar), δηλαδή του Μουχαρρέμ, 

του Ρετζέπ, του Ραμαζάν, του Ζιλκαντέ και του Ζιλχιτζέ.256 Πιθανόν οι επίσημες 

δογματικές απαγορεύσεις άφηναν αδιάφορους τους απλούς ανθρώπους. Από την άλλη, 

ούτε το ιεροδικείο φαίνεται πως έμενε απολύτως και αυστηρά προσκολλημένο στην 

κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για γάμους μεταξύ 

χριστιανών, όπως για παράδειγμα ο γάμος της Μαρίνας κόρης Μάρκου από το Αβδού 

Πεδιάδας με τον Γιώργη γιο Νικολού, ο οποίος καταγράφηκε στο κατάστιχο στις 16 

                                                           
Πασά, όπως καταγράφηκε στο ιεροδικαστικό κατάστιχο. Η δομή της καταχώρισης δεν διαφέρει σε 

τίποτα από την καταγραφή των γάμων των μελετώμενων επαρχιών. 
252 Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 111. 
253 Gara, “Marrying in Seventeenth-Century Mostar”, στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S, Laiou, M. 

Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic 

History. Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη 2007, 122-123. Βλ. επίσης M. 

Todorova, Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman 

Bulgaria, Ουάσιγκτον 1993, 36. 
254 Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία των μηνών του γρηγοριανού ημερολογίου με τους μήνες της Εγίρας. 

Για τα έτη Εγίρας 1082-1084 (1671-1673), στη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν τα περισσότερα από 

τα μελετώμενα γαμήλια συμβόλαια, ο Αύγουστος συμπίπτει με τους μήνες Ρεμπιουλεβέλ, Ρεμπιουλαχίρ 

και Τζεμαζιγιουλεβέλ. 
255 21 γάμοι καταγράφηκαν τον Αύγουστο, 14 τον Σεπτέμβριο, 12 τον Οκτώβριο, 11 τον Μάρτιο και 10 

το Νοέμβριο. Στην Κω οι χριστιανικοί γάμοι πραγματοποιούνταν στο τέλος του φθινοπώρου μετά το 

πέρας των γεωργικών εργασιών ή μεταξύ Χριστουγέννων και Αποκριάς· Σαβοριανάκης, «Οικογένεια 

και γαμήλιες πρακτικές», 37. 
256 Οι μήνες αυτοί θεωρήθηκαν «απαγορευμένοι» από το ισλάμ εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν στη 

διάρκειά τους και συνδέονται με τη ζωή και το θάνατο του Προφήτη. Για παράδειγμα, η πρώτη 

Παρασκευή του μήνα Ρετζέπ θεωρείται ιερή (Regaip gecesi) επειδή τότε τοποθετούν τη στιγμή που η 

Αμινέ Χατούν έμεινε έγκυος στο Μωάμεθ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. S. Erturhan, “Haram 

Ayların Fıkhî Okunuşu”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 13 (2009), 220-225. 
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Ραμαζάν 1082 [16/1/1672].257 Σε μια πρώτη ανάγνωση το παραπάνω μοτίβο φαίνεται 

να επιβεβαιώνει τη σύνδεση και εξάρτηση των γάμων με τις ανάγκες της αγροτικής 

ζωής και οικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες, σε περιόδους έντονης αγροτικής 

απασχόλησης, όπως ήταν η σπορά ή η συγκομιδή, οι αγρότες αφιέρωναν το μεγαλύτερο 

μέρος του χρόνου τους στις καλλιέργειες. Η προσπάθεια εποχικής ταξινόμησης των 

γάμων είναι αρκετά ριψοκίνδυνη, μια και γνωρίζουμε ότι οι καταγεγραμμένοι γάμοι 

δεν αποτελούν το σύνολο των γάμων που τελέστηκαν. Ακόμη ένα εμπόδιο στην 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αποτελεί η ίδια η ημερομηνία που φέρει η κάθε 

καταχώριση, διότι δεν αναφέρεται στην ημερομηνία τέλεσης του γάμου, αλλά στην 

ημερομηνία καταγραφής του στο κατάστιχο του καδή. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε αν οι γάμοι που καταγράφηκαν στα σιτζίλ τελέστηκαν την ίδια 

ημέρα ή αρκετές μέρες ή εβδομάδες νωρίτερα. 

Στην πλειονότητα των καταχωρίσεων γάμων στους μελετώμενους κώδικες 

παρατηρούμε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο.258 Για τις ανήλικες το 

ρόλο του πληρεξούσιου αναλαμβάνει ο νόμιμος κηδεμόνας τους. Οι περισσότερες 

ανήλικες νύφες ήταν μουσουλμάνες, τις οποίες πάντρευε ο πατέρας τους.259 Σύμφωνα 

με τη νομική σχολή των Χανεφί, μια ενήλικη γυναίκα μπορούσε να παρουσιαστεί 

αυτοπροσώπως στον καδή και να ζητήσει την καταχώριση του γαμήλιου συμβολαίου 

της.260 Ωστόσο, οι περισσότερες δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος αυτού. Μια πιθανή 

ερμηνεία μπορεί να είναι ο τυπικός γραφειοκρατικός χαρακτήρας της καταχώρισης του 

γάμου. Δηλαδή, το καθήκον του βεκίλη περιοριζόταν απλώς στην καταχώριση του 

γαμήλιου συμβολαίου, οι όροι του οποίου είχαν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των 

οικογενειών. Από την άλλη, η χρήση βεκίλη μπόρει να σχετίζεται με την περιορισμένη 

ελευθερία των γυναικών και την έκθεσή τους στο δημόσιο χώρο όπου κυριαρχούσαν 

οι άντρες. Στα περισσότερα καταγεγραμμένα γαμήλια συμβόλαια των τριών επαρχιών 

ο βεκίλης φαίνεται πως είναι πρόσωπο που δεν συνδέεται συγγενικά με τη νύφη.261 

                                                           
257 Ι.Κ.Χ. 3:289. 
258 Το ίδιο φαινόμενο απαντά τόσο στο κατάστιχο του καδή στο φρούριο Ιναντιγέ όσο, και στα κατάστιχα 

του Ρεθύμνου που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 117-

118· N. Adıyeke, “Girit Nikâh Defterleri ve Girit’teki Evlilikler”, στο Fethinden Kaybına Girit, 61. 
259 Αυτό δε σημαίνει ότι έλειπαν οι χριστιανοί πατέρες που φρόντιζαν να εξασφαλίσουν έναν καλό γάμο 

στα ανήλικα κορίτσια τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο Αντώνης γιος Μανόλη από το Καστέλι 

Πεδιάδας, ο οποίος πάντρεψε την ανήλικη κόρη του Αυγουστίνα με τον Αλί Μπέη γιο Σατιλμίς, με 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 2.000 άσπρων· Ι.Κ.Χ. 4:260 [17/10/1672]. 
260 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 99. 
261 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει ο Σαλακίδης στη μελέτη του για τις γυναίκες της Λάρισας 

(Yenişehir-i Fenar) στα μέσα του 17ου αι.· G. Salakides, “Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir 



 

 

80 

 

Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου ρόλο πληρεξούσιου αναλαμβάνει ο πατέρας 

της ή ο αδερφός της. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα εάν οι νύφες αυτές 

είχαν συναινέσει στο γάμο και, σε περίπτωση που το είχαν κάνει, εάν η συγκατάθεση 

αυτή ήταν εθελοντική ή αποτέλεσμα πίεσης εκ μέρους της πατρικής οικογένειας. 

Κάποιος μπορεί να συνδέσει την απουσία τους από το ιεροδικείο με την άρνησή τους 

να δεχτούν το γαμπρό που είχε επιλέξει ο πατέρας ή ο αδερφός τους. Πάντως, 

αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Μαρίας κόρης Κωνσταντίνου, η οποία 

εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στον καδή Ρεθύμνου και ζήτησε να της χορηγηθεί 

έγγραφο που να απαγορεύει την τέλεση γάμου της με τον Χασάν γιο Αμπντουλλάχ 

χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ο καδής πράγματι της έδωσε το έγγραφο που ζητούσε, 

διότι, σύμφωνα με τον ιερό νόμο, για να είναι έγκυρος ένας γάμος έπρεπε και τα δύο 

μέρη να συναινούν.262 

Το δικαίωμα της αυτοπρόσωπης παρουσίας της ενήλικης δεν ισχύει σε καμία 

περίπτωση για την ανήλικη νύφη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ανήλικα κορίτσια 

εκπροσωπούνταν από τον πατέρα ή το νόμιμα διορισμένο κηδεμόνα τους, σε 

περίπτωση που ο πατέρας τους είχε πεθάνει ή τη δεδομένη στιγμή απουσίαζε. Ακόμη 

και η δομή της καταχώρισης στο κατάστιχο είναι διαφορετική όταν η νύφη είναι 

ενήλικη και όταν είναι ανήλικη. Στην πρώτη περίπτωση καταγράφονται ο τόπος 

κατοικίας της νύφης και έπειτα τα ατομικά της στοιχεία, δηλαδή το όνομα, το 

πατρώνυμό της και η παρθενία της. Σειρά έχουν τα ονόματα και τα πατρώνυμα των 

μαρτύρων του βεκίλη και έπειτα τα δικά του ατομικά στοιχεία. Ακολουθεί το όνομα, 

το πατρώνυμο και το επάγγελμα ή οι τίτλοι του γαμπρού και του βεκίλη του, αν 

υπάρχει, το ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς, η ημερομηνία και τα 

ονόματα και πατρώνυμα των μαρτύρων της διαδικασίας.263 Αν η νύφη είναι ενήλικη 

μουσουλμάνα, αμέσως μετά το όνομα του πατέρα της σημειώνεται η λέξη hatun 

(γυναίκα), ενώ, αν είναι χριστιανή, σημειώνεται η λέξη nasraniye ή zimmiye, δηλαδή 

χριστιανή ή ζιμμή. Αν ήταν ενήλικη παρθένα, ο όρος που χρησιμοποιούνταν ήταν 

                                                           
(Larissa) in the Middle of the Seventeenth Century”, στο S. Prätor και Ch. Neumann (επιμ.), Frauen, 

Bilder und Gelehrte: Studien zu Gesellschaft und Künsten im Osmanischen Reich. Festschrift Hans 

Georg Majer, Κωνσταντινούπολη 2002, 210. Ομοίως, ο Κολοβός αναφέρει ότι οι περισσότερες νύφες 

των γαμήλιων συμβολαίων που μελέτησε εκπροσωπήθηκαν στο γαμήλιο συμβόλαιό τους από 

πληρεξούσιους, οι οποίοι δεν συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς με αυτές· Kolovos, “A Town for the 

Besiegers”, 118. Βλ. και Jennings, “The Office of Vekil”, 283. 
262 Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 22 (αρ. μτφρ. 33 [20/1/1658]). 
263 Το ίδιο τυπικό καταγραφής παρατήρησε η Hanna στα γαμήλια συμβόλαια των ιεροδικαστικών 

κωδίκων του Καΐρου του 17ου αι.· Hanna, “Marriage among Merchant Families in Seventeenth-Century 

Cairo”, 146-147. 
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bakire-i baliğe. Στα 112 καταγεγραμμένα γαμήλια συμβόλαια των μελετώμενων 

κωδίκων, τα 85 αφορούν ενήλικες νύφες και τα υπόλοιπα 27 ανήλικες. Από τις ενήλικες 

νύφες, μόλις 10 σημειώνονται ρητά στο γαμήλιο συμβόλαιο ως ενήλικες παρθένες 

(11,8%), από τις οποίες μία είναι κόρη πιθανότατα εξισλαμισμένου, πέντε φαίνεται ότι 

είναι κόρες εκ γενετής μουσουλμάνων και οι υπόλοιπες τέσσερις είναι χριστιανές. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεφτεί κάποιος ότι το χαμηλό ποσοστό των ενήλικων 

παρθένων νυφών συνεπαγόταν μια συντριπτική πλειονότητα νυφών που παντρεύονταν 

χωρίς να είναι παρθένες. Είναι πιο πιθανό στις περισσότερες καταχωρίσεις να μην 

καταγραφόταν αυτή η πληροφορία. Από την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 

έστω και μικρό ποσοστό των γυναικών που δεν είχαν πρόβλημα να γίνει δημοσίως 

γνωστή μια τόσο προσωπική πληροφορία, την οποία εκμεταλλεύονταν προς όφελός 

τους διεκδικώντας υψηλότερες γαμήλιες δωρεές. 

Όσο για την ακριβή ηλικία της νύφης, δεν είμαστε σε θέση να τη γνωρίζουμε, 

διότι αυτή η πληροφορία δεν καταγράφεται στις ιεροδικαστικές καταχωρίσεις.264 Με 

βάση τον ισλαμικό νόμο, η ενηλικίωση ενός ατόμου πραγματοποιούνταν με τη 

μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Η μετάβαση αυτή γινόταν αντιληπτή 

από τις σωματικές αλλαγές.265 Έτσι, η σωματική ωριμότητα σήμαινε την αρχή και της 

νομικής ωριμότητας στη ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή της πλήρους ικανότητάς του να 

λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις που αφορούσαν τις προσωπικές, επαγγελματικές, 

οικογενειακές και κοινωνικές του σχέσεις και συναναστροφές. 

                                                           
264 Στις καταχωρίσεις των γαμήλιων συμβολαίων στους κώδικες της Κρήτης δεν καταγραφόταν η 

ακριβής ηλικία των μελλόνυμφων. Όπως φαίνεται δεν συνέβαινε το ίδιο παντού στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Για παράδειγμα, από τους οθωμανικούς κώδικες της Λευκωσίας πληροφορούμαστε για 

τον εξισλαμισμό της Χριστινιώς (;) κόρης παπα-Γιώργη και το γάμο της με τον 42χρονο Μουλά 

Χιουσεΐν Ραμίζ· A. E. Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) 

Kadınların Durumu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/13 (2010), 222, 229. 
265 Αν δεν υπήρχαν εμφανή σωματικά σημάδια ενηλικίωσης τότε η συμβατική νομική ηλικία 

ενηλικίωσης ήταν τα 15 έτη· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 124. Ιδιαίτερα για τα κορίτσια η 

έναρξη του εμμηνορροϊκού κύκλου σηματοδοτούσε την ενηλικίωσή τους. Βλ. επίσης L. Peirce, 

“Seniority, Sexuality, and Social Order: The Vocabulary of Gender in Early Modern Ottoman Society”, 

στο Women in the Ottoman Empire, 169-196. Ο Mahmoud Yazbak αναφέρει στη μελέτη του για την 

οθωμανική Παλαιστίνη ότι, σύμφωνα με τη χανεφιτική νομική σχολή, η ενηλικίωση των κοριτσιών 

σηματοδοτείται από την πρώτη εμμηνόρροιά τους, ενώ των αγοριών από την πρώτη ονείρωξή τους. Τα 

κορίτσια έφταναν στην ηλικία της ωριμότητας στα δώδεκα ή τα δεκατρία τους χρόνια, ενώ τα αγόρια 

όταν γίνονταν δεκατριών ή δεκατεσσάρων ετών. Τα ηλικιακά αυτά όρια δεν αποκλείουν περιπτώσεις 

αγοριών και κοριτσιών που έφταναν στη σεξουαλική ωριμότητα τρία ή και τέσσερα χρόνια νωρίτερα· 

“Minor Marriages and Khiyār al-Bulūgh”, 391. Για την ορθόδοξη εκκλησία το κατώτατο όριο ηλικίας 

για τη σύναψη γάμου ήταν τα 14 χρόνια για τον άντρα και τα 12 για τη γυναίκα. Βλ. Αρμενόπουλος, Η 

Εξάβιβλος, 331. Τον 17ο αι. σε εγχειρίδιο του Κανονικού Δικαίου με τίτλο «Νομοκριτήριο», τα 

κατώτερα ηλικιακά όρια γάμου ορίζονται ως τα 15 χρόνια για τον άντρα και τα 13 για τη γυναίκα· Δ. 

Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήνα 1966, 67 (έγγρ. αρ. 100). 
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Στην περίπτωση ανήλικης νύφης καταγράφονται πρώτα τα στοιχεία του πατέρα 

ή του νόμιμου κηδεμόνα που την εκπροσωπoύσε. Ακολουθούν τα στοιχεία των 

μαρτύρων και του βεκίλη, αν ο πατέρας δεν έχει επιλέξει την αυτοπρόσωπη παρουσία, 

και έπειτα σημειώνεται το όνομα του ανήλικου κοριτσιού και η λέξη sagire, δηλαδή 

ανήλικη. Ακολουθεί το όνομα του γαμπρού, του βεκίλη του και των δύο μαρτύρων του, 

εάν δεν είχε παραστεί ο ίδιος, το ποσό του μεχρ, η ημερομηνία και οι μάρτυρες της 

διαδικασίας. Ακόμη και αν η καταχώριση αφορά σε γάμο χριστιανών ή μικτό, η δομή 

της παραμένει ίδια. Από τις 112 καταχωρίσεις γάμων, μόνο οι 27 (24,1%) αναφέρονται 

σε ανήλικες νύφες. Από αυτές μόνο μία είναι χριστιανή. Η πλειονότητα των 

μουσουλμάνων είναι κόρες εξισλαμισμένων. Κατά πόσο ο εξισλαμισμός του πατέρα 

εξασφάλιζε την απαραίτητη συνθήκη για μια συμφέρουσα γαμήλια συμφωνία με έναν 

μουσουλμάνο γαμπρό -πράγμα που ισχύει για τους περισσότερους γάμους των 

ανήλικων κοριτσιών- είναι μια υπόθεση που μένει να αποδειχτεί στο μέλλον. 

Ο ισλαμικός νόμος αναγνωρίζει στον κηδεμόνα απόλυτη εξουσία πάνω στην 

κηδεμονευομένη του. Έχει δικαίωμα ακόμη και να εξαναγκάσει σε γάμο την ανήλικη 

κηδεμονευομένη του (δικαίωμα εξαναγκασμού, cebr hakkı). Ένας τέτοιος γάμος 

συμφωνείται προφορικά ενώπιον μαρτύρων ή παρουσία καδή, αλλά απαγορεύεται από 

το νόμο η σεξουαλική ολοκλήρωσή του μέχρι το κορίτσι ή το αγόρι ή και τα δύο να 

ενηλικιωθούν. Μέχρι τη στιγμή εκείνη οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων 

βρίσκονται σε αναστολή. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται προκειμένου να μη χαθεί η 

ευκαιρία να εξασφαλιστεί ένας ευνοϊκός γάμος, που επισφραγίζει οικονομικές και 

πολιτικές συμφωνίες ή συμμαχίες μεταξύ οικογενειών. Μετά την ενηλικίωσή του, το 

κορίτσι, εάν δεν είναι ευχαριστημένο με το γάμο που είχε αναγκαστικά συνάψει, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στον καδή και να ζητήσει την ακύρωσή του, κάνοντας χρήση 

του «δικαιώματος της ενηλικίωσης» (hiyârü’l-bülûğ), για το οποίο θα γίνει αναλυτική 

αναφορά παρακατω.266 Σύμφωνα με τον Jennings, στην Καισάρεια του 17ου αιώνα οι 

λιγοστές γυναίκες που έφτασαν στον καδή και ζήτησαν τη λύση του ανεπιθύμητου 

γάμου στον οποίο είχαν εγκλωβιστεί ως ανήλικες, δικαιώθηκαν και απελευθερώθηκαν 

από τα γαμήλια δεσμά.267 Κατά τον Dror Ze’evi, και οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ 

απευθύνονταν στον καδή για το ίδιο ζήτημα την ίδια χρονική περίοδο. Μάλιστα, 

                                                           
266 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 81· Tucker, In the House of the Law, 48-49. 
267 Jennings, “The Legal Position of Women in Kayseri”, 126· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 

165. 
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εκείνες φρόντιζαν να ενισχύσουν την ακυρωτική απόφαση του καδή και με 

γνωμοδότηση (φετβά/fetva) από μουφτή.268 Περιπτώσεις ακύρωσης γάμου μετά την 

ενηλικίωση της νύφης συναντάμε και στα κατάστιχα του Χάνδακα. Για τις περιπτώσεις 

αυτές θα γίνει λόγος στο κεφάλαιο για τα διαζύγια. 

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις των καταστίχων, φαίνεται ότι οι ενήλικες 

παρθένες νύφες λάμβαναν αρκετά υψηλή γαμήλια δωρεά,269 σε σχέση με εκείνες που 

παντρεύονταν έχοντας χάσει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της παρθενίας τους. Ο 

γάμος με μια ενήλικη νύφη μπορούσε να ολοκληρωθεί νόμιμα κατά την πρώτη νύχτα 

του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σύζυγος ήταν νομικά υποχρεωμένος να περιμένει την 

ενηλικίωση της γυναίκας του, προκειμένου να συνευρεθεί μαζί της και να αποκτήσει 

απογόνους. Η δίχως καθυστερήσεις ερωτική ολοκλήρωση του γάμου με μια ενήλικη 

νύφη πιθανότατα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο που δικαιολογούσε την καταβολή 

υψηλότερου μεχρ. Από την άλλη, η παρθενία μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό 

διαπραγματευτικό μέσο για έναν καλό γάμο, λόγω της ερωτικής ευχαρίστησης και της 

ηθικής ικανοποίησης που επιζητούσαν κάποιοι άντρες στις προσωπικές τους επαφές. 

Η σύναψη δεύτερου και τρίτου γάμου ήταν αναγκαία εξαιτίας της οικονομικής 

ανασφάλειας που βίωνε μια διαζευγμένη ή χήρα. Ακόμη σημαντικότεροι ήταν οι 

κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους η άμεση αποκατάσταση μιας διαζευγμένης ή μιας 

χήρας θεωρούνταν αναγκαία. Σύμφωνα με τα αυστηρά μουσουλμανικά κοινωνικά 

πρότυπα, μια γυναίκα που έμενε μόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούσε να 

αποτελέσει απειλή για την ηθική τάξη και την ισορροπία της μουσουλμανικής 

κοινωνίας. Η αναζήτηση της αντρικής προστασίας στο πλαίσιο κάποιας εξώγαμης 

σχέσης θα προκαλούσε αναστάτωση στα θεμέλια της οικογένειας και της ευρύτερης 

κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό η σύναψη νέου γάμου από μια χήρα ή μια διαζευγμένη 

ήταν επιβεβλημένη, όντας απαλλαγμένη από κάθε είδους κοινωνικού στίγματος. 

 Στη σύναψη ενός γαμήλιου συμβολαίου σημαντικό ρόλο είχαν οι δύο μάρτυρες, 

παρουσία των οποίων πραγματοποιούνταν η πρόταση γάμου από το ένα μέρος και η 

αποδοχή της από το άλλο. O ρόλος τους ήταν σημαντικός σε περίπτωση διένεξης ή 

αμφισβήτησης της εγκυρότητας ενός γάμου ή και επιβεβαίωσης της σύναψής του. 

Αυτό το τελευταίο κλήθηκαν να κάνουν, για παράδειγμα, ο Μανόλης γιος Γιάννη και 

                                                           
268 Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 164. 
269 Βλ. και Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 103. 
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ο Μάρκος γιος Γιάννη, παρόντες στο γάμο μεταξύ του Μιχάλη Μάγαρη και της 

Παρασκευής κόρης Μιχελή από το Κράσι Πεδιάδας. Ο Μιχάλης προσέφυγε στο 

δικαστήριο ζητώντας νέα «απόδειξη της γαμήλιας πράξης», διότι είχε χάσει την πρώτη. 

Το δικαστήριο, εφαρμόζοντας τον ισλαμικό νόμο, ζήτησε από τους μάρτυρες να 

επιβεβαιώσουν της σύναψη του γάμου.270 

 

 

2.7 Γαμήλια συμβόλαια στο ναχιγέ Πεδιάδας 

 

 

Ι. Αριθμητικά στοιχεία 

 

Μεθοδολογικά, για την καλύτερη διαχείριση του αρχειακού υλικού, θα μελετηθεί κάθε 

μία από τις τρεις επαρχίες χωριστά. Ας ξεκινήσουμε με τον αριθμό των καταχωρίσεων 

των συμβολαίων γάμου της Πεδιάδας ανά κώδικα. Στον 3ο κώδικα, τα γαμήλια 

συμβόλαια ανέρχονται συνολικά σε δεκαοκτώ. Πέντε από αυτά αφορούν σε γάμους 

μουσουλμάνων, επτά σε γάμους χριστιανών και τα υπόλοιπα έξι σε μικτούς γάμους. 

Χρονολογικά οι καταγραφές των γάμων καλύπτουν λίγους μόλις μήνες: από τον Ιούλιο 

του 1671 μέχρι το Μάρτιο του έτους 1672. Βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε και στο 

σημείο αυτό ότι η ημερομηνία αναφέρεται στην καταχώριση μιας υπόθεσης στο αρχείο 

του καδή, η οποία μπορεί να μην ταυτιζόταν απόλυτα με την ημερομηνία σύναψης του 

γάμου. Στον 4ο κώδικα ο αριθμός των καταγραφών σχεδόν διπλασιάζεται φτάνοντας 

τα 31 γαμήλια συμβόλαια. Από αυτά, δεκαοκτώ αναφέρονται σε γάμους μεταξύ 

μουσουλμάνων, μόλις τρία σε γάμους μεταξύ χριστιανών και δέκα στο γάμο 

μουσουλμάνου με χριστιανή. Το πρώτο συμβόλαιο που καταγράφηκε στον κώδικα έχει 

ημερομηνία 5 Αυγούστου 1672, ενώ το τελευταίο 29 Ιουνίου 1673. Δύο συμβόλαια 

χρονολογούνται τα έτη 1683 και 1685 αντίστοιχα. Τέλος, στον 5ο κώδικα, από τα 

συνολικά 23 συμβόλαια γάμων, δέκα αφορούν σε μουσουλμανικούς, δύο σε 

χριστιανικούς και έντεκα σε μικτούς γάμους. Χρονολογικά καλύπτουν σχεδόν ένα 

χρόνο, από τον Αύγουστο του 1673 μέχρι τον Ιούλιο του 1674. Μία γαμήλια 

                                                           
270 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος Κώδικας, 115 (αρ. μτφρ. 146 

[6/9/1663]). 
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καταχώριση χρονολογείται τον Απρίλιο του 1688. Συνολικά οι τρεις κώδικες 

περιλαμβάνουν 72 καταχωρίσεις γαμήλιων συμβολαίων, όπως φαίνεται αναλυτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας γαμήλιων συμβολαίων Πεδιάδας ανά κώδικα 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΙΚΤΟΙ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

3 5 7 6 18 

4 18 3 10 31 

5 10 2 11 23 

ΣΥΝΟΛΟ 33 12 27 72 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, υπήρξε μικρή αύξηση στους καταγεγραμμένους 

μικτούς γάμους, ενώ οι γάμοι μεταξύ χριστιανών μειώθηκαν. Ομολογουμένως αυτή η 

εικόνα είναι ενδεικτική μόνο, καθώς το δείγμα μας είναι μικρό και αυτό συνεπάγεται 

περιορισμούς στην αξιοπιστία της στατιστικής ανάλυσής του, ενώ επιπλέον, όπως 

έχουμε εξηγήσει παραπάνω, οι καταγεγραμμένοι στο ιεροδικείο γάμοι δεν αποτελούν 

το σύνολο των γάμων που συνήφθησαν σε μια περιφέρεια. Η μείωση πάντως του 

αριθμού των γάμων μεταξύ χριστιανών που δηλώνονταν στο ιεροδικείο μπορεί να 

αποδοθεί είτε στο γεγονός ότι επέλεγαν να παντρευτούν στην εκκλησία,271 όπως όριζαν 

τα ήθη και τα έθιμά τους, είτε στο ότι επέλεγαν να συνάψουν γαμήλιο συμβόλαιο κατά 

τα ισλαμικά πρότυπα χωρίς να παρουσιαστούν στον καδή, μια πρακτική την οποία 

ακολουθούσαν και οι μουσουλμάνοι. Μια τρίτη ερμηνεία, με εφαρμογή και στους 

γάμους των μουσουλμάνων, σχετίζεται ίσως με την ύπαρξη χωριστών κατάστιχων 

γάμων. Τέτοια κατάστιχα (enkiha defterleri) ξέρουμε ότι τηρούσε ο καδής τον 19ο 

αιώνα. Η Nükhet και ο Nuri Adıyeke, οι οποίοι μελέτησαν τα κρητικά ιεροδικαστικά 

κατάστιχα που μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά τη συμφωνία ανταλλαγής 

                                                           
271 Για την περιγραφή ενός χριστιανικού γάμου στην εκκλησία βλ. J. P. de Tournefort, A Voyage into the 

Levant, τ. 1, Λονδίνο 1741, 134-135. 
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των πληθυσμών του 1923,272 εντόπισαν 29 τόμους τέτοιων κατάστιχων γάμων για το 

Ρέθυμνο.273 Επίσης, μια και στην επαρχία Πεδιάδας έδρευε ναΐπης, μπορεί κάποιος να 

σκεφτεί ότι εκείνος τηρούσε χωριστά κατάστιχα για τις υποθέσεις που εκδίκαζε, 

ανάμεσά τους και για τα γαμήλια συμβόλαια.274 Ο Adıyeke αναφέρει ότι στην Κρήτη 

οι γάμοι δεν πραγματοποιούνταν ενώπιον του ιμάμη,275 αλλά απευθείας από τον ναΐπη, 

στο πλαίσιο του αυστηρότερου ελέγχου των γάμων που εφάρμοσε το οθωμανικό 

κράτος στο νεοκατακτημένο νησί. Αυτό έγινε, σύμφωνα με το συγγραφέα, 

προκειμένου το κράτος να ελέγξει τη δημιουργία της μουσουλμανικής κοινότητας, η 

οποία στην πλειονότητά της προήλθε από τους γάμους μουσουλμάνων με ντόπιες 

χριστιανές, καθώς και μέσω του ευρέως διαδεδομένου εξισλαμισμού.276 Τα κατάστιχα 

του Χάνδακα δεν μας επιτρέπουν να ελέγξουμε αυτή την εκτίμηση σχετικά με τους 

ναΐπηδες της Κρήτης. Ωστόσο η παραπάνω άποψη έχει μια δόση υπερβολής, διότι το 

οθωμανικό κράτος είχε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να αντιμετωπίσει και 

σοβαρότερα προβλήματα να επιλύσει εντός και εκτός των εδαφών του από τον έλεγχο 

της δημιουργίας μουσουλμανικής κοινότητας στην Κρήτη. Άλλωστε, ο μεγάλος όγκος 

των εξισλαμισμένων του νησιού υποδεικνύει ότι το κράτος δεν χρειάστηκε να 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο και την ενίσχυση του μουσουλμανικού 

στοιχείου, μια και, όπως θα δούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, οι περισσότεροι 

εξισλαμισμοί ήταν εκούσιοι. Τέλος, ας αναφέρουμε την παρατήρηση του Ze’evi 

αναφορικά με τη σύναψη των γάμων στα χωριά, οι οποίοι πραγματοποιούνταν ενώπιον 

του τιμαριούχου του χωριού ή του διαχειριστή ενός βακουφιού, σε περίπτωση 

βακουφικού χωριού, οι οποίοι φαίνεται πως τηρούσαν ένα είδος κατάστιχου και 

εισέπρατταν γαμήλιο τέλος για κάθε καταχώριση.277 Στην Κρήτη δεν έχουν βρεθεί 

                                                           
272 Adıyeke και Adıyeke “Türkiye’de Yeni Bulunan Girit Şeriyye Sicilleri”, στο Fethinden Kaybına 

Girit, 287-288. 
273 Adıyeke, “Girit Νikâh Defterleri ve Girit’teki Εvlilikler”, στο Fethinden Kaybına Girit, 59. 
274 O Μαρίνος Σαρηγιάννης αναφέρει ότι στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούσαν ιεροδικεία ναΐπηδων, 

στα οποία τηρούνταν χωριστά κατάστιχα· Βαρούχα, Χαιρέτη, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. 

Πέμπτος κώδικας, 37. 
275 Για πληροφορίες σχετικά με τα κατάστιχα γάμων που τηρούσε ο ιμάμης και ο μουχτάρης της 

συνοικίας Kasap İlyas στην Κωνσταντινούπολη (τέλη 19ου αι.) βλ. Behar “Neighborhood Nuptials”, 537-

559. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα κατάστιχα αυτά καταγράφηκαν περιπτώσεις γάμων και 

διαζυγίων που παραβίαζαν κατάφωρα το μουσουλμανικό οικογενειακό δίκαιο και για τις οποίες ο καδής 

δεν είχε καμία ενημέρωση και γνώση. Η επιλογή του ιμάμη αντί του καδή για την καταχώριση ενός 

γάμου ή ενός διαζυγίου που δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, ίσως είναι μια επιπλέον εξήγηση 

για τον περιορισμένο αριθμό καταγεγραμμένων γάμων και διαζυγίων στα σιτζίλ. 
276 Adıyeke, “Girit Νikâh Defterleri”, 67. 
277 Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 163. 
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κατάστιχα ναΐπηδων, τιμαριούχων ή μουτεβελλήδων (mütevelliler), συνεπώς κάθε 

σχετική εικασία είναι εξαρχής καταδικασμένη. 

Όσο για την αύξηση των μικτών γάμων, μπορούμε να τη συνδέσουμε με την 

αύξηση των εξισλαμισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι γαμπροί των μικτών 

γάμων είναι εξισλαμισμένοι. Εξίσου μεγάλα ποσοστά εξισλαμισμένων αντρών και 

γυναικών συναντάμε στους μουσουλμανικούς γάμους. Έχει καθιερωθεί ανάμεσα στους 

μελετητές της οθωμανικής ιστορίας να θεωρείται εξισλαμισμένος ο μουσουλμάνος ή η 

μουσουλμάνα που λαμβάνει το πατρώνυμο Αμπντουλλάχ, δηλαδή «δούλος/δούλη του 

θεού». Ωστόσο, είναι πιθανό το όνομα Αμπντουλλάχ να είναι ένα κοινό 

μουσουλμανικό όνομα και να μη δηλώνει μεταστροφή της θρησκείας.278 

 

 

ΙΙ. Γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων 

 

Στις 33 καταχωρίσεις γάμων μεταξύ μουσουλμάνων κατοίκων της Πεδιάδας που έχουν 

καταγραφεί στους τρεις κώδικες, η πιο χαμηλή γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

είναι 800 άσπρα, ενώ η υψηλότερη ανέρχεται σε 12.000 άσπρα.279 Στα περισσότερα 

συμβόλαια το ποσό του μεχρ κυμαινόταν από 3.000 έως 5.000 άσπρα. Τα ποσά αυτά 

ήταν συνηθισμένα για τους γάμους μεταξύ μουσουλμάνων, όπως φαίνεται από τη 

μελέτη των καταχωρίσεων του Μαλεβιζίου και του Τεμένους, καθώς και των 

υπόλοιπων ναχιγέδων του Χάνδακα.280 

                                                           
278 Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος εξετάζοντας τα ευρετήρια ονομάτων των εκδόσεων των τριών 

κωδίκων, υπήρχαν πολλοί εκ γενετής μουσουλμάνοι με το όνομα Αμπντουλλάχ. Ανάμεσά τους 

καταγράφονται χατζήδες, γενίτσαροι, ένας μουτεβελλής βακουφιού, ένας ιμάμης, ένας τσαούσης του Σου 

Κουλεσί, ένας σεγίτ, καθώς και ο Καρά Καδής Αμπντουλλάχ Εφέντης, ο οποίος έδωσε και στο γιο του 

το ίδιο όνομα. Σύμφωνα με τη Rossitsa Gradeva, τον 17ο αι. στις βαλκανικές πόλεις, το όνομα 

Αμπντουλλάχ χρησιμοποιούνταν ως κύριο όνομα· “Towards a Portrait of ‘The Rich’ in Ottoman 

Provincial Society: Sofia in the 1670s”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman 

Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Ρέθυμνο 2005, 

170. 
279 Ι.Κ.Χ. 5:72 [28/8/1673] και 134 [10/10/1673] αντίστοιχα. 
280 Στο Μόσταρ του 17ου αι. το ποσό της γαμήλιας δωρεάς κυμαινόταν μεταξύ 200-42.000 άσπρων. Ο 

μέσος όρος του μεχρ στα γαμήλια συμβόλαια που συνάπτονταν στην πόλη ήταν τα 1.881 άσπρα, ενώ ο 

αντίστοιχος μέσος όρος για τους γάμους που αφορούσαν κατοίκους των επαρχιών έφτανε τα 1.656 

άσπρα· Gara, “Marrying in Seventeenth-Century Mostar”, 128. Στην Ιερουσαλήμ του ίδιου αιώνα 

καταγράφηκαν mehr που έφταναν τα 1.000 γρόσια· Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerusalem”, 165. 

Εάν υποθέσουμε ότι η ισοτιμία γροσιού/άσπρου ήταν κατά μέσο όρο 1/100 τότε τα 1.000 γρόσια 

αντιστοιχούσαν σε 10.000 άσπρα. Δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το ποσό της γαμήλιας 

δωρεάς στους γάμους μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών και στους μικτούς, οπότε οποιαδήποτε 

περαιτέρω σύγκριση είναι παρακινδυνευμένη. 
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 Όπως επισημάναμε παραπάνω, το ποσό του μεχρ συνδεόταν άμεσα με την 

οικονομική και την κοινωνική προέλευση των μελλόνυμφων και φυσικά με την ηλικία 

και την παρθενία της νύφης. Βέβαια, οι διαπραγματευτικές ικανότητες του κηδεμόνα 

μπορούσαν να καταλήξουν σε μια γαμήλια δωρεά που ξεπερνούσε τα προσδοκώμενα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας άντρας που παντρευόταν μια ενήλικη παρθένα νύφη 

μπορούσε να συνευρεθεί ελεύθερα μαζί της, δίχως να αντιμετωπίζει κανένα 

θρησκευτικό, νομικό ή ηθικό περιορισμό. Για αυτό οι ενήλικες παρθένες νύφες ήταν 

σε θέση να διεκδικήσουν, οι ίδιες ή οι οικογένειες ή οι πληρεξούσιοί τους, υψηλές 

γαμήλιες δωρεές. Όπως, για παράδειγμα, η Φατμά κόρη Χασάν από τα Φιλίσια 

Πεδιάδας.281 Φαίνεται πως το οικογενειακό ή κοινωνικό της περιβάλλον είχε 

διασυνδέσεις με γενιτσάρους, αφού και ο πληρεξούσιος και οι μάρτυρές του, καθώς 

και ο γαμπρός ανήκαν σε μονάδες των ντόπιων (yerli yeniçeriler) και των σουλτανικών 

γενιτσάρων (dergâh-ı âli yeniçeriler). Παρόλο που η νύφη ήταν κόρη εκ γενετής 

μουσουλμάνου, τόσο ο πληρεξούσιός της και οι μάρτυρές του όσο και ο γαμπρός με 

τον δικό του πληρεξούσιο και τους μάρτυρές του ήταν, όπως προκύπτει από τα 

πατρώνυμά τους, όλοι εξισλαμισμένοι. Αυτό το στοιχείο μας οδηγεί σε κάποιες 

εικασίες που αναφέρονται στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ εκ γενετής και 

εξισλαμισμένων μουσουλμάνων. Πιο συγκεκριμένα, ίσως το υψηλό για τα δεδομένα 

του ναχιγέ Πεδιάδας ποσό των 8.000 άσπρων της γαμήλιας δωρεάς ήταν αποτέλεσμα 

της προσπάθειας ενός εξισλαμισμένου να φανεί κοινωνικά και οικονομικά αντάξιος 

μιας μουσουλμάνας. Ακόμη μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της απαίτησης μιας εκ 

γενετής μουσουλμάνας ή της οικογένειάς της, προκειμένου να απαντήσει θετικά στην 

πρόταση γάμου ενός εξισλαμισμένου, που πριν εξισλαμιστεί ανήκε σε μια 

πληθυσμιακή ομάδα υποδεέστερη από κάθε άποψη. Ίσως για τους ίδιους λόγους η χήρα 

Ραζιγέ κόρη Χιουσεΐν, που προφανώς δεν ήταν παρθένα, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα 

σχετικά υψηλό μεχρ (1.500 άσπρα) για να παντρευτεί με τον εξισλαμισμένο Μεχμέτ 

γιο Αμπντουλλάχ από την Πεδιάδα.282 

Το χαμηλότερο μεχρ, των 800 άσπρων, το συναντήσαμε στο γάμο που 

συμφώνησε ο Μπαϊράμ Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ για την ανήλικη ανιψιά του, την 

Ισμιχάν κόρη του θανόντος Αλί, από την Έμπαρο Πεδιάδας.283 Όπως ενημερωνόμαστε 

από την καταχώριση, ο κηδεμόνας του κοριτσιού έμενε στο ίδιο χωριό και ήταν 

                                                           
281 Ι.Κ.Χ. 4:324 [3/11/1672]. 
282 Ι.Κ.Χ. 4:1223 [7/11/1683]. Σε γενικές γραμμές οι χήρες δεν λάμβαναν υψηλά μεχρ. 
283 Ι.Κ.Χ. 5:72 [28/8/1673]. 
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αδελφός της μητέρας της Ισμιχάν, της Ζαμπέτας κόρης Μιχάλη. Η τελευταία είχε 

παντρευτεί τον Αλί επιλέγοντας να μην αλλαξοπιστήσει, σε αντίθεση με άλλα μέλη της 

πατρικής της οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό για τις σχέσεις 

των εξισλαμισμένων με τις οικογένειές τους. Φαίνεται ότι η αλλαγή της θρησκείας δεν 

συνεπαγόταν την αποκοπή των εξισλαμισμένων από τον χριστιανικό οικογενειακό και 

κοινωνικό κύκλο τους. Το πατρώνυμο του γαμπρού δεν έχει καταγραφεί στο κείμενο. 

Φέρει, όπως ο θείος της Ισμιχάν, τον τίτλο του «μπεσέ» που παραπέμπει σε άτομο που 

σχετιζόταν με τα στρατιωτικά σώματα.284 

Το υψηλότερο ποσό του μεχρ το συναντήσαμε στον γάμο της κόρης του 

σερντάρη285 Χιουσεΐν Μπεσέ γιου Σουλεϊμάν, κατοίκου της Αγίας Παρασκευής 

Πεδιάδας.286 Πληροφορούμαστε από την καταχώριση ότι πάντρεψε την ανήλικη κόρη 

του Ραμπιά με τον Χασάν Μπεσέ γιο Μεχμέτ με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

12.000 άσπρων. Κρίνοντας από τον τίτλο του σερντάρη, και όπως επιβεβαιώνεται από 

το υψηλό ποσό του μεχρ, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά 

και οικονομικά στρώματα. Βέβαια, το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το περιβάλλον της 

νύφης, ιδιαίτερα της ανήλικης, ήταν ο βασικός παράγοντας στη διαπραγμάτευση του 

γάμου και ιδιαίτερα της γαμήλιας δωρεάς. 

Και στις υπόλοιπες περιπτώσεις γάμων ανήλικων μουσουλμάνων κοριτσιών 

της Πεδιάδας,287 το ποσό της μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς είναι αρκετά υψηλό με 

το μέσο όρο να ανέρχεται περίπου στα 4.000 άσπρα. Από τη μελέτη των γαμήλιων 

αυτών καταχωρίσεων φαίνεται ότι η καλύτερη τύχη για τις ανήλικες κόρες ήταν ο 

γάμος με κάποιο γενίτσαρο, ντόπιο ή αυτοκρατορικό. Παρατηρούμε ότι στους γάμους 

αυτούς οι πληρεξούσιοι και οι μάρτυρές τους, καθώς και οι μάρτυρες της διαδικασίας, 

ανήκαν επίσης σε κάποιο γενιτσαρικό λόχο.288 Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

                                                           
284 Στα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση, εκείνοι που έφεραν τον τίτλο του «μπεσέ», εκτός από απλοί 

στρατιώτες, μπορούσαν να φτάνουν μέχρι και το βαθμό του οντάμπαση, δηλαδή του αξιωματικού που 

ήταν δεύτερος στην ιεραρχία ενός γενιτσαρικού λόχου· Γ. Σπυρόπουλος, Κοινωνική, διοικητική, 

οικονομική και πολιτική διάσταση του οθωμανικού στρατού: οι γενίτσαροι της Κρήτης, 1750-1826, 

αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο 2014, 70. 
285 Τον τίτλο του σερντάρη (serdar) έφερε ο αρχιστράτηγος του οθωμανικού στρατού. Τη μελετώμενη 

περίοδο στην Κρήτη σερντάρης ονομαζόταν και ο επικεφαλής των αυτοκρατορικών γενιτσάρων ενός 

ναχιγέ· Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 124. Βλ. επίσης Ι.Κ.Χ. 5:585 [29/10/1674] και 950 

[23/4/1689] (σερντάρης Πεδιάδας), 605 [14/12/1674] (σερντάρης Ρίζου). 
286 Ι.Κ.Χ. 5:134 [10/10/1673]. 
287 Ι.Κ.Χ. 4:172 [5/9/1672], 176 [7/9/1672], 250 [12/10/1672], 316 [7/11/1672], 341 [20/11/1672], 562 

[29/3/1673], 598 [22/4/1673], Ι.Κ.Χ. 5:57 [14-22/8/1673], 84 [8/9/1673], 128 [5/9/1673], 300 [5/3/1674] 

και 697 [7/4/1688]. 
288 Ι.Κ.Χ. 4:176 [7/9/1672], 316 [7/11/1672], Ι.Κ.Χ. 5:84 [8/9/1673], 300 [5/3/1674]. 
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ενδεικτικό της παγίωσης και της εσωτερικής συνοχής των γενιτσαρικών δικτύων στο 

νησί. Είναι πιθανό, ιδίως στα πρώτα χρόνια μετά την οθωμανική κατάκτηση, οι 

γενίτσαροι να προωθούσαν τις επιγαμίες μεταξύ των ορτάδων τους, πιθανότατα σε μια 

προσπάθεια αποκλεισμού από την κάστα τους ανθρώπων που δεν ανήκαν στα 

στρατιωτικά σώματα. 

Αναφορικά με τη διαπραγμάτευση του γάμου και της δωρεάς, παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον τρεις περιπτώσεις γάμων που συνάπτονται εκ μέρους των κηδεμόνων των 

ανήλικων κοριτσιών, προφανώς εξαιτίας θανάτου ή απουσίας των πατέρων τους. Στην 

πρώτη καταχώριση καταγράφεται ο γάμος της ανήλικης Αϊσέ με τον Αχμέτ Μπέη γιο 

Ρετζέπ.289 Στον καδή παρουσιάστηκε ο αδελφός και κηδεμόνας της Αϊσέ, Μουσταφά 

Μπέης γιος Αλί, κάτοικος του χωριού Τζομπανιανά Πεδιάδας. Η μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά των 5.000 άσπρων που συμφωνήθηκε, πιθανότατα 

αναδεικνύει το ενδιαφέρον του αδελφού για την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της 

μικρής του αδερφής. Επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο πραγματικός τελικός 

αποδέκτης της γαμήλιας δωρεάς ήταν η ανήλικη Αϊσέ ή ο αδερφός της, δεν μπορούμε 

να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του 

αδελφού και κηδεμόνα της για την εξασφάλιση μετρητών. 

Στη δεύτερη καταχώριση, ο γραφέας που καταχώρισε το γαμήλιο συμβόλαιο 

στο σιτζίλ, Εμπού Μπεκίρ Μπέης γιος Χιουσεΐν, κηδεμόνας της ανήλικης Χατιτζέ, 

κόρης του θανόντος Ομέρ Μπέη από το χωριό Σταμνιοί Πεδιάδας, την παντρεύει με 

τον επίσης ανήλικο γιο του Χιουσεΐν ορίζοντας για μεχρ το ποσό των 5.000 άσπρων.290 

Μέχρι την ενηλικίωση της Χατιτζέ ο κηδεμόνας–πεθερός της είχε τη διαχείριση και 

τον έλεγχο της περιουσίας που είχε κληρονομήσει από το θανόντα πατέρα της. Η 

ιδιότητά του αυτή ίσως να δικαιολογεί, εν μέρει, το υψηλό μεχρ. Από την άλλη, πρέπει 

να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή το κορίτσι θα ενηλικιωνόταν και θα μπορούσε να 

διεκδικήσει το μεχρ της σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του συζύγου της. Ίσως, με 

το γάμο αυτό προσπάθησε να κρατήσει υπό την προστασία του την κηδεμονευόμενή 

του και την περιουσία της. Ο διορισμός του ως κηδεμόνας της Χατιτζέ πιθανότατα 

προέκυψε από την προσωπική γνωριμία που είχε με τον πατέρα της, διότι εκείνος τον 

επέλεξε για τη θέση αυτή, όπως πληροφορούμαστε από την καταχώριση. Οι 

ενδεχόμενες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο αντρών ίσως εξηγούν την απόφασή του 

                                                           
289 Ι.Κ.Χ. 4:562 [29/3/1673]. 
290 Ι.Κ.Χ. 5:697 [7/4/1688]. 
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κηδεμόνα να ορίσει τόσο υψηλό μεχρ, που, σε περίπτωση διαζυγίου, θα λειτουργούσε 

σε βάρος του ανήλικου γαμπρού και του ίδιου του κηδεμόνα. Από την άλλη, δεν μπορεί 

να μείνει δίχως σχολιασμό το γεγονός ότι ανάμεσα στους μάρτυρες υπογράφουν δύο 

ναΐπηδες, ο Ρετζέπ Εφέντης και ο Οσμάν Εφέντης,291 καθώς και υπάλληλοι του 

ιεροδικείου, όπως ένας άλλος γραφέας, ο μουχζίρμπασης και ο τσοχαντάρης, γεγονός 

καθόλου ασυνήθιστο, όπως φαίνεται και από άλλες καταχωρίσεις. Ίσως όμως ο 

κηδεμόνας, χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες και τις διασυνδέσεις που του είχε 

εξασφαλίσει η θέση του, επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως μάρτυρες υψηλόβαθμα μέλη 

της ιεραρχίας του δικαστηρίου, σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης της απόφασής του. 

Ομολογουμένως ήταν σπάνιο ένας κηδεμόνας να παντρεύει την κηδεμονευομένη του 

με το γιο του. Στις συνολικά 370 καταχωρίσεις γάμων292 των τριών κωδίκων 

συναντήσαμε μόνο μία ακόμη παρόμοια περίπτωση.293 Ο Κολοβός, στη μελέτη των 

καταχωρίσεων του στρατιωτικού καδή του φρουρίου Ιναντιγέ, κάνει λόγο για έναν 

κηδεμόνα, διορισμένο από το ιεροδικείο (vasi-i şer’î) αυτή τη φορά, τον Μεχμέτ Μπέη 

Αρναβούτ, ο οποίος παντρεύει την ανήλικη κόρη του Χατιτζέ με τον επίσης ανήλικο 

κηδεμονευόμενό του.294 

Η τρίτη καταχώριση γάμου εκ μέρους κηδεμόνα αφορά την ανήλικη Φατμά 

κόρη του θανόντος Χιουσεΐν γιου Αμπντουλλάχ, που κατοικούσε στο χωριό Ελιά 

Πεδιάδας, την οποία παντρεύει ο κηδεμόνας και απελεύθερος δούλος του πατέρα της, 

Χασάν Μπεσέ γιος Αχμέτ,295 με τον Αχμέτ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ με γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 6.000 άσπρων.296 Φαίνεται πως οι σχέσεις του απελεύθερου 

Χασάν με τον πατέρα της ανήλικης είχαν ξεπεράσει τις τυπικές σχέσεις δούλου και 

ιδιοκτήτη. Το ύψος της γαμήλιας δωρεάς φανερώνει την προσπάθεια του απελεύθερου 

δούλου να εξασφαλίσει έναν καλό γάμο στην κηδεμονευόμενή του, εκφράζοντας με 

                                                           
291 Πρόκειται για το ναΐπη Πεδιάδας. Βλ. ενδεικτικά: Ι.Κ.Χ. 5:667 [28/2/1688], 670 [18/3/1688], 698 

[14/5/1688], 804 [21/6/1689], 915 [7/10/1688]. 
292 Στον 3ο κώδικα έχουν καταγραφεί 83 γαμήλια συμβόλαια (8,9%), στον 4ο κώδικα 134 (10,9%) και 

στον 5ο 153 (16% του συνόλου των καταχωρίσεων). 
293 Πρόκειται για τον Μεχμέτ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, κάτοικο Χάνδακα, ο οποίος πάντρεψε την 

κηδεμονευόμενή του Φατμά, κόρη του θανόντος κετχιουντά της δεξιάς πτέρυγας Μουσταφά Αγά γιου 

Αμπντουλλάχ, με τον γιο του με μεχρ 10.000 άσπρα: Ι.Κ.Χ. 3:606 [5/12/1671]. Από λάθος στην ελληνικη 

μετάφραση το ποσό αποδίδεται ως 1.000 άσπρα. 
294 Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 118. 
295 Εκτός αν ο Χασάν ήταν γιος εξισλαμισμένου δούλου που δεν απελευθερώθηκε ποτέ, ο γραφέας 

πρέπει να έχει γράψει λάθος το πατρώνυμό του. Οι εξισλαμισμένοι δούλοι συνήθως είχαν πατρώνυμο 

Αμπντουλλάχ ή Αμπντουλβεχάπ. Ένας δούλος δεν μπορούσε να είναι γιος ελεύθερου γεννημένου 

μουσουλμάνου. 
296 Ι.Κ.Χ. 5:57 [14-22/8/1673]. 
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τον τρόπο αυτό ίσως την υποχρέωση που είχε στην οικογένεια του πρώην κυρίου του 

για την απελευθέρωσή του. 

Οι κηδεμόνες είχαν σημαντικές ευθύνες απέναντι στους κηδεμονευόμενούς 

τους. Εκτός από τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν για την εκμετάλλευση και τη 

σωστή διαχείριση των περιουσιών των προστατευόμενών τους, ήταν επιβαρυμένοι με 

την παροχή της καθημερινής διατροφής αλλά και της ένδυσης τους. Στις καταχωρίσεις, 

εκτός από τις συνηθισμένες προσφυγές των κηδεμόνων στον καδή για τη διευθέτηση 

του ποσού της διατροφής, υπάρχουν και άλλες που φανερώνουν το προσωπικό 

ενδιαφέρον και την αγάπη προς τους ανήλικους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που την 

κηδεμονία αναλαμβάνουν οι μητέρες τους. Για παράδειγμα, η Φατμά κόρη 

Αμπντουλλάχ, κάτοικος του χωριού Βαρβάροι Πεδιάδας, χήρα του Μεχμέτ Μπεσέ και 

κηδεμόνας της τετράχρονης κόρης τους Σαχιχέ, παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον 

καδή του Χάνδακα και ζήτησε να οριστεί ένα ποσό από την περιουσία του θανόντος 

συζύγου της για την καθημερινή διατροφή και ένδυση της κόρης της. Το δικαστήριο 

της επιδίκασε τέσσερα άσπρα ημερησίως, τα οποία θα θεωρούνταν δάνειο που η 

μητέρα έπρεπε να επιστρέψει στην Σαχιχέ μετά την ενηλικίωσή της, όταν δηλαδή θα 

αποκτούσε η ίδια την κυριότητα του κληρονομικού της μεριδίου από την περιουσία 

του πατέρα της.297 Μέχρι εδώ, η ενέργεια της Φατμά είναι τυπική αναφορικά με τα 

καθήκοντά της ως κηδεμόνας. Από μια δεύτερη καταχώριση πληροφορούμαστε ότι η 

Φατμά, πριν αναλάβει την κηδεμονία της κόρης της, εξισλαμίστηκε.298 Αυτό έγινε 

προκειμένου να μην μπορεί κανένας από τους υπόλοιπους συγγενείς και κληρονόμους 

να αμφισβητήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην κηδεμονία. Ίσως η επισήμανση σχετικά 

με τον χαρακτηρισμό του ποσού που θα δαπανούσε ως δάνειο που πρέπει να επιστραφεί 

με την ενηλικίωση της κόρης της να σχετίζεται με την επιθυμία της να ξεκαθαρίσει 

εξαρχής ότι σκοπός της είναι η καλύτερη δυνατή ανατροφή της κόρης της και όχι η 

εκμετάλλευση της περιουσίας της. 

 Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την περίπτωση της πιθανότατα 

εξισλαμισμένης Ραμπιά κόρης Αμπντουλλάχ, από τα Μάλια Πεδιάδας, η οποία 

εκπροσωπείται από το ιεροδικείο, επειδή δεν είχε κάποιο συγγενή για να παραστεί ως 

                                                           
297 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος Κώδικας, 206 (αρ. μτφρ. 359 

[19/10/1670]). 
298 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, στο ίδιο, 201 (αρ. μτφρ. 350 [24/10/1670]): «η Φατμά κόρη 

Αμπντουλλάχ εξισλαμίστηκε και [πλέον] είναι ικανή να αναλάβει την κηδεμονία/Fatime bint Abdullah 

nam hatun şeref-i islamla müşerrefe olub visayet-i mezbureye kadire olmağın». 
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κηδεμόνας στο γάμο της. Ο καδής, που στην περίπτωση αυτή έχει το ρόλο του ex officio 

νόμιμου κηδεμόνα, φροντίζοντας για την καλή τύχη της ανήλικης ορφανής Ραμπιά, την 

παντρεύει με τον τσαούση του Σου Κουλεσί299 Αμπντουλλάχ γιο Αλί. Εκτός από τη 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά των 4.000 άσπρων, σημειώνεται ότι θα λάβει 

και «διάφορα είδη ιματισμού και κοσμήματα» ως γαμήλια προκαταβαλλόμενη 

δωρεά.300 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, φαίνεται πως στις περιπτώσεις όπου το 

ρόλο του κηδεμόνα αναλάμβανε το ιεροδικείο, δεν ήταν ασυνήθιστο να ορίζονται 

ασαφώς είδη ιματισμού και κοσμήματα ως προκαταβαλλόμενη δωρεά. Πιθανόν το 

γεγονός αυτό να σχετίζεται με την περιορισμένη ή ανύπαρκτη διαπραγματευτική 

δύναμη της ανήλικης ορφανής, η οποία αναγκάζεται να δεχτεί το προσφερόμενο μεχρ, 

ενώ για να μπορέσει να λάβει τα 4.000 άσπρα που συμφωνήθηκαν έπρεπε να μείνει 

χήρα ή να τη χωρίσει ο σύζυγός της. 

 

 

IΙΙ. Γάμοι μεταξύ χριστιανών 

 

Στους μελετώμενους κώδικες εντοπίσαμε μόλις δώδεκα καταχωρίσεις γαμήλιων 

συμβολαίων μεταξύ χριστιανών της Πεδιάδας.301 Τόσο οι καταχωρίσεις όσο και τα 

συμβόλαια γάμου πραγματοποιήθηκαν με βάση το μουσουλμανικό δίκαιο και το 

ιεροδικαστικό τυπικό που ακολουθούσε ο καδής. Ο μικρός αριθμός των γάμων 

χριστιανών σίγουρα δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε εάν επρόκειτο απλώς για την καταχώριση ενός γάμου που 

πρώτα είχε πραγματοποιηθεί στην εκκλησία και έπειτα, για λόγο που δεν 

προσδιορίζεται στις πηγές, καταγράφηκε στο επίσημο οθωμανικό κατάστιχο302 ή εάν 

                                                           
299 Su Kulesi, δηλαδή «πύργος του νερού». Πρόκειται για τον βενετικό πύργο στην είσοδο του λιμανιού 

του Χάνδακα. Ακόμη και σήμερα είναι γνωστός με την ονομασία «Κούλες». 
300 Ι.Κ.Χ. 5:300 [5/3/1674]. 
301 Ο Κολοβός αναφέρει ότι σε κάποιες καταχωρίσεις γάμων μεταξύ χριστιανών ήταν παρών διερμηνέας, 

το όνομα του οποίου καταγραφόταν ανάμεσα στους μάρτυρες της διαδικασίας· Kolovos, “A Town for 

the Besiegers”, 119. 
302 Ο Abdul-Rehim που μελέτησε την οθωμανική Αίγυπτο αναφέρει ότι οι γάμοι των μη μουσουλμάνων 

χριστιανών και εβραίων πραγματοποιούνταν από τους ιερείς και τους ραββίνους, σύμφωνα με 

αντίστοιχους θρησκευτικούς κανόνες, όμως καταχωρούνταν στο ιεροδικαστικο κατάστιχο, όπως και οι 

γάμοι των μουσουλμάνων, σύμφωνα, δηλαδή, με το ισλαμικό οικογενειακό δίκαιο· Abdal-Rehim, “The 

Family and Gender in Egypt”, 97. 
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επρόκειτο για γάμους που έγιναν αποκλειστικά ενώπιον του ιεροδικείου κατά το 

ισλαμικό δίκαιο. 

Τα ποσά της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς είναι γενικά χαμηλά, με 

το μικρότερο μεχρ να μην ξεπερνάει το ποσό των 100 άσπρων. Το έλαβε η Εργίνα κόρη 

Μιχάλη, κάτοικος του χωριού Αρμάχα Πεδιάδας, η οποία παντρεύτηκε τον 

Κωνσταντίνο γιο Γιάννη.303 Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ο πληρεξούσιός της, 

Μαρής γιος Νικολού, μαζί με τρεις χριστιανούς μάρτυρες, οι οποίοι επικύρωσαν την 

πληρεξουσιότητά του. Ας σημειωθεί πως το ισλαμικό δίκαιο απαιτούσε την παρουσία 

μόνο δύο μαρτύρων για τον πληρεξούσιο. Παρόλο που περισσότεροι από δύο μάρτυρες 

δεν προσέδιδαν καμία περαιτέρω νομιμοποίηση,304 ίσως ο Μαρής να έφερε τρεις 

μάρτυρες επειδή ήταν χριστιανοί και συνεπώς η νομική αξία της κατάθεσής τους ήταν 

μειωμένη έναντι εκείνης των μουσουλμάνων. 

Η διάθεση του καδή να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά του στην εφαρμογή 

του ισλαμικού νόμου στα θέματα του γάμου, φαίνεται και από την, κατά περίπτωση, 

εξίσωση των μουσουλμάνων με τους μη μουσουλμάνους. Αυτό συνέβη, για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του γάμου της Μαρίνας κόρης Μιχάλη, από τους 

Ζωφόρους Πεδιάδας, με τον Μάρκο γιο Γιάννη.305 Ο πληρεξούσιός της, Μανιός γιος 

παπα-Μάρκου, εμφάνισε ως μάρτυρες τον Μουσά Μπεσέ γιο Αλί και τον Μιχάλη γιο 

Βαλάκου. Ο ισλαμικός νόμος δέχεται τη μαρτυρία μη μουσουλμάνων σε υποθέσεις που 

τους αφορούν αποκλειστικά.306 Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε 

πολλές άλλες, ο καδής φαίνεται να εξισώνει τη μαρτυρία ενός μουσουλμάνου με τη 

μαρτυρία ενός μη μουσουλμάνου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επιβεβλημένη από τον 

ιερό νόμο θεσμική διάκριση. Αυτό συνέβαινε διότι δεν παραβιαζόταν η ουσία του 

νόμου. Επρόκειτο απλώς για μάρτυρες που επιβεβαίωναν τη νομιμότητα ενός 

πληρεξούσιου σε γάμο δύο χριστιανών. 

Τα υψηλότερα καταγεγραμμένα μεχρ δεν ξεπερνούσαν τα 1.000 άσπρα.307 Για 

παράδειγμα, αυτό ήταν το ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς που 

                                                           
303 Ι.Κ.Χ. 4:471 [20/2/1673]. 
304 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 193. 
305 Ι.Κ.Χ. 3:564 [8/11/1671]. 
306 Schacht, στο ίδιο, 194. 
307 Εκ παραδρομής στον εκδεδομένο κώδικα έχει καταγραφεί μεχρ ύψους 4.000 άσπρων στον γάμο της 

Μαρίνας κόρης Μάρκου από το Αβδού με τον Γιώργη γιο Νικολού, το οποίο θα ήταν το υψηλότερο που 

έχει συμφωνηθεί σε γάμο μεταξύ χριστιανών. Ωστόσο, το ποσό που καταγράφεται στο πρωτότυπο 

οθωμανικό κείμενο είναι 400 άσπρα: Ι.Κ.Χ. 3:289 [16/1/1672]. 
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συμφωνήθηκε στο γαμήλιο συμβόλαιο της Ανεζίνας κόρης Δημήτρη, από το 

Σγουροκεφάλι Πεδιάδας, η οποία με πληρεξούσιο τον Ιμπραήμ Μπέη γιο Μουσταφά, 

σύμφωνα με την μαρτυρία του Γιουσούφ γιου Αμπντουλλάχ και του Μαχμούτ γιου 

Αμπντουλλάχ, παντρεύτηκε τον Λάμπο γιο Κωνσταντίνου.308 Όπως ήδη αναφέραμε, 

είναι πιθανό οι χριστιανοί να επέλεγαν το ιεροδικείο για το γάμο τους εξαιτίας των 

χαμηλότερων δικαστικών τελών. Τα χαμηλά ποσά του μεχρ υποδεικνύουν ανθρώπους 

που δεν βρίσκονταν σε καλή οικονομική κατάσταση. Συνεπώς η εικασία ότι πρώτα 

παντρεύονταν στην εκκλησία και μετά κατέγραφαν το γάμο τους στο κατάστιχο του 

καδή, πληρώνοντας δηλαδή διπλά τέλη, είναι μάλλον ανυπόστατη. 

 Μια από τις καταχωρίσεις γάμου χριστιανών της Πεδιάδας, είναι, όπως 

φαίνεται, μια υπόθεση καθαρά γυναικεία. Σε αυτή, η Καλή κόρη Γιάννη, από τα Πεζά, 

πλησιέστερη συγγενής και κηδεμόνας της ανήλικης κόρης της Μαρίνας, παρουσιάζεται 

αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο για να αποσύρει την αγωγή που είχε εγείρει εναντίον 

της Μαριέτας κόρης Παπαγιάννη, με την κατηγορία ότι πάντρεψε την κόρη της Μαρίνα 

με τον Νικολάκη309 γιο Ανδρουλή από το χωριό Αστρίτσι της ίδιας επαρχίας.310 Από 

τη συνοπτική καταχώριση δεν πληροφορούμαστε τι προηγήθηκε της αγωγής και της 

παρεξήγησης μεταξύ των δύο γυναικών. Μήπως η Μαριέτα είχε αναλάβει το ρόλο της 

προξενήτρας, αλλά τελικά δεν αντεπεξήλθε στις προσδοκίες της Καλής; Ποια ήταν η 

σχέση της Μαριέτας και του Νικολάκη; Οι διαφορές που προέκυψαν ήταν οικονομικής 

φύσης; Πάντως, το βέβαιο είναι ότι οι δύο γυναίκες τελικά συμφιλιώθηκαν και θέλησαν 

να λάβουν και επίσημο δικαστικό έγγραφο που να το επιβεβαιώνει, προσφεύγοντας και 

οι δύο αυτοπροσώπως στον καδή. 

 Παρόλο που, σε γενικές γραμμές, στα κατάστιχα δεν καταγράφονται 

λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως θα φώτιζαν τις συνθήκες σύναψης ενός γάμου, 

ενίοτε συναντάμε κάποιες καταχωρίσεις με πληροφορίες που συμπληρώνουν κάποια 

κενά αναφορικά με τα έθιμα που ίσχυαν και τις στρατηγικές που υιοθετούνταν. Για 

παράδειγμα, σε μια καταχώριση του 4ου κώδικα,311 ο Νικολός γιος Αντώνη από το 

                                                           
308 Ι.Κ.Χ. 3:77 [22/8/1671]. Βλ. επίσης Ι.Κ.Χ. 3:85 [29/8/1671], 564 [8/11/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:319 

[6/11/1672]. 
309 Τα ονόματα των χριστιανών καταγράφονται όπως σημειόνονται στο οθωμανικό κείμενο. Ο 

γραμματέας του ιεροδικείου κατέγραφε το όνομα που άκουγε, για αυτό συναντάμε ονόματα όπως 

Νικολάκης, Μιχελής, Παρασκή κτλ. 
310 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος Κώδικας, 180 (αρ. μτφρ. 311 

[12/5/1671]). 
311 Ι.Κ.Χ. 4:409 [11/1/1673]. 
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χωριό Μαγαραλή312 της επαρχίας Τεμένους εγείρει αγωγή εναντίον του Γιάννη γιου 

Μιχελή από το Καταλαγάρι Πεδιάδας, με την κατηγορία ότι, όταν ο εναγόμενος 

εκδήλωσε την επιθυμία να παντρέψει τον ανήλικο γιο του Νικολό με την ανήλικη κόρη 

του ενάγοντος, ο τελευταίος του έδωσε «εν είδει δωροδοκίας/be tariki-r’ rüşvet»313 80 

ασλάνια γρόσια.314 Επειδή όμως τελικά ο εναγόμενος αρνήθηκε τη σύναψη του γάμου, 

ο ενάγων ζητά να του επιστραφεί το ποσό. Έπειτα από την παραδοχή του εναγόμενου 

ότι έλαβε το παραπάνω ποσό, το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ της επιστροφής του στον 

ενάγοντα. Πουθενά στην καταχώριση δε σημειώνεται η λέξη προίκα, ούτε γαμήλια 

δωρεά, ενώ ο όρος «rüşvet» δεν συναντάται σε καμία άλλη σχετική καταχώριση των 

τριών κωδίκων. Από την άλλη πρέπει να αναρωτηθούμε εάν επρόκειτο για το 

«τράχωμα», το δώρο δηλαδή που έδιναν οι γονείς μιας νύφης στον γαμπρό, με σκοπό 

να εξασφαλίσουν την συγκατάθεσή του για τον γάμο, διότι, σε περίπτωση ακύρωσης 

του γάμου, το «τράχωμα» έμενε στην κατοχή του γαμπρού και δεν επιστρεφόταν.315 

Εάν επρόκειτο για το «τράχωμα» φαίνεται πως ο καδής δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως, 

πιθανόν διότι επρόκειτο για υπόθεση που αφορούσε δύο χριστιανούς. Το γεγονός είναι 

ότι η υπόθεση έφτασε στο ιεροδικείο του Χάνδακα προκειμένου να υπάρχει έγγραφη 

δεσμευτική δικαστική απόδειξη για την επιστροφή του ποσού, το οποίο 

ομολογουμένως ήταν αρκετά υψηλό, εάν ισχύει η εικασία περί «τραχώματος». 

 

 

ΙV. Μικτοί γάμοι 

 

Στα 27 συμβόλαια μικτών γάμων των τριών κωδίκων ο μέσος όρος της γαμήλιας μη 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς είναι λίγο περισσότερα από 1.800 άσπρα. Το χαμηλότερο 

                                                           
312 Πρόκειται για τον σημερινό Άγιο Βλάση Τεμένους Στην μετάφραση του εκδεδομένου τόμου 

σημειώνεται λανθασμένα το όνομα Πιναρλή. Στην επαρχία Τεμένους δεν υπήρχε χωριό με τέτοιο όνομα. 
313 Ο Εμπουσουούντ αναφέρει τον όρο «rüşvet» σε γνωμοδοτήσεις του που αφορούν περιπτώσεις 

γαμήλιων δώρων μεταξύ των συζύγων (ağırlık ve ergenlik)· Ε. Μ. Düzdağ, Şeyhülislam Ebusuud Efendi 

Fetvaları Işığında16. Asır Türk Hayatı, Κωνσταντινούπολη 1983, 37. Γενικά για τη δωροδοκία (rüşvet) 

βλ. S. Köse, λ. “Rüşvet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 35, Κωνσταντινούπολη 2008, 

303-306· του ίδιου “İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 

11 (2008), 139-166. 
314 Η χρονολογία της καταχώρισης είναι 11/1/1673. Αν λάβουμε υπόψη μας την ισοτιμία 1/120 που 

σημειώνεται στην εισαγωγή του 4ου κώδικα, τότε τα 80 ασλάνια γρόσια αντιστοιχούν σε 9.600 άσπρα.  
315 Pantazopoulos, Church and Law, 57. 
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μεχρ (400 άσπρα) καταγράφεται σε δύο συμβόλαια. Στο πρώτο, η χήρα316 Εργίνα κόρη 

παπα-Μανόλη, κάτοικος του χωριού Ανώπολη Πεδιάδας, με πληρεξούσιο τον αδελφό 

της Νικολό, σύμφωνα με τη μαρτυρία δύο χριστιανών συγχωριανών τους, παντρεύεται 

τον στρατιώτη του Σου Κουλεσί Μεχμέτ γιο Αλί.317 Πιθανόν η παρουσία του αδερφού 

της σχετίζεται με το γεγονός ότι είναι κόρη ιερέα. Θα ήταν προκλητικό να εμφανιστεί 

ένας ιερέας στο αλλόθρησκο δικαστήριο και μάλιστα για να παντρέψει την κόρη του. 

Άλλωστε μπορεί εύκολα να φανταστεί κάποιος το σκάνδαλο που θα ξεσπούσε στο 

χωριό όπου έμενε ο πατέρας της Εργίνας αν μαθευόταν ότι η χήρα κόρη του όχι μόνο 

αρνήθηκε να περάσει την υπόλοιπη ζωή της μόνη, όπως επέβαλλε το κρητικό έθιμο, 

αλλά επέλεξε να ξαναπαντρευτεί και μάλιστα αλλόθρησκο! Το χαμηλό μεχρ συνάδει 

με μια γυναίκα που σύναπτε δεύτερο ή και τρίτο γάμο, μια και γενικά οι χήρες δεν 

κατάφερναν να εξασφαλίσουν υψηλές γαμήλιες δωρεές.318 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 2/3 των μικτών γάμων οι γαμπροί ήταν 

εξισλαμισμένοι, κρίνοντας από τα πατρώνυμά τους. Ο μέσος όρος της γαμήλιας δωρεάς 

που συμφωνήθηκε ήταν περίπου 1.770 άσπρα. Οι περισσότεροι εξισλαμισμένοι έφεραν 

τον τίτλο του «μπεσέ» ή του «μπέη». Ένας τέτοιος εξισλαμισμένος μπέης, ο Αχμέτ 

Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, συμφώνησε να καταβάλει στη σύζυγό του, Ελιά κόρη 

Φραγκιά από το χωριό Ασκοί Πεδιάδας, το ποσό των 8.000 άσπρων ως γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά.319 Το ίδιο έκανε ο Αχμέτ Μπέης γιος Αλί, ο οποίος 

συμφώνησε να καταβάλει στη Μαριέτα κόρη Μαθιού από το Πηγαϊδούρι το ποσό των 

7.000 άσπρων.320 Οι παραπάνω τίτλοι υποδεικνύουν τη σύνδεση των εξισλαμισμένων 

γαμπρών με τα στρατιωτικά σώματα, από όπου λάμβαναν μισθό για τις υπηρεσίες τους. 

Και οι δύο γυναίκες εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από χριστιανούς. Η Ελιά είχε 

πληρεξούσιο το Νικολό γιο Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τη μαρτυρία δύο χριστιανών, 

και η Μαριέτα εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα της, σύμφωνα με τη μαρτυρία δύο 

μουσουλμάνων. 

 Εξίσου υψηλό μεχρ συμφωνήθηκε στο γάμο της Μαριέτας κόρης Μιχάλη που 

κατοικούσε στο χωριό Μελέσες του ναχιγέ Πεδιάδας, η οποία παντρεύτηκε τον 

                                                           
316 Εκ παραδρομής δεν έχει σημειωθεί στην ελληνική μετάφραση ότι ήταν χήρα (seyyibe). 
317 Ι.Κ.Χ. 4:183 [8/9/1672]. 
318 Στη δεύτερη καταχώριση με το χαμηλότερο μεχρ, η Ελιά κόρη Μιχελή από το χωριό Γάλιπε Πεδιάδας, 

με πληρεξούσιο και μάρτυρες χριστιανούς, παντρεύεται τον Αλί γιο Αμπντουλλάχ: Ι.Κ.Χ. 5:499 

[9/7/1674]. 
319 Ι.Κ.Χ. 5:80 [5/9/1673]. 
320 Ι.Κ.Χ. 4:661 [3/6/1673]. 
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Μουσλή Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 5.000 

άσπρων.321 Η Μαριέτα επέλεξε να την εκπροσωπήσει στο ιεροδικείο ο συγχωριανός 

της Σαχίν Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, σύμφωνα με τη μαρτυρία των επίσης 

συγχωριανών της Μάρκου γιου Πέρου και Μιχάλη γιου Γιώργη. Από την καταχώριση 

αυτή αντιλαμβανόμαστε τους δεσμούς συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων 

των επαρχιών. Όπως παρατηρούμε, η νύφη επέλεξε να εκπροσωπηθεί από τον 

πιθανότατα εξισλαμισμένο συγχωριανό της, την πληρεξουσιότητα του οποίου 

επιβεβαιώνουν δύο χριστιανοί. 

 Μπορεί η παρουσία μιας γυναίκας να μην ήταν καθημερινό φαινόμενο στο 

ιεροδικείο του Χάνδακα, πάντως φαίνεται ότι δεν αποτελούσε εξαιρετικό ή σπάνιο 

γεγονός. Παρόλο που οι γυναίκες συνήθως επέλεγαν να εκπροσωπηθούν από 

πληρεξούσιο, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται αυτοπροσώπως 

στον καδή. Αυτό έκανε η Ανέζα, σύζυγος του θανόντος γενίτσαρου του 55ου σώματος 

και εμπόρου σερμπετιού, Αλί Μπεσέ, από το χωριό Χιγιαρλή Ντερέ (Καρτερός) της 

Πεδιάδας.322 Επειδή δεν είχαν αποκτήσει παιδιά και δεν παρουσιάστηκαν άλλοι 

κληρονόμοι, η περιουσία του θανόντος περιήλθε στο ταμείο των γενιτσάρων υπό τη 

διαχείριση του εμίνη Ομέρ Αγά.323 Η Ανέζα, ως χριστιανή, δεν είχε δικαίωμα σε 

κληρονομικό μερίδιο από την περιουσία του θανόντος συζύγου της,324 πέραν από τη 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της, την οποία διεκδικεί ενώπιον του καδή. 

Σύμφωνα με την καταχώριση, η Ανέζα ζήτησε τη μεσολάβηση του ιεροδικείου για την 

απόδοση της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς των 6.000 άσπρων από τον 

πληρεξούσιο του διαχειριστή της περιουσίας του θανόντος. Όταν ο τελευταίος 

αρνήθηκε το αίτημά της, εκείνη παρουσίασε στο ιεροδικείο ως μάρτυρες το μουχτεσίπη 

(muhtesib) Ρετζέπ Μπεσέ γιο Μπαϊράμ και τον καγίμη (kayyım)325 Μεχμέτ Μπεσέ γιο 

Μαχμούτ Τουφεκτσή, κατοίκους Χάνδακα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν μάρτυρες 

στο γαμήλιο συμβόλαιο της Ανέζας και του συζύγου της και ότι ο τελευταίος είχε 

ορίσει ως γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά το ποσό των 6.000 άσπρων. Όταν η 

Ανέζα δεν κατάφερε να εισπράξει το ποσό, της προτάθηκε να ορκιστεί ότι δεν την είχε 

                                                           
321 Ι.Κ.Χ. 4:178 [7/9/1672]. 
322 Ι.Κ.Χ. 3:336 [13/2/1672]. 
323 Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης και εκποίησης της περιουσίας των άτεκνων 

θανόντων γενιτσάρων, αυτοκρατορικών και ντόπιων, βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 173, 

198 και 202. 
324 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 170· H. Aktan, λ. “Miras”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 30, Κωνσταντινούπολη 2005, 144. 
325 Φροντιστής τζαμιού ή βακουφιού. 
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λάβει ακόμη, όπως και έκανε. Το δικαστήριο αποφάσισε να της καταβληθεί το ποσό 

από την περιουσία του θανόντος. Υποθέτουμε ότι παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον 

καδή, διότι στην καταχώριση δεν σημειώνεται το όνομα πληρεξούσιου και μαρτύρων. 

 

 

2.8 Γαμήλια συμβόλαια στο ναχιγέ Μαλεβιζίου 

 

Ι. Αριθμητικά στοιχεία 

 

Τα γαμήλια συμβόλαια που αναφέρονται σε χωριά του ναχιγέ Μαλεβιζίου είναι μόλις 

δεκαεννιά. Από αυτά, εννιά έχουν καταγραφεί στον 3ο κώδικα, έξι στον 4ο και μόλις 

τέσσερα στον 5ο κώδικα. Οι καταχωρίσεις καταγράφηκαν στα σιτζίλ από τις αρχές 

Αυγούστου του έτους 1671 μέχρι τα μέσα Αυγούστου του 1674. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα που ακολουθεί, στον 4ο κώδικα δεν καταχωρήθηκε ούτε ένα γαμήλιο 

συμβόλαιο μεταξύ χριστιανών ή μεταξύ μουσουλμάνου και χριστιανής. Ομοίως, στον 

5ο κώδικα δεν καταγράφηκε κανένας χριστιανικός γάμος. Από την άλλη, οι τρεις από 

τους τέσσερις καταγραμμένους γάμους είναι μικτοί. 

1. Πίνακας γαμήλιων συμβολαίων ναχιγέ Μαλεβιζίου 

 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΙΚΤΟΙ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

3 3 2 4 9 

4 6 0 0 6 

5 1 0 3 4 

ΣΥΝΟΛΟ 10 2 7 19 
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Για το Μαλεβίζι ισχύουν οι ίδιοι πιθανοί λόγοι που εξηγούν τον περιορισμένο 

αριθμό καταχωρίσεων γάμων και στην περίπτωση της επαρχίας Πεδιάδας. Επίσης 

πρέπει να σκεφτούμε ότι γαμήλια συμβόλαια μπορεί να είχαν καταγραφεί στα 

κατάστιχα που τηρούσε ο καδής Μαλεβιζίου.326 Πριν από τη συνθηκολόγηση του 

Χάνδακα (Σεπτέμβριος 1669), οι Οθωμανοί είχαν εγκαταστήσει καδή στο χωριό Άγιος 

Μύρων της επαρχίας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του στρατού και της 

διοίκησης. Μετά την παράδοση του Χάνδακα, η έδρα του καδή μεταφέρθηκε στην 

πόλη και στην επαρχία εγκαταστάθηκε ναΐπης.327 Τα κατάστιχα του καδή Μαλεβιζίου 

δεν έχουν σωθεί ή δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Ωστόσο, από τα σιτζίλ του Χάνδακα 

μπορούμε να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα αναφορικά με τα γαμήλια συμβόλαια 

της επαρχίας. 

 

 

ΙΙ. Γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων 

 

Στα συνολικά δέκα συμβόλαια γάμων μεταξύ μουσουλμάνων το χαμηλότερο ποσό της 

γαμήλιας δωρεάς ήταν 500 άσπρα, ενώ το μεγαλύτερο ανερχόταν στα 6.000 άσπρα. Ο 

μέσος όρος του μεχρ ήταν λίγο παραπάνω από 2.500 άσπρα. Η εξισλαμισμένη Φατμά328 

κόρη Αμπντουλλάχ, από το Καβροχώρι Μαλεβιζίου, με πληρεξούσιο και μάρτυρες 

επίσης εξισλαμισμένους, συμφώνησε να λάβει την προαναφερόμενη μικρότερη 

                                                           
326 Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, κδ΄ (υποσ. 16) και Ι.Κ.Χ. 3: 676 

[14-23/3/1669], όπου ο καδής Μαλεβιζίου διατάσσεται με μπουγιουρντί να πράξει τα δέοντα για να 

ελέγξει τυχόν αυθαιρεσίες στην είσπραξη τιμαριωτικών φόρων του χωριού Αυγενική. Το έγγραφο φέρει 

ημερομηνία 14-23 Μαρτίου 1669. Επίσης, υπήρχε ο καδής του στρατού που είχε εγκατασταθεί στο 

φρούριο Ιναντιγέ Τεμένους· Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 104. 
327 Βαρούχα, Χαιρέτη, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας, 21, 35. 
328 Εκ παραδρομής ο τίτλος «χατούν» συνοδεύει το όνομα των περισσότερων εξισλαμισμένων γυναικών 

στις εκδεδομένες περιλήψεις των καταχωρίσεων του 3ου κώδικα. Στο πρωτότυπο οθωμανικό κείμενο των 

καταχωρίσεων σημειώνεται το όνομα και το πατρώνυμο της εξισλαμισμένης και έπειτα γράφει “nam 

hatun”. Για παράδειγμα διαβάζουμε «Fatime bint Abdullah nam hatun», δηλαδή «γυναίκα που 

ονομάζεται Φατμά κόρη Αμπντουλλάχ». Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για τίτλο 

συνοδευτικό του ονόματος αλλά για λέξη που προσδιορίζει το φύλο και την κοινωνική θέση. Σύμφωνα 

με τη Madeline Zilfi, όταν η λέξη «χατούν» χρησιμοποιείται ως τίτλος, υποδηλώνει γυναίκα των μεσαίων 

και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων· M. C. Zilfi, “‘We Don’t Get Along’: Women and Ηul Divorce in 

the Eighteenth Century”, στο Women in the Ottoman Empire, 280. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται 

και από τις καταχωρίσεις των μελετώμενων κωδίκων. Αντιθέτως, τον τίτλο «χανούμ» έφεραν κόρες 

υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Βλ. ενδεικτικά τις κόρες του βεζίρη Αχμέτ Πασά (Ι.Κ.Χ. 3:15 

[17/7/1671]), την κόρη του πρώην ντεφτερντάρη Κρήτης (Ι.Κ.Χ. 3:36 [17/7/1671]) κ.ά. 



 

 

101 

 

γαμήλια δωρεά των 500 άσπρων από τον σύζυγό της, Αχμέτ Μπεσέ γιο 

Αμπντουλλάχ.329 Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο γάμο ήταν εξισλαμισμένοι. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τις πιο συμφέρουσες συμφωνίες, αναφορικά με την 

γαμήλια δωρεά, τις διαπραγματεύονταν οι ενήλικες παρθένες νύφες. Για παράδειγμα, 

η ενήλικη παρθένα Ραμπιά κόρη Μεχμέτ, από τα Γιοφυράκια Μαλεβιζίου, συμφώνησε 

σε μεχρ που ανερχόταν στα 6.000 άσπρα.330 Ο πληρεξούσιός της, Αχμέτ Μπεσέ γιος 

Αλί, όπως και οι μάρτυρες που τον πλαισίωναν, ανήκε στο 3ο σώμα των ντόπιων 

γενιτσάρων. Όσο για τον γαμπρό, τον Μουσταφά Τσελεμπή γιο Σεϊντί, δεν φαίνεται να 

ανήκε σε κάποιο στρατιωτικό σώμα. Ο τίτλος «τσελεμπής» που έφερε παραπέμπει σε 

ανθρώπους με μόρφωση και οικονομική επιφάνεια, την οποία είχαν αποκτήσει κυρίως 

από την ενασχόλησή τους με εμπορικές επιχειρήσεις.331 Ο πληρεξούσιός του, 

Γιουσούφ Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, έχει ως μάρτυρες τους τιμαριούχους Χατζή Αχμέτ 

Αγά γιο Γιουσούφ Αγά και Χατζή Σαχίν Μπέη γιο Αμπντουλλάχ, η παρουσία των 

οποίων ενισχύει την υπόθεση ότι ο γαμπρός ανήκε στην οικονομική και κοινωνική ελίτ 

της περιοχής. Ο τίτλος «χατζής» που έφεραν οι δύο μάρτυρες δηλώνει ότι αμφότεροι 

είχαν πραγματοποιήσει το πολυέξοδο ταξίδι για το προσκύνημα στη Μέκκα. Όπως 

βλέπουμε το κοινωνικό, το οικονομικό και το επαγγελματικό προφίλ όλων των 

εμπλεκόμενων σε ένα γάμο ήταν αλληλένδετο και αλληλεξαρτώμενο. 

Αναφορικά με τους γάμους ανήλικων κοριτσιών, τους οποίους σύναψαν οι 

πατέρες τους, την υψηλότερη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά κατάφερε να 

εξασφαλίσει ο Χασάν γιος Αμπντουλλάχ από τη Ρογδιά Μαλεβιζίου, ο οποίος 

παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή και πάντρεψε την ανήλικη κόρη του Ραμπιά 

με τον Σαμπάν Μπέη γιο Αμπντουλλάχ με γαμήλια δωρεά 5.000 άσπρων.332 Ο Ομέρ 

Μπεσέ γιος Αχμέτ, κάτοικος Τυλίσου, μέσω του πληρεξουσίου του, πάντρεψε την 

ανήλικη κόρη του Αϊσέ με τον Ισμαήλ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, ο οποίος συμφώνησε 

σε γαμήλια δωρεά 3.000 άσπρων.333 Τέλος, ο Μουσταφά Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, 

κάτοικος Τυλίσου επίσης, πάντρεψε την ανήλικη κόρη του Αϊσέ με τον συγχωριανό 

                                                           
329 Ι.Κ.Χ. 3:32 [3/8/1671]. 
330 Ι.Κ.Χ. 4:75 [31/7/1672]. 
331 Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 280. Σύμφωνα με την Faroqhi, οι τίτλοι «τσελεμπή» και «εφέντη» 

συνδέονταν με εμπόρους και τεχνίτες. Στην Άγκυρα και την Καισάρεια του 17ου αιώνα οι τίτλοι αυτοί 

χρησιμοποιούνταν για να εκφράσουν σεβασμό· S. Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: 

Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650, Νέα Υόρκη 1984, 250· Kolovos, 

“A Town for the Besiegers”, 116. 
332 Ι.Κ.Χ. 3:220 [7/6/1672]. 
333 Ι.Κ.Χ. 4:127 [22/8/1672]. 
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του Γιουσούφ γιο Αμπντουλλάχ, ο οποίος στο δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από 

πληρεξούσιο. Η γαμήλια δωρεά που συμφωνήθηκε στο γαμήλιο αυτό συμβόλαιο 

ανερχόταν στα 1.500 άσπρα.334 Και οι τρεις γαμπροί φαίνεται ότι ήταν εξισλαμισμένοι. 

Πιθανότατα, όπως σε όλους τους γάμους, η διαφορά στο ποσό του μεχρ αντανακλά τη 

διαφορετική οικονομική κατάσταση των γαμπρών και των νυφών. Το γεγονός όμως ότι 

το υψηλότερο ποσό, των 5.000 άσπρων, συμφωνήθηκε στο γάμο χωρίς βεκίλη μας δίνει 

την ευκαιρία να θέσουμε το ζήτημα του τυχόν κόστους που είχε η χρήση πληρεξούσιου 

και των μαρτύρων του στο ιεροδικείο. Ας σημειωθεί πως η καταμέτρηση των 

καταχωρίσεων των τριών ιεροδικαστικών κωδίκων του Χάνδακα335 έδειξε ότι το 

ποσοστό παρουσίας πληρεξούσιων ήταν αρκετά υψηλό (33%). Ο Jennings στη μελέτη 

του για την παρουσία και τη λειτουργία του βεκίλη στο ιεροδικείο της Καισάρειας του 

17ου αιώνα – στο δικό του δείγμα το ποσοστό χρήσης βεκίληδων ήταν πολύ χαμηλό, 

6% – αναφέρει ότι δεν βρήκε αποδείξεις για την έμμισθη παροχή υπηρεσιών, 

καταλήγοντας ότι, τόσο στην Καισάρεια όσο και στην Αμάσεια, το Καραμάν, την 

Τραπεζούντα και την Κύπρο, δεν φαίνεται να υπήρχε οργανωμένη τάξη βεκίληδων.336 

Από την άλλη, σε μια σπάνια καταχώριση σε σιτζίλ του 17ου αιώνα από τη Λάρισα, το 

οποίο μελέτησε ο Γιώργος Σαλακίδης, καταγράφεται με σαφήνεια η αμοιβή που έλαβε 

ο αδελφός και πληρεξούσιος μιας μουσουλμάνας, τον οποίο είχε διορίσει προκειμένου 

να εισπράξει τη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της (20.000 άσπρα) και το 1/4 

της περιουσίας του θανόντος συζύγου της (55.600 άσπρα). Από το συνολικό ποσό των 

75.600 άσπρων που εισέπραξε ο πληρεξούσιος κράτησε 10.000 άσπρα για την 

συμφωνημένη αμοιβή του.337 Και η Gradeva στη μελέτη της για τους πλούσιους της 

Σόφιας κατά τη δεκαετία του 1670 αναφέρει ότι ανάμεσα στα χρέη του θανόντος Ελ-

Χατζ Σουλεϊμάν καταγράφηκε το ποσό των 4.800 άσπρων, το οποίο χρωστούσε στο 

βεκίλη του Αλί Μπεσέ.338 

 Για το τέλος αφήσαμε το γάμο της ανήλικης Φατμά κόρης Κουρτ Μπέη από τα 

Σταυράκια Μαλεβιζίου.339 Η υπόθεσή της έγινε γνωστή όταν ο στρατιωτικός 

                                                           
334 Ι.Κ.Χ. 4:338 [31/10/1672]. 
335 Καταμετρήθηκαν οι καταχωρίσεις στις οποίες αναφέρεται έστω μία φορά η ύπαρξη πληρεξούσιου, 

χωρίς όμως να έχει γίνει περαιτέρω διάκριση σε χριστιανούς ή μουσουλμάνους ή κατηγοριοποίηση 

ανάλογα με το είδος της υπόθεσης. 
336 Jennings, “The Office of Vekil”, 164, 168. Για την Κύπρο βλ. του ίδιου, Christians and Muslims in 

Ottoman Cyprus, 122-123. 
337 Salakides, “Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa)”, 210. 
338 Gradeva, “Towards a Portrait of ‘The Rich’”, 183. 
339 Ι.Κ.Χ. 5:100 [17/9/1673]. 
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(kumbaracı, πυροβολητής-ολμιστής) Οσμάν Μπέης γιος Ορούτς340 παρουσιάστηκε 

στη συνεδρίαση του ιεροδικείου που πραγματοποιήθηκε στο συμβούλιο του διοικητή 

του Χάνδακα και ήγειρε αγωγή εναντίον του πατέρα της Φατμά, Κουρτ Μπέη, 

κατηγορώντας τον ότι, παρόλο που έξι χρόνια πριν από την ημερομηνία της 

καταχώρισης341 είχε παντρέψει τη Φατμά με τον ανήλικο γιο του Ομέρ, με γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 1.000 άσπρα, πριν από ένα μήνα την πάντρεψε και με τον 

Οσμάν Τσελεμπή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πολυγαμία επιτρέπεται μόνο για 

τον άντρα στο ισλάμ και απαγορεύεται ρητά για τη γυναίκα. Όταν ήρθε η σειρά του 

Οσμάν Τσελεμπή να μιλήσει, δήλωσε ότι πράγματι ένα χρόνο πριν ο ενάγων είχε 

ζητήσει για νύφη του την κόρη του Κουρτ Μπέη, αλλά εκείνος αρνήθηκε να του τη 

δώσει. Δύο μουσουλμάνοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν την κατάθεσή του και το 

δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει την αγωγή και κάθε απαίτηση του ενάγοντος. 

Μπορούμε να υποθέσουμε πως οι δύο άντρες, έξι χρόνια πριν είχαν κάνει κάποιες 

συζητήσεις σχετικά με τον γάμο των ανήλικων παιδιών τους, όμως τελικά ο πατέρας 

της Φατμά, ένα χρόνο πριν τη δίκη, αποφάσισε να αρνηθεί την πρόταση του Οσμάν και 

να παντρέψει την κόρη του με τον Οσμάν Τσελεμπή, για λόγους που δεν αναφέρονται 

στην καταχώριση. Από άλλη καταχώριση πληροφορούμαστε ότι δύο μήνες μετά, στις 

6 Νοεμβρίου 1673, η χριστιανή μητέρα της Φατμά, Μαρίνα342 κόρη Γιώργη από τα 

Σταυράκια Μαλεβιζίου, παρουσιάστηκε στο συμβούλιο που συγκάλεσε ο 

απεσταλμένος του ιεροδικείου στο σπίτι του κετχιουντά των τσαούσηδων στο 

Χάνδακα,343 και δήλωσε ενώπιον του συζύγου και κηδεμόνα της κόρης της, Οσμάν,344 

ότι της δωρίζει κινητή και ακίνητη περιουσία, αξίας 100 ασλανιών γροσιών (δύο σπίτια 

-το ένα με οκτώ ισόγεια δωμάτια, κήπο και αυλή-, πέντε ξύλινα σεντούκια, έξι ζευγάρια 

σεντόνια, τέσσερα στρώματα, δύο καζάνια και 20 πρόβατα).345 Πιθανότατα επρόκειτο 

για την προίκα που έδωσε η χήρα μητέρα στην κόρη της, παρόλο που δεν αναφέρεται 

                                                           
340 Από καταχώριση του δεύτερου κώδικα πληροφορούμαστε ότι ήταν σπαχής του χωριού Σταυράκια: 

Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 313 (αρ. μτφρ. 550 

[31/3/1671]). 
341 Η καταχώριση καταγράφτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1673. 
342 Δεν είναι σαφές αν το οθωμανικό κείμενο γράφει Μαρίνα ή Μαριέτα. 
343 Από τις καταχωρίσεις φαίνεται ότι ο καδής μπορούσε να συγκαλέσει δικαστήριο, μέσω ενός 

απεσταλμένου του, σε σπίτια απλών ανθρώπων στο Χάνδακα και στις επαρχίες, καθώς και στο σαράι 

του διοικητή του Χάνδακα ή στην έδρα υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ακόμη και στο σπίτι του 

μητροπολίτη Κρήτης. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:320 [20/1/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:715 [13/7/1673], 889 

[26/5/1684], 890 [26/5/1684], 1009 [27/3/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:201 [6/11/1673], 365 [9/4/1674], 366 

[9/4/1674], 566 [25/9/1674]. 
344 Στην καταχώριση αυτή καταγράφεται ως μπέης, ενώ στην προηγούμενη ως τσελεμπής. Μάλλον 

πρόκειται για λάθος του γραφέα. 
345 Ι.Κ.Χ. 5:201 [6/11/1673]. 
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ρητά στην καταχώριση ότι πρόκειται για προικώα δωρεά. Είναι εμφανείς οι 

προσπάθειες των γονιών να εξασφαλίσουν το καλύτερο μέλλον γα την κόρη τους. Οι 

προγαμιαίες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των γονιών μιας ανήλικης δεν 

ήταν σπάνιες, όμως ούτε και δεσμευτικές, με αποτέλεσμα συχνά να καταλήγουν στο 

ιεροδικείο. 

 

 

ΙΙΙ. Γάμοι χριστιανών 

 

Είναι περισσότερο από προφανές ότι δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τους 

γάμους χριστιανών του Μαλεβιζίου ενώπιον του ιεροδικείου, τη μελετώμενη χρονική 

περίοδο, μόνο από δύο καταχωρίσεις. Ωστόσο, η μία από αυτές είναι ενδεικτική της 

προτίμησης των χριστιανών στο δικαστήριο του καδή. Στην καταχώριση αυτή, η 

Μαρίνα κόρη Φραγκιά από τη Σίβα Μαλεβιζίου, με πληρεξούσιο το Τζώρτζη γιο 

Φραγκιά, που δεν διευκρινίζεται ρητώς εάν είναι ο αδερφός της, παντρεύεται τον 

Κωνσταντίνο γιο Τζώρτζη με πληρεξούσιο τον παπα-Αγγελή γιο παπα-Γιάννη με 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 1.000 άσπρων.346 Και οι τέσσερις μάρτυρες των 

δύο πληρεξούσιων είναι χριστιανοί. Προφανώς, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της 

καταχώρισης αυτής είναι η παρουσία ενός παπά στη θέση του πληρεξούσιου του 

γαμπρού, που, όπως φαίνεται, προερχόταν από οικογένεια ιερέων. Ο Σταυρινίδης 

καταγράφει ακόμη μία τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για τον παπα-Γιακουμή, 

πληρεξούσιο του Νικόδημου γιου Μανόλη στο γάμο του με τη χήρα Εργίνα Αμιρά.347 

Η Ευγενία Κερμελή, σχολιάζοντας τον γάμο αυτό, αναφέρει ότι ίσως το ζευγάρι 

απευθύνθηκε στον ιεροδίκη εξαιτίας κάποιου θρησκευτικού κωλύματος για το γάμο 

τους. Για την παρουσία του παπα-Γιακουμή έχει τη γνώμη ότι ήταν αποτέλεσμα της 

ανάγκης του ή της άγνοιάς του για τους εκκλησιαστικούς κανόνες.348 Ας σημειωθεί σε 

αυτό το σημείο πως η παρουσία των απλών ιερέων στο δικαστήριο του καδή ήταν 

αρκετά συχνή, όπως φαίνεται από τη μελέτη των εγγράφων των τριών κωδίκων. 

                                                           
346 Ι.Κ.Χ. 3:403 [9/4/1672]. 
347 Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 81 (αρ. μτφρ 116 [27/11/1658]). 

Αφορά σε χωριό της επαρχίας Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. 
348 E. Kermeli, “Marriage and Divorce of Christians and New Muslims in Early Modern Ottoman Empire: 

Crete 1645-1670”, Oriente Moderno, 93 (2013), 541-542. 
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Εμφανίζονταν ως ενάγοντες, εναγόμενοι, κηδεμόνες, πληρεξούσιοι και μάρτυρες επί 

της διαδικασίας. Ακόμη και εξισλαμισμό ενός χριστιανού που είχε διοριστεί ιερέας σε 

ιδιωτικό μοναστήρι εντοπίσαμε.349 Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επέλεγαν να υπερασπίσουν τα ατομικά και οικογενειακά τους συμφέροντα 

παραμερίζοντας την εκκλησιαστική τους αποστολή. Η προσπάθειά τους να 

καλυτερεύσουν όσο ήταν δυνατό τις συνθήκες διαβίωσής τους, ιδιαίτερα μετά τη 

θρησκευτική απομόνωση που είχαν βιώσει επί Βενετών,350 ίσως να δικαιολογεί εν 

μέρει αυτές τις επιλογές και τις συμπεριφορές τους. Είναι γεγονός ότι οι απλοί ιερείς 

δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν την απαραίτητη εκκλησιαστική μόρφωση και 

εκπαίδευση.351 Είναι πολύ πιθανό ότι γνώριζαν μόνο να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και 

να τελούν τα μυστήρια της εκκλησίας. Όμως, ακόμη και ο πιο αμαθής ιερέας ήταν σε 

θέση να καταλάβει ότι το ιεροδικείο ήταν το δικαστήριο του αλλόθρησκου κατακτητή. 

Συνεπώς, το πιθανότερο είναι ότι οι ιερείς που έφταναν στον καδή, οδηγούνταν εξ 

ανάγκης ή στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, 

ακόμη και αποσκοπώντας στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, πληροφορίες για τους γάμους δεν λαμβάνουμε μόνο 

από τα γαμήλια συμβόλαια, αλλά και έμμεσα, από διενέξεις και άλλες υποθέσεις που 

καταγράφονται στα σιτζίλ. Από μια τέτοια διένεξη μαθαίνουμε για τον Γιώργη γιο 

Τζανή, κάτοικο του χωριού Καλέσα Μαλεβιζίου, και την αγωγή που κατέθεσε κατά 

της Μαριέτας με την κατηγορία ότι του οφείλει 200 γρόσια, που του είχε υποσχεθεί 

όταν, ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία της καταχώρισης, είχε συμφωνήσει να 

παντρευτεί την κόρη της Εργινούσα. Ο όρος που σημειώνεται στην καταχώριση για το 

οφειλόμενο ποσό είναι ergenlik. Ο ενάγων χάνει την υπόθεση, διότι το δικαστήριο 

αποφάσισε ότι η κατηγορία δεν ήταν έγκυρη κατά τον ισλαμικό ιερό νόμο (meşru 

olmadığına).352 Ο Imber αναφέρει σε άρθρο του ότι το ergenlik ήταν ένα δώρο που 

                                                           
349 Ι.Κ.Χ. 3:12 [12/7/1671]. Πρόκειται για τον Φραγκιά γιο Μανόλη που είχε διοριστεί παπάς στο 

μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στο Σκαλάνι Πεδιάδας και εξισλαμίστηκε. 
350 Είναι γνωστό ότι οι Βενετοί επιχείρησαν να αποκόψουν τους Κρητικούς από κάθε δεσμό με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να επιβάλουν την απόλυτη εξουσία τους, τόσο στο πολιτικό όσο 

και στο θρησκευτικό πεδίο. Η προσπάθεια απομόνωσης και αποδυνάμωσης της ορθόδοξης πίστης στο 

νησί πραγματοποιήθηκε με την κατάργηση των ορθόδοξων επισκοπών, τη δήμευση της εκκλησιαστικής 

περιουσίας και την απαγόρευση της χειροτονίας. Όσοι επιθυμούσαν να χειροτονηθούν έπρεπε να 

περάσουν από επιτροπή στο Χάνδακα και έπειτα να ταξιδέψουν μέχρι τη Μεθώνη, την Κορώνη, την 

Κεφαλονιά ή τη Ζάκυνθο, έχοντας μαζί τους συστατική επιστολή από τη βενετική διοίκηση· Ν. 

Τωμαδάκης, «Οι ορθόδοξοι παπάδες επί Ενετοκρατίας και η χειροτονία αυτών», Κρητικά Χρονικά, 13 

(1959), 39-72. 
351 Την άποψη αυτή σχημάτισε και ο Tournefort: A Voyage into the Levant, 104. 
352 Ι.Κ.Χ. 4:1092 [20/10/1685].  
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έκανε η σύζυγος στο μέλλοντα σύζυγό της, ο οποίος, με τη σειρά του, ανταπέδιδε με 

δώρο προς τη μέλλουσα γυναίκα του. Επρόκειτο για ένα έθιμο ριζωμένο στην 

παράδοση, χωρίς όμως καμία νομική υποχρέωση ή νομιμοποίηση να το συνοδεύει. Ο 

νόμος δεν παραχωρούσε την ιδιοκτησία της περιουσίας που ανταλλασσόταν ως 

ergenlik, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων και διενέξεων μεταξύ του ζευγαριού 

αναφορικά με την κυριότητά της.353 Πιθανόν επρόκειτο για την προίκα που είχε 

υποσχεθεί η νύφη ή οι γονείς της στον γαμπρό, την οποία το ιεροδικείο αποδίδει με τον 

όρο ergenlik. Ο Γιώργης στάθηκε άτυχος διότι το ισλαμικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει ως 

νομική υποχρέωση την καταβολή προίκας. 

 

 

IV. Μικτοί γάμοι 

 

Στα μόλις επτά γαμήλια συμβόλαια μικτών γάμων του ναχιγέ Μαλεβιζίου το 

χαμηλότερο καταγεγραμμένο μεχρ ήταν τα 600 άσπρα, στο γάμο της Εργίνας κόρης 

Γιώργη από το Καβροχώρι. Με πληρεξούσιο και μάρτυρες χριστιανούς παντρεύτηκε 

τον Μεχμέτ γιο Αμπντουλλάχ.354 Η Σοφία κόρη Αντώνη από το Καβροχώρι με 

πληρεξούσιο τον γενίτσαρο του 12ου σώματος Μεχμέτ Μπεσέ γιο Αλί, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του εθελοντή της αριστερής πτέρυγας Σουλεϊμάν Μπέη γιου Αμπντουλλάχ 

και του Μεχμέτ Μπέη γιου Αμπντουλλάχ, παντρεύτηκε τον γενίτσαρο Αμπντουλκερίμ 

Μπεσέ γιο Ρετζέπ με μεχρ 2.000 άσπρων.355 Αυτό ήταν και το υψηλότερο μεχρ για τους 

μικτούς γάμους του Μαλεβιζίου, ο μέσος όρος των οποίων μόλις ξεπερνούσε τα 1.200 

άσπρα. Και οι επτά νύφες εκπροσωπήθηκαν στο ιεροδικείο από πληρεξούσιο. Τέσσερις 

από τους επτά πληρεξούσιους ήταν χριστιανοί και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι. 

Μάλιστα ο ένας εξ αυτών αναφέρεται ως αμφιθαλής αδελφός της ενήλικης παρθένας 

χριστιανής νύφης.356 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 

των εξισλαμισμών, η αλλαγή της θρησκείας ήταν μια απόφαση που δεν άλλαζε 

δραματικά τη ζωή και την καθημερινότητα της πλειονότητας των εξισλαμισθέντων. 

                                                           
353 Imber, “Women, Marriage and Property”, 90. Βλ. και σχετικούς φετβάδες του Εμπουσουούντ· 

Düzdağ, Şeyhülislam Ebusuud Efendi Fetvaları Işığında16. Asır Türk Hayatı, 37. 
354 Ι.Κ.Χ. 5:530 [15/8/1674]. 
355 Ι.Κ.Χ. 3:349 [23/2/1672]. 
356 Ι.Κ.Χ. 5: 222 [9/12/1673]. 
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2.9 Γαμήλια συμβόλαια στο ναχιγέ Τεμένους 

 

 

Ι. Αριθμητικά δεδομένα 

 

Σε χωριά της επαρχίας Τεμένους, η οποία αποτελεί την άμεση ενδοχώρα του Χάνδακα, 

αναφέρονται 21 γαμήλια συμβόλαια. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, 

οι περισσότεροι γάμοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν ανάμεσα σε μουσουλμάνους. Το 

πρώτο γαμήλιο συμβόλαιο που καταγράφηκε στον 3ο κώδικα έχει χρονολογία 11 

Απριλίου 1672 και το τελευταίο του 5ου κώδικα χρονολογείται στις 20 Αυγούστου 

1674. Και στην επαρχία Τεμένους, όπως και στο Μαλεβίζι, καταχωρήθηκαν μόλις δύο 

γάμοι χριστιανών και τέσσερις μικτοί. Οι λόγοι για τους οποίους ο αριθμός γάμων που 

εντοπίζουμε είναι περιορισμένος έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια και για 

αυτό δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθούν. 

2. Πίνακας γαμήλιων συμβολαίων ναχιγέ Τεμένους 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ

ΩΝ 

ΓΑΜΟΙ 

ΜΙΚΤΟΙ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

3 2 0 1 3 

4 7 0 1 8 

5 6 2 2 10 

ΣΥΝΟΛΟ 15 2 4 21 

 

 

ΙΙ. Γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων 
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Στα μουσουλμανικά γαμήλια συμβόλαια του ναχιγέ Τεμένους συναντήσαμε τρεις 

καταχωρίσεις που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις γυναίκες της εποχής. 

Πρόκειται για τρεις, πιθανότατα, εξισλαμισμένες μητέρες οι οποίες μέσω 

πληρεξούσιου παντρεύουν τις ανήλικες κόρες τους. 

 Σε περίπτωση θανάτου του πατέρα και απουσίας ή αδυναμίας των υπόλοιπων 

πατροπλευρικών αντρών συγγενών (πατέρας, αδερφός, θείος του θανόντος πατέρα) να 

αναλάβουν την κηδεμονία των ορφανών του, η μητέρα μπορούσε, με αίτησή της στον 

καδή, να ζητήσει την κηδεμονία των ανήλικων παιδιών της. Η κηδεμονία της μητέρας 

αιρόταν σε περίπτωση που επέλεγε να συνάψει γάμο με «ξένο», δηλαδή άντρα που δεν 

είχε καθόλου συγγενικούς δεσμούς με το ανήλικο παιδί της. Στην περίπτωση αυτή την 

κηδεμονία αναλάμβανε η επόμενη κοντινότερη γυναίκα συγγενής του παιδιού.357 Η 

κηδεμονία έπαυε να ισχύει, όπως είναι λογικό, μετά το θάνατο της μητέρας–κηδεμόνα. 

Αυτό συνέβη, πιθανότατα, στην περίπτωση της εξισλαμισμένης Αϊσέ, από το Βενεράτο 

Τεμένους, η οποία πέθανε αφήνοντας κληρονόμους το δεύτερο σύζυγό της και τα δύο 

ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει από τον πρώτο της σύζυγο, Οσμάν Αγά γιο Ομέρ 

Αλάη Μπέη.358 Η αμφιθαλής αδερφή του Οσμάν Αγά, Φατμά,359 διορίστηκε από το 

ιεροδικείο κηδεμόνας των ανήλικων παιδιών του αδερφού της, πιθανότατα επειδή ο 

δεύτερος σύζυγος της Αϊσέ ήταν «ξένος». Από τις άλλες δύο καταχωρίσεις που 

αναφέρονται στην ίδια υπόθεση πληροφορούμαστε για την καταγραφή της περιουσίας 

της θανούσης κατόπιν αιτήσεως της Φατμά. Όπως φαίνεται, η Κατερίνα, που έγινε 

Αϊσέ, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία ύψους 

51.450 άσπρων, η οποία αποτελούνταν από τα εξής: «οικοσκευή αξίας 950 [άσπρων], 

ρουχισμό αξίας 200 [άσπρων], σπίτι οκτώ δωματίων αξίας 10.000 [άσπρων], τρία 

στρέμματα αμπέλι αξίας 10.000 [άσπρων], 40 στρέμματα χωράφι αξίας 10.000 

[άσπρων], οκτώ ελαιόδεντρα αξίας 300 [άσπρων], γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη 

δωρεά 20.000 [άσπρων]».360 Αφού αφαιρέθηκαν τα απαραίτητα έξοδα,361 τα 

                                                           
357 J. Tucker, “The Fullness of Affection: Mothering in the Islamic Law of Ottoman Syria and Palestine”, 

στο M. C. Zilfi (επιμ.), Women in the Ottoman Empire, 240-241. 
358 Ι.Κ.Χ. 4:995 [χ.χ.]. Βλ. και καταχώριση 994 [5/2-6/3/1685] του ίδιου κώδικα για την καταγραφή του 

εξισλαμισμού της τέως Κατερίνας, νυν Αϊσέ, εκ μέρους της Φατμά. 
359 Σημειώνεται ως «καύχημα των καλυμμένων με πέπλο γυναικών/fahrü’l-muhadderat»: Ι.Κ.Χ. 4:1021 

[7/3/1685]. 
360 Ι.Κ.Χ. 4:1021 [7/3/1685], 1024 [1/4/1685]. 
361 Τα έξοδα, όπως καταγράφηκαν στην καταχώριση είναι τα εξής: 800 άσπρα για έξοδα κηδείας, 1.286 

άσπρα για φόρο διανομής κληρονομικών μεριδίων, 360 άσπρα για έξοδα κασσάμη και γραμματείας, 300 

άσπρα για έξοδα κλήτευσης μαζί με το ενοίκιο για το υποζύγιο, 500 άσπρα για έξοδα αποδεικτικού 

εγγράφου: Ι.Κ.Χ. 4:1021 [7/3/1685], 1024 [1/4/1685]. 
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κληρονομικά μερίδια διανεμήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ισλαμικό 

κληρονομικό δίκαιο. Έτσι, ο δεύτερος σύζυγος της Αϊσέ έλαβε το ¼ από την περιουσία 

της, ο ανήλικος γιος της το ½ της περιουσίας και η ανήλικη κόρη το μισό από το μερίδιο 

του αδελφού της.362 Δεν μπορεί να μη συσχετίσει κάποιος τον εξισλαμισμό της Αϊσέ 

με τη διανομή των κληρονομικών μεριδίων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το μόνο πρόβλημα 

που προέκυπτε από το γάμο ενός μουσουλμάνου με μια μη μουσουλμάνα ήταν 

κληρονομικό. Δηλαδή, οι σύζυγοι μεταξύ τους δεν μπορούν να κληρονομήσουν ή να 

κληροδοτήσουν την περιουσία τους.363 Συνεπώς, αν η Αϊσέ παρέμενε χριστιανή, τα 

παιδιά της δεν θα μπορούσαν να λάβουν κληρονομικό μερίδιο από την περιουσία της. 

Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσε ο εξισλαμισμός της.364 Η επιγραμματική 

καταγραφή του εξισλαμισμού δεν μας επιτρέπει να μάθουμε αν η πρωτοβουλία αυτή 

υποδηλώνει την πίεση που δέχτηκε η Αϊσέ από τη Φατμά για να εξισλαμιστεί. Η 

διαχείριση του κληρονομικού μεριδίου των ανήλικων παιδιών ήταν πλέον ευθύνη της 

Φατμά. Να επισημάνουμε ωστόσο ότι η Φατμά δεν είχε εμπλακεί στη νέα ζωή της 

πρώην νύφης της επιτρέποντάς της να έχει μαζί τα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον 

αδερφό της. Όπως ήδη αναφέραμε, η κηδεμονία της Κατερίνας-Αϊσέ έπρεπε να αρθεί 

αμέσως μόλις παντρέυτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, που θεωρούνταν «ξένος». 

Φαίνεται πως, κατά περίπτωση, υπήρχε απόσταση ανάμεσα στη νομική θεωρία και την 

πρακτική εφαρμογή της. Εντούτοις, όταν τέθηκε το ζήτημα της κληρονομιάς η Φατμά 

ανέλαβε δράση. Μάλιστα πληροφορούμαστε ότι ενεπλάκη σε διένεξη με τον δεύτερο 

σύζυγο και κληρονόμο της Αϊσέ, τον Μαχμούτ Τσελεμπή γιο Αλί Τσελεμπή, ο οποίος 

την είχε κατηγορήσει σε προηγούμενη αγωγή του για τη μη απόδοση του ποσού των 

100 γροσίων που είχε δαπανήσει από την προσωπική του περιουσία για επιδιορθώσεις 

που έκανε στην περιουσία της θανούσης συζύγου του. Μετά τη μεσολάβηση τρίτων 

κατέληξαν σε συμβιβασμό, με τον Μαχμούτ να δηλώνει ότι παραιτείται από την κινητή 

και ακίνητη περιουσία της θανούσης και την Φατμά να δηλώνει ότι παραιτείται και 

εκείνη από το ποσό των 7.858 άσπρων, το οποίο αποτελούσε τη γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά της θανούσης που όφειλε να της αποδώσει ο Μαχμούτ.365 

Όπως φαίνεται από τη μελέτη των σιτζίλ διαφόρων περιοχών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, οι καδήδες δεν απέτρεπαν παρόμοιες αιτήσεις κηδεμονίας. Ο 

                                                           
362 Ι.Κ.Χ. 4:1021 [7/3/1685]. 
363 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 114· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 170-171. 
364 Ι.Κ.Χ. 4:994 [5/2-6/3/1685]. 
365 Ι.Κ.Χ. 4:1024 [1/4/1685]. 
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Jennings, στη μελέτη του για την Καισάρεια του 17ου αιώνα, κάνει λόγο για την 

προτίμηση του καδή να παραχωρεί στη μητέρα παρά σε κάποιο συγγενή από τη μεριά 

του πατέρα την κηδεμονία των ανήλικων τέκνων. Δεν είναι γνωστά τα κριτήρια στα 

οποία ο ιεροδίκης στήριζε την απόφασή του.366 Η άποψη της Judith Tucker έρχεται να 

συμπληρώσει τα κενά της παραπάνω μελέτης. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η 

πλειονότητα των μουφτήδων συμφωνούσε ότι το καλύτερο για ένα ανήλικο παιδί, 

ιδιαίτερα αν αυτό ήταν ακόμη βρέφος που θήλαζε, ήταν να μεγαλώνει κοντά στη 

βιολογική του μητέρα. Εκείνη ήταν εξοπλισμένη σωματικά και συναισθηματικά για να 

ικανοποιεί τις ανάγκες του για φαγητό, ύπνο, ένδυση και σωματική υγιεινή και κυρίως 

να καλύψει τις συναισθηματικές του ανάγκες για στοργή, αγάπη και ασφάλεια. 

Μάλιστα, αναφέρει ότι οι μουφτήδες είχαν πλήρη γνώση του ιδιαίτερου δεσμού μιας 

μητέρας με το παιδί της, κάνοντας λόγο για «πληρότητα στοργής».367 

Στην περίπτωση της Καισάρειας δεν διευκρινίζεται αν οι μητέρες–κηδεμόνες 

ήταν εκ γενετής μουσουλμάνες ή εξισλαμισμένες. Το ίδιο και στην οθωμανική Συρία 

και Παλαιστίνη, τις οποίες μελέτησε η Tucker. Όμως η τελευταία αναφέρει ότι οι 

μητέρες που αναλάμβαναν την κηδεμονία των ανήλικων παιδιών τους, σε περίπτωση 

θανάτου ή εξαφάνισης του συζύγου τους, όχι μόνο είχαν δικαίωμα να διαχειρίζονται 

την περιουσία τους, αλλά και να παντρεύουν τις ανήλικες κόρες τους, με μοναδική 

προϋπόθεση η γαμήλια δωρεά που θα συμφωνούνταν και ο γαμπρός να ήταν 

κατάλληλοι και αντάξιοι της ανήλικης κόρης.368 Πιθανότατα, να μην μπορούσαν να 

κάνουν το ίδιο με τους ανήλικους γιους τους, μια και, όπως αναφέρθηκε, εκείνοι θα 

κουβαλούσαν το βάρος του ονόματος και της γενιάς του πατέρα τους. Δεν είναι τυχαίο 

ότι και στο Τέμενος οι τρεις εξισλαμισμένες μητέρες–κηδεμόνες, μέσω του 

πληρεξουσίου τους, παντρεύουν τις ανήλικες κόρες τους. Στις καταχωρίσεις δεν 

διευκρινίζεται αν οι μητέρες ήταν επίσημα διορισμένες από τους συζύγους και πατέρες 

των κοριτσιών, οπότε η κηδεμονία τους ήταν αδιαμφισβήτητη369 ή αν είχαν διοριστεί 

στη θέση αυτή κατόπιν αίτησής τους προς το ιεροδικείο. Συνήθως, ένα τέτοιο στοιχείο 

                                                           
366 Jennings, “The Legal Position of Women in Kayseri”, 125· του ίδιου “Women in Early 17th Century 

Ottoman Judicial Records”, 160. 
367 Tucker, “The Fullness of Affection”, 232, 236-238. 
368 Στο ίδιο, 247. Για τον διορισμό μητέρων στη θέση των κηδεμόνων των ανήλικων παιδιών τους, βλ. 

επίσης M. Meriwether, “The Rights of Children and the Responsibilities of Women: Women as Wasis 

in Ottoman Aleppo, 1770-1840”, στο A. El-Azhary Sonbol (επιμ.), Women, the Family, and Divorce 

Laws in Islamic History, 219-235. 
369 Ο κηδεμόνας που είχε επιλεγεί από τον φυσικό γονέα ενός ανήλικου υπερίσχυε όλων των 

πατροπλευρικών συγγενών· Tucker, “The Fullness of Affection”, 248-249. 
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καταγραφόταν στην καταχώριση του ιεροδικείου, ως μια ακόμη έγγραφη απόδειξη για 

την κηδεμονία.370 Ο κηδεμόνας που είχε οριστεί απευθείας από τον πατέρα του 

ανήλικου καταγραφόταν ως vasi-i muhtar, δηλαδή επιλεγμένος κηδεμόνας, ενώ ο 

τοποθετημένος από το ιεροδικείο καταγραφόταν ως vasi-i mansub, δηλαδή 

διορισμένος.371 Ειδικά για τους κηδεμόνες της δεύτερης κατηγορίας, η άδεια του 

ιεροδικείου ήταν απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν την 

περιουσία του/της κηδεμονευομένου/ης τους.372 Για παράδειγμα, η Ισμιχάν κόρη 

Γιουσούφ, κάτοικος του χωριού Δρακουλιάρης Τεμένους, κηδεμόνας της ανήλικης 

κόρης της Χατιτζέ, μετά τον θάνατο του συζύγου της Μπατίρ Αλί γιου Αμπντουλλάχ, 

αναγκάστηκε να πάρει άδεια από το ιεροδικείο για να πουλήσει ακίνητη περιουσία του 

θανόντος, διότι το ποσό που είχε προβλεφθεί δεν επαρκούσε για την ένδυση και τη 

διατροφή της ανήλικης. Έπειτα από την έγκριση του καδή, η Ισμιχάν, μέσω 

πληρεξουσίου, πούλησε σε πλειστηριασμό ένα χωράφι στο ίδιο χωριό και έλαβε 40 

ασλάνια γρόσια.373 

Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο Τέμενος από την Φατμά κόρη 

Αμπντουλλάχ, που κατοικούσε στο χωριό Κόλαινα. Μέσω του πληρεξουσίου της, 

Γιουσούφ Τσαβούς γιου Αμπντουλλάχ, παντρεύει την ανήλικη κόρη της Αϊσέ με τον 

Μεχμέτ Μπέη γιο Αλί Μπέη, τον οποίο στο δικαστήριο εκπροσωπεί ο πατέρας του. Το 

ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς που συμφωνήθηκε ήταν 12.000 

άσπρα.374 Στη μέχρι τώρα μελέτη των γαμήλιων συμβολαίων των τριών επαρχιών 

έχουμε συναντήσει μία ακόμη περίπτωση με τόσο υψηλό μεχρ: στο γάμο της ανήλικης 

κόρης του σερντάρη Χιουσεΐν Μπεσέ που κατοικούσε στο χωριό Αγία Παρασκευή 

Πεδιάδας.375 Το υψηλό ποσό της γαμήλιας δωρεάς από τη μια ήταν συνδεδεμένο με 

την οικονομική δυνατότητα του γαμπρού, ενώ αντανακλούσε ταυτόχρονα το κύρος της 

                                                           
370 Από τις καταχωρίσεις πληροφορούμαστε για την Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ από χωριό της Πεδιάδας, 

η οποία δήλωσε στο ιεροδικείο ότι ο σύζυγός της, λίγο πριν πεθάνει από την ασθένειά του, την όρισε 

κηδεμόνα των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους. Όταν ένας χριστιανός ιερέας αμφισβήτησε την 

κηδεμονία της, εκείνη παρουσίασε τρεις μουσουλμάνους μάρτυρες συγχωριανούς της, οι οποίοι 

κατέθεσαν υπέρ της νομιμότητας της κηδεμονίας· Ι.Κ.Χ. 5:295 [28/2/1674]. 
371 M. Yazbak, “Muslim Orphans and the Sharia in Ottoman Palestine according to Sijill Records”, 

Journal of the Economic and Social History of the Orient, 44/2 (2001), 128-129. 
372 Η Ελευθερία Ζέη που μελέτησε τα νοταριακά αρχεία της Πάρου (18ο αι.) κάνει λόγο για την ανάληψη 

εκ μέρους της μητέρας της «επιτροπείας» της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση θανάτου του πατέρα 

η μητέρα μπορούσε να διεκδικήσει τη διαχείριση της πατρικής περιουσίας που είχαν κληρονομήσει τα 

ανήλικα παιδιά της μέχρι την ενηλικίωσή τους· Ε. Ζέη, «Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη ιδιοκτησία 

στην Πάρο τον 18ο αιώνα: πρώτες προσεγγίσεις», Τα Ιστορικά, 11/20 (1994), 63. 
373 Ι.Κ.Χ. 3:799 [21/2/1751]. 
374 Ι.Κ.Χ. 3:194 [27/5/1672]. 
375 Ι.Κ.Χ. 5:134 [10/10/1673]. 
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οικογένειας του σερντάρη στην τοπική κοινωνία. Τι γίνεται όμως με τη Φατμά και την 

κόρη της Αϊσέ; Είναι σίγουρα εντυπωσιακό πως μια γυναίκα η οποία είχε μείνει χωρίς 

σύζυγο και είχε αναλάβει η ίδια την κηδεμονία της κόρης της κατάφερε να εξασφαλίσει 

τόσο μεγάλο ποσό γαμήλιας δωρεάς. Στην καταχώριση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 

αναφορικά με τον σύζυγο της Φατμά και πατέρα της Αϊσέ. Φαίνεται πως στο πρόσωπο 

της κόρης αντικατοπτριζόταν ο σεβασμός και η ισχύς του πατρικού ονόματος. Από την 

άλλη, και ο γαμπρός και ο πατέρας του φέρουν τον τίτλο του «μπέη». Η εξέταση των 

ευρετηρίων ονομάτων των εκδόσεων των τριών κωδίκων δείχνει ότι τον τίτλο αυτό 

έφεραν άνθρωποι του στρατού, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών, της 

δημοσιονομικής, θρησκευτικής και δικαστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και έμποροι, 

τεχνίτες και καταστηματάρχες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι μπέηδες, μέσω της 

στρατιωτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής τους ενασχόλησης είχαν βρει τρόπους 

συσσώρευσης πλούτου και είχαν τη δυνατότητα να καταβάλουν τόσο μεγάλες γαμήλιες 

δωρεές. Και ο Κολοβός στο άρθρο του για το φρούριο Ιναντιγέ έξω από το Χάνδακα, 

αναφερόμενος στην στρατιωτική ελίτ, κάνει λόγο για μπέηδες, αγάδες και 

τσαούσηδες.376 

Η Ραχιμέ κόρη Αμπντουλλάχ από το Ρουκάνι Τεμένους, σύζυγος του θανόντος 

Μουσταφά και κηδεμόνας της ανήλικης κόρης της Φατμά, κατάφερε να εξασφαλίσει 

ένα υψηλό μεχρ για την κηδεμονευομένη της.377 Μέσω του πληρεξουσίου της, Αλί 

Οντάμπαση γιου Χασάν, πάντρεψε την κόρη της με τον Ιβάζ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, 

με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 10.000 άσπρων.378 Στην καταχώριση η 

μητέρα καταγράφεται ως «veli-i akreb», δηλαδή η κοντινότερη συγγενής της ανήλικης. 

Ο βελής ενός ανήλικου ήταν συνήθως ο πατέρας του. Εάν δεν υπήρχε ο πατέρας, είχαν 

σειρά άντρες συγγενείς. Η μητέρα μπορούσε να γίνει βελής ενός ανήλικου μόνο στην 

περίπτωση που δεν υπήρχε άλλος άντρας συγγενής για να αναλάβει την κηδεμονία.379 

                                                           
376 Kolovos “A Town for the Besiegers”, 116. Ο Σπυρόπουλος στη διατριβή του κάνει λόγο για μπέηδες 

διοικητές μικρών φρουρίων, όπως η Σπιναλόγκα, η Ιεράπετρα, η Σούδα και η Γραμβούσα· Σπυρόπουλος, 

Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 93-94, 115-116. 
377 Το υψηλότερο μεχρ συμφωνήθηκε στο γάμο της Ισμιχάν, ανήλικης κόρης του Χατζή Γιουσούφ, η 

οποία παντρεύτηκε τον Μεχμέτ Εφέντη γιο Αμπντουλλάχ, με μεχρ 15.000 άσπρα. Παρόλο που ο γαμπρός 

φέρει το πατρώνυμο Αμπντουλλάχ, είναι πιθανόν να πρόκεται για εκ γενετής μουσουλμάνο που ανήκε 

στην ομάδα των ουλεμά, όπως υποδεικνύει ο τίτλος του «εφέντη»· Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, 

Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 126 (αρ. μτφρ. 182 [29/1-7/2/1664]). 
378 Ι.Κ.Χ. 4:543 [21/3/1673]. 
379 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 71-72. 



 

 

113 

 

Ο πληρεξούσιός της φαίνεται ότι ανήκε στη στρατιωτική ελίτ.380 Η καταχώριση δεν 

μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον σύζυγο της Ραχιμέ, παρά μόνο το όνομά 

του. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ανήκε σε κάποιο γενιτσαρικό λόχο, γεγονός που 

θα δικαιολογούσε και την παρουσία του πληρεξούσιου. 

 Όπως φαίνεται, η Ραχιμέ γνώριζε τον Ιβάζ Μπεσέ πολύ καιρό πριν συμφωνήσει 

να τον παντρέψει με την ανήλικη κόρη της. Σε καταχώριση, η οποία καταγράφηκε στο 

σιτζίλ δύο εβδομάδες νωρίτερα από το γαμήλιο συμβόλαιο, η Ραχιμέ είχε εναγάγει τον 

Ιβάζ με την κατηγορία ότι της χρωστούσε 49 ασλάνια γρόσια. Δήλωσε ότι, τρία χρόνια 

πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του εγγράφου, του είχε δανείσει 60 ασλάνια 

γρόσια από τα οποία έλαβε πίσω μόνο τα 11. Όταν ήρθε η σειρά του εναγόμενου να 

απολογηθεί, δήλωσε ότι το ποσό που δανείστηκε ήταν μόνο 40 ασλάνια γρόσια, τα 

οποία της επέστρεψε σε δύο δόσεις των 20 ασλανίων γροσιών. Επειδή και η Ραχιμέ και 

ο Ιβάζ δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν μάρτυρες, το ιεροδικείο τους ζήτησε να 

ορκιστούν. Ο Ιβάζ αρνήθηκε να ορκιστεί,381 σε αντίθεση με την Ραχιμέ, η οποία 

ορκίστηκε ότι από το αρχικό ποσό των 60 γροσιών είχε λάβει μόνο τα 11. Το ιεροδικείο 

τότε αποφάσισε να καταβάλει ο εναγόμενος στην Ραχιμέ τα υπόλοιπα 49 ασλάνια 

γρόσια.382 Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντήσαμε γυναίκες να εμπλέκονται σε 

χρεοπιστωτικές συναλλαγές. Δάνειζαν τα μετρητά που συγκέντρωναν είτε από 

αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας, είτε από την γαμήλια δωρεά τους είτε από τα 

κληρονομικά μερίδια που δικαιούνταν, διεκδικώντας έτσι μια θέση στο διευρυμένο 

δίκτυο των συναλλαγών τέτοιου είδους. Οι γυναίκες δάνειζαν σε τρίτους, καθώς και σε 

μέλη της οικογένειάς τους, κυρίως άντρες (πατέρας, αδερφός, σύζυγος).383 Στην 

καταχώριση δεν αναφέρεται ούτε το «πόθεν έσχες» των μετρητών, ούτε αν η Ραχιμέ 

                                                           
380 Στην ιεραρχία ενός γενιτσαρικού λόχου μετά τον τσορμπατζή κατατασσόταν ο οντάμπασης, δηλαδή 

ο επικεφαλής ενός στρατώνα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για τη διαχείριση της βακουφικής περιουσίας 

του λόχου του· Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 75-76. 
381 Στο οθωμανικό κείμενο σημειώνεται «yeminden nükul edüb/αποποιήθηκε του όρκου». Βλ. και 

Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 65-66. Για τη σημασία του όρκου στο μουσουλμανικό 

δίκαιο βλ. H. Canbakal, “Vows as Contract in Ottoman Public Life (17th and 18th Centuries)”, Islamic 

Law and Society, 18/1 (2011), 85-115· E. Boynukalın, λ. “Yemin”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 43, Κωνσταντινούπολη 2013, 417-420. 
382 Ι.Κ.Χ. 4 515 [4/3/1673]. Οι μάρτυρες της διαδικασίας και στις δύο καταχωρίσεις είναι ίδιοι. Αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο υποθέτουμε ότι ο Ιβάζ Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ είναι το ίδιο πρόσωπο 

και στις δύο καταχωρίσεις. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι μάρτυρες της 

διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούσαν ίδια πρόσωπα. 
383 Jennings, “The Legal Position of Women in Kayseri”, 135· του ίδιου, “Loans and Credit in Early 17th 

Century Ottoman Judicial Records”, στου ίδιου Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and 

Seventeenth Centuries: Women, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, 224-226· 

A. El-Azhary Sonbol, Women of Jordan: Islam, Labor and the Law, Σίρακιουζ, Νέα Υόρκη 2003, 70. 
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ζήτησε τόκο για το δάνειο, ούτε πώς ξόδεψε ο τελευταίος το ποσό που δανείστηκε. Το 

μόνο βέβαιο είναι ότι μια εξισλαμισμένη από την επαρχία είχε στην κατοχή της ένα 

αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο αποφάσισε να διαθέσει για να βγάλει όσο το δυνατό 

μεγαλύτερο κέρδος. Η αδυναμία προσαγωγής μαρτύρων εκατέρωθεν φανερώνει πως η 

συμφωνία όχι μόνο έγινε ιδιωτικά, αλλά πιθανότατα και μυστικά. Λίγες μέρες μετά την 

αγωγή, η Ραχιμέ έστειλε στο ιεροδικείο του Χάνδακα τον πληρεξούσιό της για να 

καταχωρίσει το γαμήλιο συμβόλαιο της ανήλικης κόρης της με τον Ιβάζ Μπεσέ και το 

υψηλό ποσό του μεχρ (10.000 άσπρα).384 Όσες εικασίες και να κάνει κάποιος για την 

παραπάνω υπόθεση το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γαμήλιες συμφωνίες μπορεί να 

υπέκρυπταν πτυχές που δεν μας είναι σαφείς γιατί δεν δηλώνονται στις πηγές που 

μελετάμε. 

 Μια ακόμη μητέρα–κηδεμόνας, η Χατιτζέ κόρη Αμπντουλλάχ, κάτοικος του 

χωριού Γέννα Τεμένους, με πληρεξούσιο τον Μουσταφά Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, 

πάντρεψε την ανήλικη κόρη της Κεριμέ με τον Μουσταφά γιο Αμπντουλλάχ, 

εξασφαλίζοντας μεχρ ύψους 3.000 άσπρων.385 Η συνοπτική καταγραφή υποθέσεων, 

όπως αυτή, στο οθωμανικό κατάστιχο δεν αφήνει να διαφανεί κανένα συναίσθημα, 

κίνητρο ή στοιχείο του χαρακτήρα των εμπλεκομένων στις υποθέσεις τους. Για τις 

μητέρες–κηδεμόνες δεν καταγράφεται κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το όνομα, το 

πατρώνυμο και τον τόπο κατοικίας τους. Δεν γνωρίζουμε ούτε την ηλικία τους, ούτε 

την οικονομική τους κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι, ενώ 

είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν ιδιωτικά τα γαμήλια συμβόλαια των ανήλικων 

κορών τους, επέλεξαν να εμπλέξουν τον καδή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να 

κατοχυρώσουν νομικά τα δικαιώματα που προέβλεπε ο νόμος (στον γάμο, το διαζύγιο 

και την κληρονομιά). 

 Μελετώντας τους μουσουλμανικούς γάμους του ναχιγέ Τεμένους, δεν 

μπορούμε να μην αναφερθούμε και σε δύο ανήλικες που εκπροσωπήθηκαν από το 

ιεροδικείο, επειδή ήταν ορφανές και δεν είχαν κανένα κοντινό συγγενή να παραστεί ως 

πληρεξούσιος. Πρόκειται για την Αϊσέ, κόρη του θανόντος Χασάν Μπεσέ, από το 

χωριό Φοινικιά, η οποία παντρεύεται τον Αλί Μπεσέ γιο Αχμέτ με μεχρ 5.000 άσπρα386 

                                                           
384 Το ποσό των 10.000 άσπρων αντιστοιχούσε σε 91 ή σε 83 ασλάνια γρόσια, με βάση την ισοτιμία της 

εποχής, σύμφωνα με την οποία ένα ασλάνιο γρόσι ισοδυναμούσε με 110 ή 120 άσπρα· Αϊβαλή, Χαιρέτη, 

Φωτεινού, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 17. 
385 Ι.Κ.Χ. 4:268 [15/10/1672]. 
386 Ι.Κ.Χ. 4:523 [13/3/1673]. 
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και την Φατμά κόρη του θανόντος Μπαϊράμ Μπέη από το Βενεράτο, η οποία 

παντρεύεται τον Ομέρ Μπέη γιο Μεχμέτ, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

3.000 άσπρων.387 Οι παραπάνω καταχωρίσεις είναι χαρακτηριστικές του τρόπου με τον 

οποίο ο ιερός ισλαμικός νόμος αντιμετωπίζει τα ανήλικα ορφανά που δεν είχαν κανένα 

κοντινό συγγενή κατάλληλο για να αναλάβει την κηδεμονία τους. Όπως έχουμε 

εξηγήσει, σε τέτοιες περιπτώσεις τη θέση του κηδεμόνα αναλάμβανε ο ίδιος ο καδής. 

Η ευθύνη για την ζωή και την πρόοδο των ορφανών, την διαχείριση της περιουσίας 

τους, αλλά και την καλύτερη δυνατή αποκατάστασή τους ανήκε πλέον στον ιεροδίκη. 

Στο Κοράνι δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ευγένεια, την καλοσύνη, τη φιλανθρωπία 

και τη δικαιοσύνη με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ορφανά. Εκείνους που 

θα τα αδικήσουν ή θα τα εκμεταλλευτούν για προσωπικό όφελος τους περιμένει 

τιμωρία.388 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, ας αναφέρουμε ότι το χαμηλότερο μεχρ 

συμφωνήθηκε στο γαμήλιο συμβόλαιο της Αϊσέ κόρης Αμπντουλλάχ, που διέμενε στο 

χωριό Γέννα Τεμένους. Με πληρεξούσιο τον Αλί Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, 

παντρεύτηκε τον συγχωριανό της Κενάν γιο Αμπντουλλάχ με γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 500 άσπρων.389 Πρόκειται για έναν γάμο στον οποίο όλοι 

οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως ήταν εξισλαμισμένοι. Πιθανότατα η Αϊσέ να μην ήταν 

σε θέση να διεκδικήσει υψηλότερο μεχρ από τον Κενάν, ο οποίος δεν φέρει κανένα 

τίτλο που να υποδεικνύει τη σχέση του με κάποια εμπορική δραστηριότητα ή τη 

σύνδεσή του με τον στρατό. 

 

 

ΙΙΙ. Γάμοι χριστιανών 

 

Στους τρεις μελετώμενους κώδικες γαμήλια συμβόλαια μεταξύ χριστιανών του ναχιγέ 

Τεμένους καταγράφηκαν μόνο δύο στον 5ο κώδικα. Άραγε η απουσία παρόμοιων 

καταχωρίσεων στα άλλα δύο κατάστιχα και ο μικρός αριθμός τους σε αυτό μπορεί να 

                                                           
387 Ι.Κ.Χ. 5:79 [5/9/1673]. 
388 Ιερό Κοράνιο, 4:10. Για πληροφορίες σχετικά με την φροντίδα των ορφανών βλ. Yazbak “Muslim 

Orphans and the Sharia in Ottoman Palestine”, 123-140· T. Özcan, “Osmanlı Toplumunda Yetimlerin 

Himayesi ve Eytâm Sandıkları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/1 (2006), 103-121. 
389 Ι.Κ.Χ. 5:97 [14/9/1673]. 
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είναι ενδεικτικός της συνειδητής επιλογής για σύναψη γάμων αποκλειστικά στις 

εκκλησίες των χωριών του ναχιγέ ή απλώς συνδέεται με την απόφαση των νεόνυμφων 

να μην καταγράψουν τον γάμο τους στο κατάστιχο του καδή; Με βάση τα όσα έχουμε 

αναλύσει παραπάνω, η δεύτερη υπόθεση μοιάζει πιο πιθανή. 

 Εάν κάποιος δεν γνώριζε ότι το ένα από τα δύο γαμήλια συμβόλαια είχε 

καταγραφεί στο σιτζίλ, θα μπορούσε να θεωρήσει ότι επρόκειτο για γάμο που είχε 

καταχωρηθεί στους κώδικες που τηρούσε η ορθόδοξη εκκλησία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, 

από τους μελλόνυμφους μέχρι τους πληρεξουσίους και τους μάρτυρες των τελευταίων, 

ήταν χριστιανοί. Πρόκειται για τον γάμο της Εργίνας κόρης Θοδωρή από τις Πάνω 

Αρχάνες, η οποία με πληρεξούσιο τον πατέρα της, όπως επιβεβαίωσαν οι μάρτυρες 

Κωνσταντίνος γιος Γιάννη και Αυγουστής γιος Γιάννη, παντρεύτηκε τον Γιάννη γιο 

Μιχάλη με μεχρ 1.000 άσπρα.390 Όπως αναδεικνύεται από τις καταχωρίσεις, είναι 

πιθανό η επιλογή του πατέρα στη θέση του βεκίλη να ήταν όχι μόνο η πιο λογική και 

αναμενόμενη επιλογή, μια και εκείνος ήταν που κανόνιζε το γάμο, αλλά και η πιο 

οικονομική λύση, σε σχέση με την ανάθεση της εκπροσώπησης σε τρίτο πρόσωπο. 

 Στο γαμήλιο συμβόλαιο της Εργίνας, από το χωριό Γέννα Τεμένους, με τον 

Αντώνη γιο Γιώργη, καταγράφηκε το δεύτερο χαμηλότερο μεχρ των μελετώμενων 

γαμήλιων συμβολαίων και των τριών ναχιγέδων.391 Η νύφη χρησιμοποίησε 

πληρεξούσιο μουσουλμάνο, ενώ ο γαμπρός χριστιανό. Οι μάρτυρες και για τους δύο 

πληρεξούσιους ήταν ίδιοι (Μουσλή Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ και Μεχμέτ Μπεσέ γιος 

Αμπντουλλάχ). Η γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρέα ήταν μόλις 150 άσπρα.392 

 

 

ΙV. Μικτοί γάμοι 

 

Το υψηλότερο μεχρ, σε ό,τι αφορά τους τέσσερις μικτούς γάμους, κατάφερε να το 

εξασφαλίσει η Παρασκή393 κόρη Νικολού, κάτοικος του χωριού Καημένου Τεμένους. 

                                                           
390 Ι.Κ.Χ. 5:83 [6/9/1673]. 
391 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πιο χαμηλό μεχρ ήταν των 100 άσπρων που συμφωνήθηκε σε γάμο 

μεταξύ χριστιανών της Πεδιάδας: Ι.Κ.Χ. 4:471 [20/2/1673]. 
392 Ι.Κ.Χ. 5:113 [26/9/1673]. 
393 Πρόκειται για το όνομα Παρασκευή. Ακόμη και σήμερα σε πολλά χωριά της Κρήτης το όνομα απαντά 

ως «Παρασκή» ή «Παρασκιώ». Φαίνεται πως οι γραφείς του οθωμανικού ιεροδικείου κατέγραφαν στα 
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Έχοντας πληρεξούσιο τον Αλί γιο Γιαχγιά, με μάρτυρες δύο πιθανότατα 

εξισλαμισμένους, παντρεύτηκε τον Ιβάζ Μπεσέ γιο Μεχμέτ, με πληρεξούσιο τον 

Ιμπραήμ Μπεσέ γιο Ομέρ, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 3.000 άσπρων.394 

Η χαμηλότερη γαμήλια δωρεά συμφωνήθηκε στο γάμο της Καλής κόρης 

Κωνσταντίνου, από το χωριό Γέννα Τεμένους.395 Ο πληρεξούσιός της, Ιβάζ Μπεσέ γιος 

Αμπντουλλάχ, την εκπροσώπησε στο γαμήλιο συμβόλαιό της με τον Βελή Μπεσέ γιο 

Αμπντουλλάχ, όπου συμφωνήθηκε γαμήλια δωρεά 700 άσπρων. 

 

 

2.10 Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο, το οικονομικό βάρος για την συντήρηση της 

οικογένειας αναλαμβάνει αποκλειστικά ο σύζυγος. Η σύζυγος δεν έχει καμία 

υποχρέωση να συμβάλει οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών της ή στις δαπάνες 

του σπιτιού, ούτε είναι υποχρεωμένη να συνδράμει οικονομικά τον σύζυγό της, σε 

περίπτωση που διαθέτει δική της περιουσία.396 Αν αναλογιστούμε ότι η γαμήλια δωρεά, 

θεωρητικά τουλάχιστον, αποτελεί πλήρη ιδιοκτησία της συζύγου, τότε κάποιες 

γυναίκες ίσως έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης μετρητών,397 με την προϋπόθεση 

ότι οι σύζυγοί τους πράγματι καταβάλλουν, σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τη 

γαμήλια δωρεά, το συμφωνημένο ποσό. Εκτός από την γαμήλια δωρεά, δύο ακόμη 

πιθανές πηγές πλουτισμού για μια γυναίκα είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία που 

μπορεί να λάβει ως προικώα δωρεά ή η κληρονομιά από θανόντες συγγενείς της, καθώς 

                                                           
σιτζίλ τα ονόματα στη μορφή που τα δήλωναν οι προσερχόμενοι ενώπιον του καδή. Έτσι συναντάμε το 

όνομα Μανιός αντί του Μανόλης, Νικολός αντί του Νικόλαος ή Μιχελής αντί Μιχάλης. Επίσης, πολύ 

συχνά απαντούν τα ονόματα Γιωργάκης, Νικολάκης, Γιαννάκης, Αντωνάκης κ.ά. Τέλος, ήδη από τα 

πρώτα χρόνια μετά την παράδοση του Χάνδακα καταγράφτηκαν στα κατάστιχα επώνυμα χριστιανών σε 

-άκης (Γιάννης Καλλεργάκης, Μανιός Κοτσινάκης, Κωνσταντίνος Δαματεράκης, Πολομαρκάκης, 

Γιάννης Φραντζάκης, Μανιός Δουκιλάκης, Παύλος Σερβάκης, Μανόλης Νικολάκης, Λέτζης Νανάκης, 

Γιάννης Θεοδωράκης, Γιάννης Γριβάκης, Μυρτοπαυλάκης, Παπαδάκης, Μανουσαδάκης κ.ά.). 

Συνεπώς, και τα σιτζίλ του 17ου αιώνα επιβεβαιώνουν πως η κατάληξη -άκης δεν προστέθηκε στα 

επώνυμα των Κρητικών τον 19ο αιώνα σε μια προσπάθεια της οθωμανικής διοίκησης να τους υποβιβάσει 

και να τους ταπεινώσει. Βλ. Ε. Χριστινίδου, «Τα ονοματολογικά δεδομένα στον πληθυσμιακό χάρτη του 

Ηρακλείου1863-1913», στο Πεπραγμένα ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Ηράκλειο 21-25/9/2016, 

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2018, 5. 
394 Ι.Κ.Χ. 5:204 [26/11/1673]. 
395 Ι.Κ.Χ. 4:560 [26/3/1673]. 
396 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 195· Tucker, “Muftīs and Matrimony”, 269-270. 
397 Jennings, “The Legal Position of Women in Kayseri”, 133-134. 
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επίσης, και η ενασχόλησή της με κάποια τέχνη, επάγγελμα ή εμπορική επιχείρηση.398 

Τέλος, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την εμπλοκή των γυναικών σε χρεοπιστωτικές 

συναλλαγές, στις οποίες, από την θέση του δανειστή, μπορούν να αποκομίσουν 

σημαντικά οφέλη. 

Και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι ο αυστηρά 

τυπικός και γενικά λακωνικός τρόπος καταγραφής των καταχωρίσεων στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα δεν παρέχει στον ερευνητή καμία πληροφορία αναφορικά με 

την εμφάνιση, την ηλικία, τον χαρακτήρα, τα αισθήματα, τα όνειρα και τις επιθυμίες 

των μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών που μελετήθηκαν. Επιπλέον, δεν 

παρέχεται καμία ένδειξη σχετικά με τα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις και τις κινήσεις 

των πατέρων, των κηδεμόνων και των πληρεξουσίων όσων παντρεύονταν. Στην 

πλειονότητα των γαμήλιων συμβολαίων των τριών επαρχιών, οι γυναίκες 

χρησιμοποίησαν πληρεξούσιο στο ιεροδικείο. Εκτός δύο περιπτώσεων, όλες οι 

χριστιανές και μουσουλμάνες, εξισλαμισμένες και μη, εκπροσωπήθηκαν στο γάμο τους 

από πληρεξούσιο. Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι η χρήση του βεκίλη ήταν 

συνδεδεμένη με την αυστηρά οριοθετημένη κοινωνική διαστρωμάτωση της 

μουσουλμανικής κοινωνίας και, πιο συγκεκριμένα, με την αντίληψη ότι οι γυναίκες της 

ελίτ ήταν απρεπές να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο δημόσιο χώρο του 

δικαστηρίου. Αντ’ αυτού είχαν δύο επιλογές: είτε να εκπροσωπηθούν από βεκίλη είτε 

να ζητήσουν την αποστολή δικαστικού εκπροσώπου στο σπίτι τους, προκειμένου να 

διευθετηθεί κατ’ οίκον η υπόθεσή τους.399 Πράγματι, στα μελετώμενα κατάστιχα 

συναντήσαμε υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατ’ οίκον και όχι στο ιεροδικείο. Καμία 

από τις υποθέσεις αυτές δεν αφορούσε όμως τη σύναψη γάμου. Άραγε η χρήση του 

βεκίλη από τις γυναίκες αντανακλούσε πράγματι την κοινωνική απομόνωση που είχε 

                                                           
398 Maydaer, “Osmanlı Klâsik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları”, 366. Στην Προύσα, που 

επί μακρόν αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

υπάρχουν αναφορές για γυναίκες που ασχολούνταν με εμπόριο υφασμάτων, μεταξιού και αγροτικών 

προϊόντων· Gerber, “Social and Economic Position of Women ”, 235-237. Για την φουρνάρισσα Ισμιχάν 

Χατούν και την χαμαμτζού Ουμιγκιουλσούμ κόρη Αλή βλ. Ι.Κ.Χ. 3:736 [23/1/1751] και 903 

[30/10/1763] αντίστοιχα. Για την ενασχόληση της Αρμένισσας Γκιουλσαφίρ κόρης Φερχάντ με το 

εμπόριο βλ. Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 193-194 (αρ. 

μτφρ. 335 [4/10/1670]). 
399 Η Faroqhi αναφέρει ότι οι άντρες και οι γυναίκες της ελίτ στην Αίγυπτο του 19ου και στην Προύσα 

του 18ου αιώνα παρουσιάζονταν στο ιεροδικείο σπάνια ή και καθόλου. Οι μεν επέλεγαν να στείλουν 

βεκίλη, ενώ οι δε καλούσαν στο σπίτι τους έναν κατώτερο καδή· S. Faroqhi, “Women as Representatives: 

Defending the Interests of Ottoman Families in the Mid-Eighteenth Century”, στο Stories of Ottoman 

Men and Women, 185. Βλ. επίσης Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 258· Tucker, 

“Problems in the Historiography of Women in the Middle East”, 332. 
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επιβάλει ο έντονα έμφυλος χαρακτήρας του ισλαμικού νόμου και της ηθικής των 

«παραδοσιακών» κοινωνιών αποτελώντας μέρος της τυπικής διαδικασίας που 

ακολουθούνταν για τη σύναψη ενός γαμήλιου συμβολαίου; Όπως έχουμε αναφέρει, για 

την καταγραφή του γαμήλιου συμβολαίου στο σιτζίλ δεν απαιτούνταν να 

παρουσιαστούν οι ίδιες στο δικαστήριο, διότι εκεί απλώς καταχωρούσαν το γαμήλιο 

συμβόλαιο που είχε ήδη συμφωνηθεί κατ’ ιδίαν. Αν υποθέσουμε ότι οι γυναίκες των 

ανώτερων στρωμάτων επέλεγαν την εκπροσώπησή τους από βεκίλη προκειμένου 

πράγματι να διατηρήσουν αλώβητο το κοινωνικό στάτους και την τιμή της οικογένειάς 

τους, πως ερμηνεύεται η παρουσία βεκίλη σε γάμους των μεσαίων ή ακόμη και των 

κατώτερων κοινωνικών τάξεων; Από τις καταχωρίσεις των μελετώμενων τουλάχιστον 

επαρχιών, φαίνεται πως η χρήση του βεκίλη δεν ήταν αποκλειστικά και αυστηρά 

συνδεδεμένη με την κοινωνική θέση και την οικονομική ισχύ της νύφης ή/και της 

οικογένειάς της. Συναντήσαμε νύφες, που δεν φαίνεται να ανήκαν στην τοπική 

επαρχιακή ελίτ, να χρησιμοποιούν βεκίλη για την καταχώριση του γάμου τους. Το 

μικρό ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς είναι η βασική ένδειξη για 

το κοινωνικό προφίλ των μελλόνυμφων. Η λακωνικότητα των καταχωρίσεων δεν μας 

επιτρέπει να ξέρουμε εάν η χρήση βεκίλη από γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων 

ήταν αποτέλεσμα των χαλαρών ή ενίοτε προβληματικών οικογενειακών δεσμών,400 αν 

απλώς ακολουθούσε τη γενική τάση της μουσουλμανικής παράδοσης που ήθελε τη 

γυναίκα να μένει στο σπίτι και να εκπροσωπείται στο γάμο της από τον πληρεξούσιό 

της ή αν απλώς εντασσόταν στο πλαίσιο της προσπάθειας μίμησης των κοινωνικά 

ανώτερων στρωμάτων. 

Παρόλο που θα περίμενε κάποιος ότι ο πατέρας των γυναικών θα αναλάμβανε 

τον ρόλο του πληρεξουσίου, είδαμε ότι οι περισσότερες νύφες εκπροσωπούνταν από 

κάποιο τρίτο πρόσωπο. Αν η σχέση των μελλόνυμφων γυναικών με τον πληρεξούσιό 

τους προερχόταν από προσωπική ή οικογενειακή γνωριμία ή ήταν μια μισθωμένη 

συνεργασία με αρχή και τέλος, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε με βάση τις 

συνοπτικές καταχωρίσεις. Ωστόσο, όπως και στην Κύπρο,401 φαίνεται πως και οι 

άντρες και οι γυναίκες που δεν επέλεγαν να εκπροσωπηθούν από κάποιο συγγενή τους, 

                                                           
400 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 258. 
401 Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus, 122-123. 
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είχαν την τάση να προτιμούν ανθρώπους από τις ομάδες των ντόπιων στρατιωτικών 

και θρησκευτικών εκπροσώπων. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των εξισλαμισμένων στις καταχωρίσεις γάμων. 

Από αριθμητική σκοπιά, από τις 112 μελετώμενες καταχωρίσεις γάμων, μόνο στις έπτα 

δεν εμπλέκεται κανένας εξισλαμισμένος (γαμπρός ή νύφη, πληρεξούσιος με τους 

μάρτυρές του, καθώς και μάρτυρες επί της διαδικασίας). Αυτό σημαίνει ότι στο 93,75% 

των γαμήλιων συμβολαίων εμπλέκεται έστω και ένας εξισλαμισμένος – κρίνοντας 

βάσει πατρωνύμων. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό του εύρους του φαινομένου στο 

νησί, των πολλαπλών διάυλων επικοινωνίας που εξασφάλιζε η αλλαγή της θρησκείας, 

αλλά και της ανεμπόδιστης αποδοχής των εξισλαμισμένων στην τοπική κοινωνία. 

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία χριστιανών και εξισλαμισμένων σε 

ζητήματα που αφορούσαν εκ γενετής μουσουλμάνους. Φαίνεται ότι η καθημερινότητα 

της επαρχίας και ουσιαστικά οι ίδιες ανάγκες που μοιράζονταν ήταν ισχυρότερες από 

τη διαφορετική θρησκεία, τη γλώσσα ή τα έθιμά τους. Η ικανοποίηση των προσωπικών 

τους συμφερόντων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων που τους αναγνώριζε ο νόμος 

τους οδηγούσε στο οθωμανικό ιεροδικείο. 

Το ερώτημα σχετικά με την παρουσία των χριστιανών στο ιεροδικείο για 

αμιγώς ενδοκοινοτικές τους υποθέσεις, και ιδιαίτερα για ζητήματα όπως ο γάμος τους, 

δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, ιδίως ελλείψει των εκκλησιαστικών αρχείων που 

πιθανόν τηρούνταν. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα χαμηλότερα τέλη για την καταγραφή 

ενός γάμου στο σιτζίλ σίγουρα λειτούργησαν υπέρ της απόφασης για την επιλογή του 

καδή έναντι της εκκλησίας. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αποτέλεσαν το 

βασικό κίνητρο. Η πεποίθηση ότι η απόφαση που θα λάμβαναν από τον καδή θα είχε 

τη μεγαλύτερη δυνατή νομική ισχύ και εγκυρότητα, μια και θα προερχόταν από τον 

επικεφαλής της δικαστικής αρχής, οδηγούσε συχνά στην επιλογή του ιεροδικείου.402 

Οι κάτοικοι των τριών επαρχιών είχαν έρθει από νωρίς σε επαφή με το οθωμανικό 

δικαστήριο και τον ισλαμικό νόμο, εξαιτίας της πολύχρονης εγκατάστασης της 

οθωμανικής διοίκησης και του στρατού στα χωριά, πριν από την παράδοση του 

Χάνδακα. Οι αρχικές δυσκολίες εξαιτίας της διαφορετικής γλώσσας, της θρησκείας, 

αλλά και του δικαίου ενδεχομένως δεν άργησαν να ξεπεραστούν. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

                                                           
402 Βαρούχα, Χαιρέτη, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας, 37. Αναφορικά με την 

προτίμηση των ζιμμήδων στο δικαστήριο βλ. και Al-Qattan, “Dhimmīs in the Muslim Court”, 429-430. 



 

 

121 

 

τις γυναίκες, είναι γεγονός ότι το σεριάτ, σε σχέση με το εκκλησιαστικό δίκαιο, τις 

αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη εύνοια και ελαστικότητα αναφορικά με ζητήματα όπως ο 

γάμος και το διαζύγιο, ενώ εξασφάλιζε για αυτές μια θέση ανάμεσα στους 

κληρονόμους ενός θανόντος συγγενή τους. Σε σχέση με τον γάμο, η σύναψη δεύτερου, 

τρίτου ή και τέταρτου γάμου, η καταβολή της γαμήλιας δωρεάς, προκαταβαλλόμενης 

και μη, η υποχρέωση του συζύγου να παρέχει διατροφή, ένδυση και στέγαση στην 

γυναίκα και τα παιδιά του και η ευκολία του διαζυγίου, για το οποίο θα γίνει λόγος στο 

επόμενο κεφάλαιο, πιθανότατα αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα για επιλογή του καδή. 

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η Σοφία Λαΐου και η Svetlana Ivanova, η προσφυγή 

των γυναικών στον καδή για το γάμο τους, τους προσέφερε μια διέξοδο από τις 

οικονομικές δυσκολίες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βίωναν στα χαμηλότερα 

στρώματα της οθωμανικής κοινωνίας.403 Ειδικά για τις γυναίκες πρέπει να έχουμε 

συνεχώς στο μυαλό μας ότι σε όλες τις περιόδους της ζωής τους δεν έπαυαν να είναι 

μέλη μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας, που ήταν γεμάτη με έμφυλα στερεότυπα και 

διακρίσεις. Όμως, μέσω του ισλαμικού νόμου έβρισκαν τρόπο να διεκδικήσουν τα 

περιορισμένα νομικά δικαιώματα που τους αναγνωρίζονταν, μετατρέποντας την 

παθητική στάση που τους είχε επιβληθεί, άλλοτε σε φυσική παρουσία ενώπιον του 

καδή και άλλοτε σε ηχηρή απουσία. 

  

                                                           
403 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 247-248· S. Ivanova, “Judicial Treatment of the 

Matrimonial Problems of Christian Women in Rumeli during the Seventeenth and Eighteenth Centuries” 

στο Α. Buturović και İ. C. Schick (επιμ.), Women in the Ottoman Balkans, 180. 
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Κεφάλαιο 3. Διαζύγια 

 

 

3.1 Διαζύγιο στο ισλαμικό δίκαιο 

 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 1685 ο Χιουσεΐν Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ ζήτησε και έλαβε 

ενώπιον του ιεροδικείου του Χάνδακα οριστικό διαζύγιο (ταλάκ με τριπλή αποκήρυξη) 

από τη σύζυγό του Αϊσέ, η οποία παραβίασε τον όρο που της είχε θέσει.404 Όπως 

αναφέρεται στη σχετική καταχώριση, δεκαπέντε μέρες νωρίτερα ο σύζυγος είχε 

προειδοποιήσει την Αϊσέ, παρουσία δύο μαρτύρων, πως θα τη χώριζε εάν περνούσε 

την Χανιόπορτα και κατευθυνόταν προς την επαρχία. Ο Χιουσεΐν, που δήλωσε στο 

ιεροδικείο ότι δεν έμενε μόνιμα στο Χάνδακα, αλλά «ως επισκέπτης», πιθανότατα 

σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα στο υπό όρο διαζύγιο με τριπλή αποκήρυξη, 

που του αναγνώριζε ο ισλαμικός ιερός νόμος, στην προσπάθειά του να περιορίσει την 

σύζυγό του στο σπίτι όπου έμεναν. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ο Χιουσεΐν 

χρησιμοποίησε τη ρήτρα του διαζυγίου απλώς και μόνο για να απειλήσει ή να 

τρομοκρατήσει την Αϊσέ, αναγκάζοντάς την με τον τρόπο αυτό να παραμείνει στο 

σπίτι, ή αν πράγματι ήταν αποφασισμένος να τη χωρίσει εξαιτίας της άρνησής της να 

υπακούσει στις επιθυμίες και στις προσταγές του. Η παρουσία των δύο μαρτύρων τη 

στιγμή της προφορικής δήλωσης του διαζυγίου την καθιστούσε πάντως δεσμευτική για 

τον σύζυγο. Άραγε η Αϊσέ είδε στη δήλωση αυτή μια ευκαιρία για να γλιτώσει από 

έναν δυστυχισμένο γάμο και ένα καταπιεστικό σύζυγο; Όπως θα δούμε στις σελίδες 

που ακολουθούν, οι γυναίκες, χριστιανές και μουσουλμάνες, δεν δίσταζαν να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνώριζε ο μουσουλμανικός νόμος 

αναφορικά με το οικογενειακό δίκαιο. 

Η έμφυλη διάκριση που επιβάλλει το σεριάτ και είναι εμφανής σε όλες σχεδόν 

τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των μουσουλμάνων, γίνεται περισσότερο 

αντιληπτή στην περίπτωση των κανόνων που αφορούν το διαζύγιο. Όπως θα δούμε στο 

κεφάλαιο αυτό, ο ισλαμικός ιερός νόμος αναγνωρίζει τρία βασικά είδη διαζυγίου, 

καθένα από τα οποία ορίζεται σε συνάρτηση με το πρόσωπο που επιθυμεί την λύση του 

γάμου. Κανένα από αυτά τα τρία είδη δεν επιτρέπει τη λήψη διαζυγίου ερήμην του 

άντρα. Ακόμα και η μία περίπτωση που επιτρέπει στη γυναίκα να βάλει τέλος στο γάμο 
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της (διαζύγιο χουλ), έχει ως αντάλλαγμα την αποζημίωση του συζύγου της, του οποίου 

η συναίνεση είναι απαραίτητη. 

Σύμφωνα με την πιο γνωστή παράδοση του Προφήτη, το διαζύγιο 

συμπεριλαμβάνεται στις πράξεις που είναι «νόμιμες» (χελάλ, helâl) για τους πιστούς 

μουσουλμάνους, όμως κατέχει την πιο αποκρουστική θέση ανάμεσα στις πράξεις 

αυτές.405 Η σούρα 65 του Κορανίου, με τίτλο «ατ-ταλάκ/at-talaq»,406 περιλαμβάνει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαζευγμένων συζύγων, ενώ παράλληλα 

παροτρύνει τα ζευγάρια, πριν δώσουν οριστικό τέλος στο γαμήλιο δεσμό τους, να 

προσπαθήσουν να σώσουν το γάμο και την οικογένειά τους επιλύοντας τις προσωπικές 

τους διαφορές και ασυμφωνίες. Ακόμη προτείνει τη χρήση ενός κριτή/διαιτητή για 

καθέναν από τους συζύγους, προκειμένου το ζευγάρι να βρει κοινό τόπο 

συνεννόησης.407 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα μελετήσουμε τα είδη των διαζυγίων που 

καταχωρήθηκαν στους τρεις μελετώμενους ιεροδικαστικούς κώδικες. Η προσέγγιση 

που υιοθετείται δεν είναι νομική, παρότι, όπου είναι απαραίτητο, παρατίθενται οι 

σχετικοί κανόνες του ισλαμικού ιερού νόμου. Είναι ξεκάθαρα ιστορική και αφορά τη 

μελέτη των κοινωνικών κυρίως, αλλά και των οικονομικών και θρησκευτικών 

παραγόντων, που οδήγησαν τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες στο δικαστήριο του 

καδή για να διευθετήσουν τα ζητήματα που προέκυψαν μετά το διαζύγιό τους ή απλώς 

για να καταγράψουν τον χωρισμό τους και να λάβουν την έγγραφη επιβεβαίωσή του. 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των κατάστιχων, τα διαζύγια δεν 

καταγράφονταν με μεγάλη συχνότητα στους κώδικες του καδή. Αυτό συνέβαινε διότι 

δεν υπήρχε νομική υποχρέωση καταγραφής τους, όπως ακριβώς ίσχυε και με τα 

γαμήλια συμβόλαια.408 Από την μελέτη των καταχωρίσεων του Χάνδακα, αλλά και 

άλλων μικρών και μεγάλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,409 φαίνεται ότι ο 

                                                           
405 İ. Acar, λ. “Talâk”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, Κωνσταντινούπολη 2010, 

496. 
406 B. Topaloğlu, λ. “Talâk Sûresi”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, 

Κωνσταντινούπολη 2010, 500-501. 
407 Ιερό Κοράνιο, 4:35. 
408 Faroqhi, “Sidjill”, 539. 
409 Για μελέτες σχετικά με το διαζύγιο σε περιοχές όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, το Κάιρο, η 

Συρία, η Παλαιστίνη, η Προύσα, το Αϊντάπ, η Σόφια, η Κρήτη και η Κύπρος βλ. ενδεικτικά Abdal-

Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 96-111· S. Ivanova, “The Divorce between Zubaida Hatun 

and Esseid Osman Aga”, στο Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, 112-125· της 

ίδιας, “Judicial Treatment of the Matrimonial Problems of Christian Women”, 153-200· R. C. Jennings, 

“Divorce in the Ottoman Sharia Court of Cyprus, 1580-1640”, Studia Islamica, 78 (1993), 155-167· 

Kermeli, “Marriage and Divorce of Christians and New Muslims”, 527-546· S. Maydaer, “Klâsik Dönem 

Osmanlı Toplumunda Boşanma”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 16/1 (2007), 299-320· 
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λόγος για τον οποίο οι γυναίκες επιδίωκαν την καταχώριση του διαζυγίου τους, ήταν η 

γραπτή διασφάλιση των δικαιωμάτων που τους αναγνώριζε ο ισλαμικός νόμος.410 

Ακόμη ένας λόγος για την καταχώριση του διαζυγίου ήταν για να λάβουν επίσημο 

έγγραφο που να επιβεβαιώνει την οικογενειακή τους κατάσταση, ότι δηλαδή ήταν 

ελεύθερες να συνάψουν νέο γάμο.411 Η καταγραφή του διαζυγίου λειτουργούσε και ως 

απόδειξη σε μελλοντικές διενέξεις και αμφισβητήσεις μεταξύ των πρώην συζύγων. 

Σε αδημοσίευτες καταχωρίσεις του 2ου κώδικα, που χρονολογούνται στις αρχές 

του 18ου αιώνα, σε περίπτωση νέου γάμου μετά από διαζύγιο, καταγραφόταν πρώτα εν 

συντομία το διαζύγιο (όνομα και πατρώνυμο πρώην συζύγου, ονόματα μαρτύρων 

παρόντων στο διαζύγιο) και αμέσως μετά καταχωρούνταν το νέο γαμήλιο 

συμβόλαιο.412 Ωστόσο, σε κανέναν από τους τρεις μελετώμενους κώδικες δεν 

συναντήσαμε αυτή την πρακτική, η οποία ίσως άρχισε να διαμορφώνεται στις αρχές 

του 18ου αιώνα.413 Όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Σαβοριανάκης στη μελέτη του για το 

διαζύγιο στην Κω, η ίδια πρακτική καταγραφής των διαζυγίων εφαρμοζόταν στα 

εκκλησιαστικά αρχεία του 18ου αιώνα. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη σύναψη νέου 

γάμου μιας διαζευγμένης γυναίκας και την ανάγκη να έχει ξεκαθαριστεί πλήρως και 

επισήμως η προηγούμενη οικογενειακή της κατάσταση.414 

 

 

3.2 Είδη διαζυγίων που αναγνωρίζει ο ισλαμικός νόμος 

 

Βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα ενός διαζυγίου είναι να έχει προηγηθεί έγκυρο 

γαμήλιο συμβόλαιο και ο σύζυγος που ζητά το διαζύγιο να είναι ενήλικας και σώφρων. 

Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, στο διαζύγιο ο ιερός ισλαμικός νόμος διατηρεί την 

                                                           
L. P. Peirce, “‘She is Trouble...and I Will Divorce Her:̕ Orality, Honor, and Representation in the 

Ottoman Court of ‘Aintab”, στο Women in the Medieval Islamic World, 269-300· Tucker, Women, 

Family, and Gender, 84-132· Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 264-296. 
410 Ειδικά για την περίπτωση της Κρήτης, η Κερμελή υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί αποδέχτηκαν και 

εφάρμοσαν με μεγαλύτερη ευκολία την διαδικασία καταχώρισης των υποθέσεών τους στα σιτζίλ, 

συνεχίζοντας την μακρά και εδραιωμένη παράδοση τήρησης αρχείων για τις δικαιοπρακτικές 

συναλλαγές επί Βενετών· Kermeli, “Marriage and Divorce”, 545. 
411 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 104. 
412 1η και 2η καταχώριση [23/7/1724] στη σελίδα 167 του 2ου κώδικα· 6η και 7η [13/11/1724] καταχώριση 

στη σελίδα 170· 2η και 3η [29/6/1725] καταχώριση στη σελίδα 175· 4η και 5η [9/3/1725] καταχώριση στη 

σελίδα 219 του ίδιου κώδικα. Βλ. και Behar, “Neighborhood Nuptials”, 554. 
413 Στο ίδιο, 543. 
414 Σαβοριανάκης, «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές», 47-48. 
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έμφυλη διάκριση υπέρ του άντρα, δίνοντάς του το δικαίωμα όχι μόνο να χωρίζει όποτε 

το επιθυμεί, αλλά και να μην επιτρέπει στη σύζυγό του να διεκδικήσει την ελευθερία 

της από τα γαμήλια δεσμά δίχως τη συγκατάθεσή του. Παρόλο που σε κάποια νομικά 

ζητήματα το Κοράνι εξισώνει τους άντρες με τις γυναίκες, στους στίχους που 

αναφέρονται στο οικογενειακό δίκαιο (γάμος, διαζύγιο, κηδεμονία ανήλικων παιδιών 

κ.α.) διαχωρίζει τους μεν από τις δε, τοποθετώντας ξεκάθαρα τις γυναίκες σε κατώτερο 

επίπεδο. Στις επόμενες σελίδες θα αναφέρουμε συνοπτικά τις βασικές αρχές των τριών 

κύριων τύπων διαζυγίου που αναγνωρίζει ο ισλαμικός νόμος. Οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα μεταξύ των διαζευγμένων συζύγων, καθώς και οι οικονομικές και 

κοινωνικές συνέπειες ενός διαζυγίου είναι ευθέως συνδεδεμένες με τον τύπο του. 

 

 

I. Διαζύγιο με μονομερή απόφαση του συζύγου (ταλάκ/talâk) 

 

Ο ισλαμικός νόμος αναγνωρίζει σε ένα σύζυγο το δικαίωμα της μονόπλευρης και κατά 

βούληση προφορικής αποκήρυξης της συζύγου του, χωρίς να υποχρεώνεται να 

επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία της γυναίκας 

του τη στιγμή της αποκήρυξης και δίχως να υπάρχει νομική υποχρέωση καταχώρισης 

του διαζυγίου στο δικαστήριο του καδή. Το διαζύγιο αυτού του τύπου ονομάζεται 

ταλάκ.415 Το Κοράνι, στη σούρα που είναι αφιερωμένη στο ταλάκ, ορίζει ως μόνη 

προϋπόθεση για την εγκυρότητά του την ύπαρξη δύο μαρτύρων τη στιγμή της 

αποκήρυξης της συζύγου.416 Μόλις ο σύζυγος ανακοινώσει τη διάζευξη και η γυναίκα 

του ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή, αρχίζει να ισχύει η υποχρεωτική τρίμηνη 

περίοδος αποχής της, κατά την οποία οφείλει να απέχει από την ερωτική επαφή και τη 

σύναψη νέου γάμου, όπως θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω. Για όσο διαρκεί 

αυτή η περίοδος, η γυναίκα έχει πλήρες δικαίωμα στις οικονομικές παροχές που 

προκύπτουν από το διαζύγιο ταλάκ, δηλαδή τη διατροφή, την ένδυση και τη στέγαση, 

καθώς και την καταβολή της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς της. 

                                                           
415 Η λέξη ταλάκ σημαίνει «μένω ελεύθερος, ελευθερώνω κάποιον, αποδεσμεύομαι, λύω τα δεσμά»· 

Acar, “Talâk”, 496· Tucker, Women, Family, and Gender, 86-92. 
416 Ιερό Κοράνιο, 65:2. 
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Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι τα διαζύγια αυτά καταγράφονταν σπάνια ή και 

καθόλου στα οθωμανικά ιεροδικαστικά κατάστιχα. Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί 

η Başak Tuğ, η συχνότητα της παρουσίας στον καδή γυναικών που είχαν χωρίσει με 

ταλάκ και διεκδικούσαν την καταβολή της γαμήλιας δωρεάς από τους τέως συζύγους 

τους είναι ένδειξη ότι το διαζύγιο αυτού του τύπου ήταν διαδεδομένο και 

καταγραφόταν με έμμεσο έστω τρόπο στο κατάστιχο.417 Πράγματι, όπως θα δούμε 

παρακάτω, τα διαζύγια ταλάκ καταχωρούνταν στο κατάστιχο του καδή, είτε ευθέως 

είτε εμμέσως, ως αποτέλεσμα διενέξεων και παρενοχλήσεων που προέκυπταν μετά από 

ένα τέτοιο διαζύγιο. Το διαζύγιο αυτού του τύπου χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: το 

μετακλητό, το αμετάκλητο, το καινοτόμο ή με τριπλή αποκήρυξη, το ταλάκ υπό όρο 

και το ταλάκ ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης στη σύζυγο του σχετικού δικαιώματος.418 

 

 

α. Μετακλητό ταλάκ (ric῾î talâk) 

 

Όπως αναφέρεται ρητώς στο Κοράνι,419 ο σύζυγος έχει δικαίωμα να αποκηρύξει 

προφορικά τη γυναίκα του έως δύο διαδοχικές φορές, ενώ εκείνη διανύει «περίοδο 

αγνότητας»,420 χωρίς το διαζύγιο να είναι οριστικό. Μπορεί να τη χωρίσει 

ανακοινώντας ευθέως ή εμμέσως τη διάξευξη, σύμφωνα με τη χανεφιτική σχολή, την 

οποία ακολουθούσαν οι επίσημοι οθωμανοί καδήδες. Μόνη προϋπόθεση για την 

εγκυρότητα της προφορικής αποκήρυξης είναι η παρουσία δύο μαρτύρων. Για 

παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει φράσεις όπως «σε χώρισα/ben seni boşadım», 

«είσαι διαζευγμένη/sen boşsun», «σε άφησα/seni bıraktım» ή «σε εγκατέλειψα/seni 

terk ettim».421 Σύμφωνα με την χανεφιτική νομική σχολή, ένα διαζύγιο ταλάκ που 

                                                           
417 B. Tuğ, “Ottoman Women as Legal and Marital Subjects”, στο C. Woodhead (επιμ.), The Ottoman 

World, Νέα Υόρκη 2012, 365. 
418 Acar, “Talâk”, 498· Peirce, “‘She is Trouble”, 280· Tucker, Women, Family, and Gender, 86-87· Y. 

L. de Bellefonds, “La répudiation dans l’Islam d’aujourd’hui”, Revue Internationale de Droit Comparé, 

14/3 (1962), 521-548. 
419 Ιερό Κοράνιο, 2:229 
420 Πρόκειται για τις μέρες που μεσολαβούν μεταξύ δύο έμμηνων ρύσεων· Tucker, Women, Family, and 

Gender, 86. 
421 Ο σύζυγος μπορεί να χρησιμοποιήσει και φράσεις που δηλώνουν έμμεσα τη διάξευξη, όπως «πήγαινε 

στο σπίτι του πατέρα σου/babanın evine git», «χάσου, φύγε/ defol git»· M. Soysaldı, “İslam Hukukunda 

Talak/Boşanma”, İlkadım Dergisi, 23/314 (2014), 13. Η χανεφιτική νομική σχολή αναγνωρίζει ως 

έγκυρο και αμετάκλητο το ταλάκ που διατυπώνεται με έμμεσα λόγια, σε αντίθεση με τις άλλες τρεις 

νομικές σχολές που το κάνουν δεκτό ως μετακλητό· Acar, “Talâk”, 498. 
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εκφέρεται σε κατάσταση θυμού422 ή μέθης είναι έγκυρο. Το αντίθετο ισχύει σε 

περίπτωση που ο σύζυγος πάσχει από ασθένειες που επηρεάζουν την ορθή κρίση του 

ή αν βρίσκεται σε κατάσταση έντονου θυμού που τον οδηγεί σε παράλογες ενέργειες.423 

Ο σύζυγος έχει δικαίωμα να μετανιώσει για την απόφασή του και να δεχτεί 

πίσω τη σύζυγό του πριν ολοκληρωθεί η περίοδος αποχής, μια και ο γαμήλιος δεσμός 

είναι ακόμη σε ισχύ, ουσιαστικά δηλαδή το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση και δεν έχει 

χωρίσει οριστικά.424 Εάν όμως ο σύζυγος ανακαλέσει το διαζύγιο αφού έχει λήξει η 

περίοδος αποχής, τότε είναι υποχρεωμένος να συνάψει νέο γαμήλιο συμβόλαιο ή να 

ανανεώσει το γάμο του ορίζοντας και στις δύο περιπτώσεις νέα γαμήλια δωρεά.425 Στα 

μελετώμενα κατάστιχα δεν έχει καταχωρηθεί καμία περίπτωση μετακλητού διαζυγίου. 

 

 

β. Αμετάκλητο ταλάκ (bâin talâk) 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σύζυγος έχει δύο ευκαιρίες να αποφασίσει για διαζύγιο 

και άλλες τόσες για να ανακαλέσει την απόφασή του. Εάν, μετά τη δεύτερη αποκήρυξη 

και τη συμπλήρωση της περιόδου αποχής, ο σύζυγος επιμείνει στο διαζύγιο, τότε το 

μετακλητό ταλάκ μετατρέπεται αυτόματα σε οριστικό και αμετάκλητο. Το ίδιο 

συμβαίνει αν, μετά από δύο διαδοχικές αποκηρύξεις και ανακλήσεις, ο σύζυγος 

αποφασίσει να αποκηρύξει για τρίτη φορά τη σύζυγό του.426 Με το αμετάκλητο ταλάκ 

ο γαμήλιος δεσμός διαρρηγνυέται οριστικά. Μετά τη λήξη της περιόδου αποχής η 

γυναίκα είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη, αν δεν το έχει κάνει 

ήδη, και είναι ελεύθερη να συνάψει νέο γάμο με άλλο άντρα.427 

Προκειμένου να προστατεύσει τις γυναίκες από την απερίσκεπτη και επιπόλαιη 

χρήση του δικαιώματος των συζύγων τους στο ταλάκ, ο ιερός νόμος θέτει 

                                                           
422 Για το ταλάκ σε κατάσταση θυμού βλ. S. Erturhan, “İslâm Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı”, 

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/2 (2002), 207-222. 
423 Acar, “Talâk”, 498. 
424 Imber, Ebu’s-su῾ud: The Islamic Legal Tradition, 199. 
425 Behar, “Neighborhood Nuptials”, 547. 
426 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 163-164. 
427 Acar, “Talâk”, 499· Maydaer, “Klâsik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma”, 303-304. 
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συγκεκριμένους περιορισμούς στους συζύγους. Αυτό συμβαίνει διότι το διαζύγιο 

αντιμετωπίζεται ως παράγοντας κοινωνικής αποσταθεροποίησης, καθώς οι 

διαζευγμένες γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους καταρχήν εισέρχονται -εξαιτίας του 

διαζυγίου- σε καθεστώς οικονομικής και οικογενειακής ανασφάλειας, λόγω της δομής 

της παραδοσιακής πατριαρχικής κοινωνίας που εξαρτά τις γυναίκες και τα παιδιά από 

τους ενήλικους άντρες μιας οικογένειας. 

Ο πρώτος περιορισμός αφορά την απαγόρευση ένας άντρας να ξαναπαντρευτεί 

τη γυναίκα του, εφόσον μετανιώσει για το διαζύγιο, αν δεν έχει μεσολαβήσει γάμος της 

με άλλο πρόσωπο. Στο Κοράνι διαβάζουμε σχετικά: 

Κι αν ο άντρας χωρίσει οριστικά (για τρίτη φορά) τη γυναίκα του δεν μπορεί, μετά 

από αυτό, να την ξαναπαντρευτεί, παρά μόνο αν αυτή έχει παντρευτεί άλλον άνδρα, κι 

αυτός τη χωρίσει, επιτρέπεται για αυτούς να ξαναπαντρευτούν.428 

Ο γάμος με τον άλλον άνδρα πρέπει να ολοκληρωθεί ερωτικά.429 Για να 

μπορέσει να επιστρέψει στον πρώην σύζυγό της, η γυναίκα πρέπει να πάρει διαζύγιο 

από τον δεύτερο σύζυγο ή να μείνει χήρα. Και τότε, μόνο αφού συμπληρωθεί η 

περίοδος αποχής της, μπορεί να συνάψει νέο γαμήλιο συμβόλαιο με τον σύζυγο που 

την είχε χωρίσει.430 Ένας σύζυγος σκέφτεται πιο προσεκτικά την απόφασή του να 

χρησιμοποιήσει το οριστικό ταλάκ, αν γνωρίζει ότι η γυναίκα του πρέπει να έχει 

ερωτική επαφή με κάποιον άλλο άντρα και ότι ο ίδιος οφείλει να υποστεί δημοσίως 

αυτή τη ντροπή, σε περίπτωση που επιθυμεί να την ξαναπαντρευτεί.431 Ίσως για αυτό 

το λόγο, ο γάμος που μεσολαβεί για να μπορέσει η γυναίκα να επιστρέψει στον πρώτο 

της άντρα, μπορεί να είναι εικονικός. Οι προσυμφωνημένοι αυτοί γάμοι αποτελούν 

νομικά τεχνάσματα (hülle)432 που έχουν τις ρίζες τους στο εθιμικό προϊσλαμικό 

δίκαιο.433 Παρόλο που το ισλαμικό δίκαιο δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσει ως 

                                                           
428 Ιερό Κοράνιο, 2:230. 
429 Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire, 156· Montagu, The Turkish Embassy Letters, 100. 
430 Αναφορικά με αυτή τη γαμήλια δωρεά, ο Abdul-Rahman Abdal-Rehim στη μελέτη του για την 

οθωμανική Αίγυπτο κάνει λόγο για άμεση καταβολή ολόκληρης της γαμήλιας δωρεάς, και όχι μόνο της 

προκαταβαλλόμενης, ως ένδειξη αναγνώρισης της εσφαλμένης απόφασης του συζύγου για το ταλάκ, 

καθώς και ως επιβειβαίωση της επιθυμίας του να επανασυνδεθεί με τη γυναίκα που ο ίδιος χώρισε· 

Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 109. 
431 Imber, Ebu’s-su῾ud, 200· Kermeli, “Marriage and Divorce of Christians and New Muslims”, 533. 

432 S. Köse, λ. “Hülle”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 18, Κωνσταντινούπολη 1998, 

475-477· του ίδιου, λ. “Hiyel”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 18, Κωνσταντινούπολη 

1998, 170-178. 
433 Köse, “Hülle”, 475-476· Maydaer, “Klâsik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma”, 305. 
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έγκυρους τέτοιους γάμους, όπως προκύπτει από καταχωρίσεις ιεροδικαστικών 

κωδίκων φαίνεται πως δεν μπορούσε πάντα να τους αποτρέψει.434 Οι οθωμανοί 

νομομαθείς έκαναν προσπάθειες καταστολής του λευκού γάμου και άλλων παρόμοιων 

νομικών μεθοδεύσεων, με την επιβολή παραδειγματικής τιμωρίας σε μουσουλμάνους 

που κατέφυγαν σε τέτοιες λύσεις για να αποφύγουν τον ενδιάμεσο γάμο μετά από ένα 

οριστικό και αμετάκλητο ταλάκ.435 Στους μελετώμενους κώδικες δεν έχει καταγραφεί 

καμία ανάλογη περίπτωση, γεγονός που επιβεβαιώνει την παράνομη φύση των 

εικονικών γάμων. 

 

 

γ. Καινοτόμο ταλάκ ή ταλάκ με τριπλή αποκήρυξη (bid’î talâk/talâk-i selase) 

 

Το ταλάκ αυτού του τύπου είναι έγκυρο νομικά, όμως χαρακτηρίστηκε καινοτομία σε 

σχέση με τις κορανικές προβλέψεις για το διαζύγιο και για αυτό αντιμετωπίζεται με 

καχυποψία και αρνητική διάθεση από τους νομομαθείς. Πρόκειται για την ταυτόχρονη 

τριπλή και αμετάκλητη αποκήρυξη της συζύγου από τον σύζυγο, στη διάρκεια μιας 

μόνο περιόδου αγνότητας της γυναίκας.436 Στην περίπτωση αυτή, ο σύζυγος, ενώπιον 

μαρτύρων, αποκηρύττει τρεις φορές τη σύζυγό του, λέγοντας, για παράδειγμα «σε 

χωρίζω τρεις φορές» ή «σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω».437 Το διαζύγιο αυτού του 

τύπου στερεί από τους συζύγους τον χρόνο και την δυνατότητα να προσπαθήσουν να 

                                                           
434 Στην Κωνσταντινούπολή του 19ου αιώνα φαίνεται ότι οι εικονικοί αυτοί γάμοι ήταν ευρέως 

διαδεδομένοι. Ο άντρας που συμφωνούσε να συνάψει λευκό γάμο με μια διαζευγμένη γυναίκα (hülleci), 

κάποιες φορές έναντι χρηματικού ποσού, συμφωνούσε ότι θα τη χώριζε χωρίς να ολοκληρώσει ερωτικά 

το γάμο· Behar, “Neighborhood Nuptials”, 548. Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε για έναν εικονικό γάμο 

που καταγράφηκε ως τέτοιος (!) στα κατάστιχα που τηρούσε ο ιμάμης της συνοικίας και συμφωνήθηκε 

μεταξύ συγγενών (ο σύζυγος που χώρισε την γυναίκα του με οριστικό ταλάκ συμφώνησε να την 

παντρευτεί εικονικά ο γαμπρός του και να την χωρίσει έπειτα). Ο γάμος αυτός δεν καταγράφηκε στο 

σιτζίλ του καδή, ο οποίος επισήμως τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε να επιτρέψει τη σύναψη ενός τέτοιου 

γάμου, αλλά στα κατάστιχα του ιμάμη. 
435 Από φετβά του Εμπουσουούντ Εφέντη ενημερωνόμαστε για έναν μουσουλμάνο, ο οποίος χώρισε την 

γυναίκα του με τριπλό και αμετάκλητο ταλάκ, όμως δεν της επέτρεψε να συνάψει νέο γάμο, προτού 

επιστρέψει σε αυτόν ξανά. Τότε ο καδής τον συμβούλευσε να εκχριστιανιστεί και έπειτα να εξισλαμιστεί 

εκ νέου και να παντρευτεί πάλι την τέως γυναίκα του. Η απόφαση του σεϊχουλισλάμη για τον σύζυγο 

και τον καδή ήταν ο θάνατος· Imber, Ebu’s-su῾ud, 200. Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

πρόκειται για πραγματική και όχι για θεωρητική περίπτωση. Είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν καδή 

να προτείνει εκχριστιανισμό, γνωρίζοντας ότι η τιμωρία του ιερού νόμου στην περίπτωση αποστασίας 

είναι ο θάνατος. 
436 Acar, “Talâk”, 499· Peirce, “‘She is Trouble”, 280· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 164. 
437 Esposito, Women in Muslim Family Law, 32. 
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σώσουν τον γάμο και την οικογένειά τους. Επιπλέον, είναι αντίθετο με όσα ορίζει το 

Κοράνι σχετικά με τον τρόπο που μπορεί ένας άντρας να αποδεσμεύσει τη γυναίκα του. 

Όπως προκύπτει από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα, η χρήση του ταλάκ με τριπλή 

αποκήρυξη ήταν συνήθως αποτέλεσμα θυμού και οργής από τη μεριά του συζύγου, ο 

οποίος ήθελε να εκβιάσει ή να «τιμωρήσει» τη σύζυγό του για κάτι που έκανε, σχεδίαζε 

να κάνει ή κάτι που δεν έκανε. 

 

 

δ. Υπό όρο ταλάκ (ta‛lik al-talâk) 

 

Πρόκειται για ρήτρα διαζυγίου, έναν όρο που θέτει ο σύζυγος ή μια συγκεκριμένη 

συνθήκη που θέτει σχετικά με τη λήξη του γάμου του. Η παραβίαση του όρου ή η 

πλήρωση των προϋποθέσεων της συνθήκης συνεπάγεται την αυτόματη λύση του 

γάμου.438 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, ένας σύζυγος ορκίζεται439 επί ποινή 

διαζυγίου σε μια προσπάθεια να προστατεύσει και να εξασφαλίσει οικονομικά την 

γυναίκα του, όταν έπρεπε, για παράδειγμα, να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (εμπορικό ταξίδι, προσκύνημα στη Μέκκα, στρατιωτική εκστρατεία κ.ά.). Η 

συνήθης διαδικασία ήταν να ορίσει ένα ποσό ημερήσιας διατροφής για την σύζυγό του, 

καθώς και έναν εγγυητή για την διασφάλιση της λήψης της διατροφής. Εάν ο σύζυγος 

δεν επέστρεφε στο σπίτι του και στην οικογένειά του μετά από το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που είχε ορίσει, τότε ετίθετο αυτόματα σε ισχύ το διαζύγιο.440 

Στα οθωμανικά χρόνια, ο σύζυγος μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τον όρο 

ως μέτρο περιορισμού και απομόνωσης της γυναίκας του. Θέτοντας όρους όπως «αν 

ο/η τάδε έρθει επίσκεψη στο σπίτι μας, σε χωρίζω» ή «αν βγεις από το σπίτι χωρίς την 

άδειά μου, σε χωρίζω»,441 ένας σύζυγος μπορούσε να εκβιάσει με διαζύγιο την γυναίκα 

του, προκειμένου να την αναγκάσει να παραμείνει στο οικογενειακό σπίτι ή να μη 

δέχεται επισκέψεις που εκείνος δεν ενέκρινε. Ας υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό το 

                                                           
438 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 164· Imber, Ebu’s-su῾ud, 204. 
439 Για την σημασία του όρκου στο μουσουλμανικό δίκαιο βλ. Canbakal, “Vows as Contract in Ottoman 

Public Life”, 85-115· Boynukalın, “Yemin”, 417-420. 
440 Ι.Κ.Χ. 3:296 [4/12/1671] (Πεδιάδα), 531 [1/12/1671], 601 [3/12/1671] (Πεδιάδα), 815 [18/3/1751]. 
441 K. H. Okur, “İslam Hukuku’nda Boşama Yemini (Talâka Yemin) Meselesi”, Hitit Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8/15 (2009), 10. 
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διαζύγιο με τριπλή αποκήρυξη με το οποίο απείλησε ο Χιουσεΐν Μπεσέ τη σύζυγό του 

εάν εκείνη αγνοούσε την επιθυμία του και έβγαινε από τη Χανιόπορτα προς την 

επαρχία.442 Όπως χαρακτηριστικά γράφει η Judith Tucker, η απειλή για διαζύγιο αυτού 

του τύπου φαίνεται πως ήταν ένας καθιερωμένος τρόπος άσκησης ελέγχου επί των 

γυναικών από τους άντρες παρά ένας τρόπος για να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα 

του έγγαμου βίου.443 

Τέλος, ας αναφέρουμε ότι και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να θέσουν όρο στο 

γαμήλιο συμβόλαιό τους, η καταπάτηση του οποίου ισοδυναμεί με διαζύγιο ταλάκ. Το 

δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από το νόμο μόνο για τις ενήλικες γυναίκες, οι οποίες 

είναι νομικά κατοχυρωμένες να διαπραγματευτούν οι ίδιες το γαμήλιο συμβόλαιό τους, 

χωρίς τη μεσολάβηση άρρενος συγγενή.444 Οι όροι που καταχωρούνται στο γαμήλιο 

συμβόλαιο σχετίζονται με ενέργειες του συζύγου, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

ζωή και την αξιοπρέπεια της συζύγου. Για παράδειγμα, μια μελλόνυμφη μπορεί να 

θέσει όρο στο συμβόλαιό της την δέσμευση του συζύγου της ότι δεν θα παντρευτεί 

δεύτερη σύζυγο ή δεν θα αποκτήσει παλλακίδα, ότι δεν θα απουσιάζει από την 

συζυγική τους εστία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται με 

σαφήνεια στο συμβόλαιο, ότι δεν θα της στερήσει τα παιδιά που εκείνη έχει αποκτήσει 

από προηγούμενο γάμο, αλλά θα δεχτεί να μείνουν μαζί της και να τους προσφέρει τα 

απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.445 

 

 

ε. Μεταβίβαση δικαιώματος για ταλάκ στη σύζυγο (tefvîzü’t-talâk/muallak talâk) 

 

Πρόκειται για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για το ταλάκ στην σύζυγο ή σε 

πληρεξούσιο.446 Η μεταβίβαση έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, την οποία ορίζει ο 

                                                           
442 Ι.Κ.Χ. 4:987 [8/2/1685]. 
443 Tucker, In the House of Law, 80. 
444 Tucker, Women, Family, and Gender, 61-62. 
445 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 98-99 (παραδείγματα γαμήλιων συμβολαίων με 

όρους που έθεταν οι νύφες), 103· Hanna, “Marriage among Merchant Families in Seventeenth-Century 

Cairo”, 147. 
446 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 164· A. Bakkaloğlu, λ. “Tefvîz”, στο Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, τ. 40, Κωνσταντινούπολη 2011, 310-311· M. Gürkan, “İslam Aile Hukukunda 

Karıya Tanınan Boşama Yetkisi: Tefvîzü’t-talâk”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 18 (2011), 290-
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σύζυγος. Αν συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος, το δικαίωμα για το διαζύγιο παύει 

να έχει ισχύ.447 Η μεταβίβαση γίνεται προφορικά, με φράσεις όπως «χώρισε μόνη σου» 

ή «επίλεξε μόνη σου».448 Έχει υποστηριχτεί ότι, κατά την οθωμανική περίοδο, η 

μεταβίβαση στην σύζυγο της αρμοδιότητας για το ταλάκ ήταν μια επιλογή που 

αφορούσε πρωτίστως τις πριγκίπισσες της σουλτανικής οικογένειας. Αποτελούσε μια 

δικλείδα ασφαλείας για αυτές, διακρίνοντάς τις με τον τρόπο αυτό από τις υπόλοιπες 

γυναίκες της αυτοκρατορίας.449 Εντούτοις, στις αδημοσίευτες καταχωρίσεις του 2ου 

κώδικα υπάρχουν τρεις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος για ταλάκ στην 

σύζυγο.450 Θα αναφερθούμε μόνο σε μία από αυτές, στην υπόθεση της Χατιτζέ κόρης 

Ομέρ, από τις Αρχάνες Τεμένους, η οποία παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο 

ιεροδικείο Χάνδακα λέγοντας ότι ο σύζυγός της, Σελανικλί451 Αλί, στρατιώτης του 14ου 

χασεκί [ορτά]452 των αυτοκρατορικών γενιτσάρων, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια 

απουσίαζε σε άλλη χώρα, πριν φύγει είχε δηλώσει: «αν δεν επιστρέψω σε έναν χρόνο, 

η απόφαση/βούληση [για το ταλάκ] ας είναι στο χέρι σου/eğer bir sene tamamına 

gelmezsem iradetin elinde olsun». Η Χατιτζέ δηλώνει στο δικαστήριο, ενώπιον 

μαρτύρων, ότι επιλέγει για τον εαυτό της το ταλάκ: «nefsimi tatlike ihtiyar ve müslimin 

işhad eyledim».453 

 

 

II. Διαζύγιο με πρωτοβουλία της συζύγου (χουλ/hul῾) 

 

                                                           
292· A. Yüksek, “İslam Aile Hukukunda Boşama Yetkisi ve Kadının Boşanması”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 7/32 (2014), 344-345. 
447 Gürkan, “İslam Aile Hukukunda Karıya Tanınan Boşama Yetkisi”, 295-296. 
448 Esposito, Women in Muslim Family Law, 33· Gürkan, “İslam Aile Hukukunda Karıya Tanınan 

Boşama Yetkisi”, 301-306. 
449 Για παράδειγμα, η κόρη του Σελίμ Α΄ και ετεροθαλής αδερφή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς 

Σαχ Σουλτάν χώρισε το σύζυγό της μεγάλο βεζίρη Λουτφή Πασά το 1541 κάνοντας χρήση του διαζυγίου 

αυτού του τύπου· L. P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, 

Νέα Υόρκη 1993, 204. 
450 Ι.Κ.Χ. 2:3η καταχώριση στη σελίδα 215 του κώδικα [22/9/1724], 7η καταχώριση στη σελίδα 274 

[13/3-1/4/1709] και 4η καταχώριση στη σελίδα 276 [6/9-5/10/1709] του κώδικα. 
451 Από τη Θεσσαλονίκη. 
452 Για πληροφορίες σχετικά με τους χασεκί ορτάδες (haseki ortaları) βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι 

της Κρήτης, 73, 77. 
453 Ι.Κ.Χ. 2:3η καταχώριση στη σελίδα 215 του κώδικα [22/9/1724]. 
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Στο διαζύγιο χουλ/hul῾454 η επιθυμία και η πρωτοβουλία για την λύση του γάμου 

προέρχεται συνήθως από την σύζυγο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι 

απολύτως ελεύθερες και ανεξάρτητες να διαζευχθούν.455 Για να τεθεί σε ισχύ το 

διαζύγιο αυτού του τύπου, το οποίο είναι αμετάκλητο, είναι απαραίτητη η συναίνεση 

του συζύγου.456 Όπως προκύπτει από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα του Χάνδακα, αλλά 

και από κατάστιχα άλλων πόλεων της Αυτοκρατορίας, ο σύζυγος ήταν παρών στο 

ιεροδικείο την στιγμή της καταχώρισης του διαζυγίου χουλ. Σε όλες τις καταχωρίσεις 

δηλώνεται με σαφήνεια η συγκατάθεσή του για το διαζύγιο. Μια διαφορά με το 

αμετάκλητο ταλάκ είναι ότι, αν το πρώην ζευγάρι αποφασίσει ότι θέλει να 

ξαναπαντρευτεί, μπορεί να το πράξει ελεύθερα, χωρίς περιορισμό.457 Ως πιο 

συνηθισμένη αιτία για το διαζύγιο αυτού του τύπου καταγράφεται στα οθωμανικά 

ιεροδικαστικά κατάστιχα η ασυμφωνία και η ασυνεννοησία μεταξύ των συζύγων:458 

«επειδή δεν υπάρχει αρμονική συμβίωση μεταξύ τους/beynlerinde hüsn-i mu’âşeretleri 

olmamağla ή beynlerinde hüsn-i zindegânî olmadığından».459 Η φράση αυτή μπορεί να 

είναι στερεότυπη για τα διαζύγια αυτού του τύπου, μπορεί όμως και να αναφέρεται 

στην πραγματική αιτία του χωρισμού.460 Η Zilfi, που μελέτησε τα διαζύγια χουλ στην 

Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα, γράφει χαρακτηριστικά: «Όποια και αν ήταν η 

δυστυχία που είχε οδηγήσει στο διαζύγιο -προσβολές, κατάρες, ψυχρότητα, μαύρα 

μάτια, μελανιές ή σπασμένα πιατικά- αυτό που ενδιέφερε τον υπάλληλο που κατέγραφε 

την υπόθεση ήταν το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή «δεν έχουμε καλή ζωή μαζί», «δεν τα 

πάμε καλά», φράσεις που επαρκούσαν για όλες τις μελετώμενες υποθέσεις χουλ».461 Ο 

                                                           
454 Η λέξη hul῾ σημαίνει «αφαιρώ τα ρούχα, γδύνω, χωρίζω»· F. Atar, λ. “Muhâlea”, στο Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 30, Κωνσταντινούπολη 2005, 399. 
455 Για την αμφισβήτηση της ελεύθερης βούλησης των γυναικών στο χουλ και τα μέσα που μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει ένας άντρας για να πείσει ή να πιέσει τη γυναίκα του να ζητήσει χουλ (όπως η ανάληψη 

της κηδεμονίας των παιδιών της), βλ. Y. Rapoport, Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic 

Society, Κέιμπριτζ 2005, 72-73. 
456 Tucker, Women, Family, and Gender, 95-100· Zilfi, “Muslim Women in the Early Modern Era”, 247-

248. 
457 Jennings, “Divorce in the Ottoman Sharia Court”, 160. 
458 Ο Erdoğru αναφέρει ότι οι αιτίες που δικαιολογούσαν ένα διαζύγιο χουλ μπορούσε να είναι η μακρά 

απουσία του συζύγου, η συμμετοχή του σε πολεμική εκστρατεία, η σεξουαλική ανικανότητα και η 

άσκηση σωματικής βίας εναντίον της συζύγου· M. A. Erdoğru, “On Altı ve On Yedinci Yüzyıllarda 

İstanbul'da Hul’ Yöntemiyle Boşanma”, στο 1. Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu 

Bildirileri: 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Κωνσταντινούπολη 2013, 273. 
459 Ι.Κ.Χ. 3:741 [10/8/1750], 744 [24/8/1750], 762 [20/10/1750], 857 [28/9/1762]. 
460 Ivanova, “Muslim and Christian Women before the Kadı Court”, 166· Z. Koçak “Ayntab Şehrinde 

Aile Birliğinin Sona Erme Süreci (1600–1650)”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10/1 

(2011), 424-425. Επίσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης απουσίας του συζύγου· İ. Sak και A. 

Aköz, “Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi: Muhâla’a”, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15 (2004), 97-104. 
461 Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 282. 
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Abdal-Rehim, που μελέτησε τα διαζύγια που καταγράφηκαν στα οθωμανικά 

ιεροδικαστικά κατάστιχα του Καΐρου, αναφέρει ότι, σε περίπτωση που το διαζύγιο 

ήταν επιθυμία της συζύγου και ο σύζυγος δεν έδινε την συγκατάθεσή του, έπρεπε η 

γυναίκα να παρουσιαστεί στον καδή για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους 

ζητούσε την λύση του γάμου της.462  

Όπως αναφέρει η Judith Tucker, το διαζύγιο χουλ είναι μια συναλλαγή που 

προϋποθέτει δύο συμβαλλόμενα μέρη, από τα οποία το ένα κάνει την πρόταση για το 

διαζύγιο και το άλλο την αποδέχεται. Στην πλειονότητα των καταγεγραμμένων 

διαζυγίων αυτού του τύπου, φαίνεται πως η γυναίκα κάνει την πρόταση και ο σύζυγος 

την αποδέχεται ή όχι. Πρόκειται στην πράξη για διαζύγιο κοινή συναινέσει 

(mübarat/mübâraa). Οι νομομαθείς διαφωνούν για το αν η γυναίκα, παρόλο που έχει 

συναινέσει σε αυτό το διαζύγιο, δικαιούται τις καθορισμένες οικονομικές παροχές.463 

Από τις καταχωρίσεις των σιτζίλ δεν γίνεται γνωστό ποιος από τους δύο συζύγους 

υποκίνησε το διαζύγιο χουλ. Οι περισσότεροι μελετητές το ονομάζουν «γυναικείο 

διαζύγιο»464 σε αντιπαραβολή με το «αντρικό» ταλάκ, θεωρώντας ότι στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων πρόκειται για ένα διαζύγιο που επιθυμεί και προτείνει η σύζυγος. 

Φαίνεται πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι οι γυναίκες θα ήταν πρόθυμες να 

επιλέξουν το χουλ και να εγκαταλείψουν τα οικονομικά δικαιώματα που τους 

αναγνώριζε ο νόμος σε περίπτωση που χώριζαν με ταλάκ (γαμήλια δωρεά, διατροφή, 

ένδυση και στέγαση μέχρι τη λήξη της περιόδου αποχής ή μέχρι να γεννήσουν, αν 

κυοφορούσαν). Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει την επιθυμία μιας γυναίκας 

να απελευθερωθεί από ένα γάμο που δεν της προσέφερε όσα επιθυμούσε και 

προσδοκούσε ή από έναν αυταρχικό ή αδιάφορο σύζυγο. Σε κάθε περίπτωση, και στο 

διαζύγιο τύπου χουλ, η γυναίκα δεν είχε την ελευθερία να διαζευχθεί αν δεν το δεχόταν 

ο σύζυγός της. Συνεπώς, αν πρόκειται για «γυναικείο διαζύγιο», αυτό ισχύει υπό όρους. 

 Η καταβολή ανταλλάγματος (bedel-i hul῾) σε ένα διαζύγιο χουλ βασίζεται στον 

στίχο 229 της δεύτερης σούρας του Κορανίου. Η νομική αιτιολόγησή του, εκ μέρους 

των νομομαθών, στηρίζεται στην άποψη ότι, εφόσον η σύζυγος είναι που επιθυμεί την 

                                                           
462 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 105. Σε καταχωρίσεις τοy ιεροδικείου του Καΐρου, 

έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες ο καδής αποφάσισε υπέρ διαζυγίου χουλ χωρίς την 

συγκατάθεση του συζύγου· στο ίδιο, 106. 
463 Tucker, Women, Family, and Gender, 98-99· Esposito, Women in Muslim Family Law, 33· Schacht, 

An Introduction to Islamic Law, 164. 
464 Βλ. ενδεικτικά Tucker, Women, Family, and Gender in Islamic Law, 95· Zilfi, “‘We Don’t Get 

Along’”, 271. 
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διάλυση του γάμου, οφείλει να αποζημιώσει τον σύζυγό της για την ταλαιπωρία που 

υφίσταται εξαιτίας της. Ο Schacht και η Zilfi θεωρούν ότι η γυναίκα εξαγοράζει τον 

εαυτό της δίνοντας ως αντάλλαγμα το αντίτιμο.465 Σύμφωνα με άλλους μελετητές, η 

γυναίκα, με την παραίτησή της από τα γαμήλια δικαιώματά της, και βασικά, από τη μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά, εξαγοράζει το δικαίωμα που έχει ο σύζυγος της πάνω σε 

αυτή (σεξουαλική επαφή, ανατροφή των παιδιών, φροντίδα του συζύγου).466 Σε 

σπάνιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να συναντήσει διαζύγιο χουλ χωρίς να δίνεται 

αποζημίωση από την γυναίκα στο σύζυγό της ως αντάλλαγμα για τη συναίνεσή του.467 

Μια γυναίκα έχει τη δυνατότητα, εκτός από το να παραιτηθεί από την δωρεά και την 

διατροφή στη διάρκεια της περιόδου αποχής, να αναλάβει η ίδια τη διατροφή των 

παιδιών της.468 Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μια σύζυγος που είναι βέβαιη ότι θέλει να 

βάλει τέλος στη γαμήλια σχέση της, μπορεί να προτείνει διάφορες επιλογές που θα 

λειτουργήσουν ως οικονομικά κίνητρα για να πείσει το σύζυγό της να δεχτεί την 

απόφασή της για το χωρισμό. Αρκεί φυσικά να έχει την οικονομική δυνατότητα να 

στηρίξει τις επιλογές της, γεγονός που πιθανότατα ισχύει για έναν μικρό αριθμό 

γυναικών. 

 

 

III. Δικαστικό διαζύγιο (tefrik/kazâî) 

 

Την απόφαση για το διαζύγιο τεφρίκ469 λαμβάνει ο καδής, εφόσον συντρέχουν 

συγκεκριμένες και αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις. Στο διαζύγιο αυτού του 

τύπου η γυναίκα συνήθως έχει την πρωτοβουλία για την προσφυγή στο ιεροδικείο, 

όμως ο καδής είναι εκείνος που λαμβάνει την απόφαση υπέρ ή κατά της έκδοσης του 

                                                           
465 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 164· Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 273. 
466 Tuğ, “Ottoman Women as Legal and Marital Subjects”, 365-366· Tucker, Women, Family, and 

Gender, 98-99. 
467 Jennings, “Divorce in the Ottoman Sharia Court”, 157· Y. L. de Bellefonds, “Le ‘Ḫul‘’ sans 

compensation en droit ḥanafite”, Studia Islamica, 31 (1970), 185-195. 
468 Σύμφωνα με την χανεφιτική νομική σχολή, το αντίτιμο του χουλ δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσό 

της γαμήλιας δωρεάς· Atar, “Muhâlea”, 400-402. Για αποζημίωση εκτός της γαμήλιας μη 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς βλ. Sak και Aköz, “Muhâla’a”, 95, 105-114. 
469 Η λέξη «tefrik» σημαίνει «χωρίζω δύο πράγματα»· İ. Acar, λ. “Tefrik”, στο Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, τ. 40, Κωνσταντινούπολη 2011, 277. 
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διαζυγίου. Πρόκειται ουσιαστικά για την δικαστική ακύρωση του γάμου ενός 

ζευγαριού.470 

Ανάμεσα στις νομικές σχολές δεν υπάρχει ομοφωνία αναφορικά με τους λόγους 

που δικαιολογούν ένα δικαστικό διαζύγιο και μάλιστα η χανεφιτική σχολή είναι η πιο 

αυστηρή ως προς αυτό. Αναγνωρίζει ως λόγο δικαστικού διαζυγίου μόνο την ύπαρξη 

ασθένειας ή σωματικού ελαττώματος του συζύγου, το οποίο εμποδίζει την ερωτική 

επαφή και συνεπώς την ολοκλήρωση του γάμου και την απόκτηση απογόνων.471 Οι 

υπόλοιπες νομικές σχολές αναγνωρίζουν ως επιπλέον λόγους τεφρίκ την ψυχική 

ασθένεια του συζύγου ή άλλες ασθένειες, όπως η λέπρα και η λεύκη, την απουσία του 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, την φυλάκισή του, την αδυναμία του συζύγου να 

συντηρεί τη σύζυγο (διατροφή), ακόμη και την έντονη ασυμφωνία που έχει οδηγήσει 

το ζευγάρι σε ρήξη.472 Όπως προκύπτει από τα οθωμανικά κατάστιχα διαφόρων 

πόλεων, άλλοι λόγοι για την ακύρωση ενός γάμου εκ μέρους του ιεροδίκη ήταν η 

ύπαρξη μόνιμου εμπόδιου γάμου, το οποίο δεν ήταν γνωστό τη στιγμή της σύναψης 

του γαμήλιου συμβολαίου, όπως, για παράδειγμα, η συγγένεια εκ γαλουχίας ή η 

σύναψη γάμου με γυναίκα που διανύει την περίοδο αποχής της.473 Η Ivanova και η 

Tucker αναφέρoυν και την προσβολή της ισλαμικής θρησκείας ως λόγο για τεφρίκ. Σε 

αυτή την περίπτωση,  η παρέμβαση του καδή είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση του 

ισλάμ και την προστασία της γυναίκας από ένα βλάσφημο και ασεβή σύζυγο.474 Αν 

βεβαίως ήταν τόσο εύκολο να εκδοθεί ένα τέτοιο διαζύγιο, μια γυναίκα θα μπορούσε 

να εξωθήσει τον σύζυγό της σε βλάσφημη συμπεριφορά, έτσι ώστε να λάβει διαζύγιο· 

θα πρέπει όμως να είμαστε επιφυλακτικοί. Ακόμη ένας λόγος για δικαστικό διαζύγιο 

είναι η αποστασία από την ισλαμική θρησκεία ενός εκ των δύο συζύγων.475 Η 

καταβολή των οικονομικών παροχών που δικαιούται η σύζυγος συνδέεται με την 

                                                           
470 Tucker, Women, Family, and Gender, 92-95. 
471 Acar, “Tefrik”, 277· M. Â. Aydın, “Osmanlı Hukukunda Kazâî Boşanma ‘Tefrik’”, Osmanlı 

Araştırmaları, 5 (1986), 2· Tucker, Women, Family, and Gender, 92. Ας σημειωθεί ότι στις 3.118 

καταχωρίσεις των κωδίκων συναντήσαμε μόνο μία περίπτωση αγωγής για σεξουαλική ανικανότητα και 

αυτή αφορούσε σε γάμο χριστιανών: Η Φραντζά από την επαρχία Ρίζου, με πληρεξούσιο τον πατέρα 

της, Ιερώνυμο, ενάγει τον σύζυγό της Τζώρτζη γιο Νικολού, με την κατηγορία ότι «κατά τα έξι χρόνια 

που πέρασαν μετά το γάμο τους, είναι ανίκανος να εκπληρώσει τα συζυγικά του καθήκοντα». Το 

δικαστήριο του χορηγεί προθεσμία ενός έτους· Ι.Κ.Χ. 5:221 [2/4/1674]. Δεν έχει καταγραφεί άλλη 

καταχώριση σχετική με την υπόθεση και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. 
472 Acar, “Tefrik”, 278· Aydın, “Osmanlı Hukukunda Kazâî Boşanma ‘Tefrik’”, 2-4· Tucker, Women, 

Family, and Gender, 93-95· Koçak “Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci”, 425-427. 
473 Maydaer, “Klâsik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma”, 316. 
474 Ivanova, “Muslim and Christian Women before the Kadı Court”, 167· Tucker, Women, Family, and 

Gender, 107-108. 
475 Esposito, Women in Muslim Family Law, 34. 



 

 

137 

 

υπαιτιότητα για το διαζύγιο, για την οποία αποφασίζει ο καδής. Εάν ο σύζυγος έχει την 

ευθύνη, τότε είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την διατροφή και την γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά στην γυναίκα του. Αν η σύζυγος θεωρηθεί υπεύθυνη για τον 

χωρισμό, τότε δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τίποτα από τα παραπάνω.476 

 

 

IV. Διαζύγια τύπου liân, zihar και îlâ 

 

Τα τρία αυτά είδη διαζυγίων αναφέρονται ουσιαστικά σε θεωρητικές «κατασκευές» 

των νομομαθών και για το λόγο αυτό δεν εμπίπτουν στην ιστορική προσέγγιση και τις 

ερευνητικές αναζητήσεις της παρούσας διατριβής. Συνεπώς, αναφέρονται στο σημείο 

αυτό συνοπτικά, χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Άλλωστε στους μελετώμενους κώδικες 

του Χάνδακα δεν έχει καταχωρηθεί καμία περίπτωση άλλου διαζυγίου πέρα από τα 

διαζύγια ταλάκ, χουλ και τεφρίκ. 

Όπως αναφέρει ο Schacht, το διαζύγιο τύπου λιάν/liân ανήκει στην ποινική 

νομοθεσία και σχετίζεται με την κατηγορία για μοιχεία. Τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση 

που ο σύζυγος ορκιστεί ότι η γυναίκα του έχει διαπράξει μοιχεία ή ότι το παιδί που 

γέννησε είναι αποτέλεσμα εξωσυζυγικής σχέσης, παρότι η σύζυγος μπορεί να ορκιστεί 

το αντίθετο.477 Είναι γνωστό πως το ισλαμικό δίκαιο στηρίζεται στην ιδεαλιστική 

παραδοχή ότι κανείς πιστός δεν πρόκειται να ψευδορκήσει ενώπιον του Αλλάχ και να 

βάλει σε κίνδυνο την σωτηρία της ψυχής του και τους Κήπους του Παραδείσου που 

τον περιμένουν στην μετά θάνατο ζωή. Για τον λόγο αυτό ο όρκος στη ζωή ενός 

ευσεβούς μουσουλμάνου έχει μεγάλη βαρύτητα, όση και η κατάρα του Θεού σε 

εκείνους που ορκίζονται ψέματα στο όνομα του Αλλάχ. Ως εκ τούτου, σε ένα τόσο 

σημαντικό ζήτημα όσο η μοιχεία, ο όρκος στο Θεό θεωρείται αρκετός για να αποδειχτεί 

ή να καταρριφθεί μια κατηγορία. 

                                                           
476 Aydın, “Osmanlı Hukukunda Kazâî Boşanma ‘Tefrik’”, 12. 
477 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 165· Esposito, Women in Muslim Family Law, 34· M. A. 

Aydın, λ. “Liân”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 27, Κωνσταντινούπολη 2003, 172-

173. Βλ. και Ιερό Κοράνιο, 24:6-9. 
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 Στο Κοράνι478 υπάρχει αναφορά σχετικά με το ειδωλολατρικό έθιμο 

ζιχάρ/zihar,479 το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση που ο σύζυγος απευθύνει στη 

γυναίκα του τη φράση «είσαι για εμένα ό,τι η πλάτη της μητέρας μου». Παρόλο που η 

ισλαμική θρησκεία δεν αναγνωρίζει στη φράση αυτή λόγο διαζυγίου, θεωρεί ότι 

καθιστά την ερωτική επαφή του ζευγαριού παράνομη.480 Ο σύζυγος πρέπει να προβεί 

άμεσα στις προβλεπόμενες επανορθωτικές πράξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο γάμος 

του λύεται.481 

Τέλος, το διαζύγιο ιλά/îlâ τίθεται σε ισχύ σε περίπτωση που ο σύζυγος ορκιστεί 

να απέχει από την ερωτική επαφή με την σύζυγό του για διάστημα τεσσάρων μηνών. 

Αν τηρήσει τον όρκο του, μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών το ζευγάρι χωρίζει με 

οριστικό και αμετάκλητο διαζύγιο. Αν ο σύζυγος παραβιάσει τον όρκο του, οφείλει να 

εξιλεωθεί θρησκευτικά ενώπιον του Θεού με συγκεκριμένες ενέργειες.482 

 

 

3.3 Υποχρεώσεις των διαζευγμένων συζύγων 

 

Πριν ασχοληθούμε με τις καταχωρίσεις διαζυγίων των μελετώμενων κωδίκων, είναι 

απαραίτητο να γίνει λόγος για τις υποχρεώσεις των διαζευγμένων συζύγων σύμφωνα 

με τον ιερό νόμο του ισλάμ. 

 

 

Ι. Περίοδος αποχής της γυναίκας (ιντέτ/῾iddet) 

 

Μια γυναίκα είναι υποχρεωμένη νομικά να τηρήσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

σεξουαλικής αποχής (ιντέτ) πριν συνάψει νέο γάμο, όταν μείνει μόνη της μετά από ένα 

                                                           
478 Ιερό Κοράνιο, 58:2-4. 
479 Η λέξη zihar σημαίνει πλάτη, ράχη. 
480 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 165· A. Yaman, λ. “Zıhâr”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 44, Κωνσταντινούπολη 2013, 387-390· Imber, “Women, Marriage and Property”, 84. 
481 Imber, Ebu’s-su῾ud, 205-206. 
482 Ιερό Κοράνιο, 2: 226-227· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 164-165· H. Döndüren, λ. “Îlâ”, 

στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 22, Κωνσταντινούπολη 2000, 61-62· Imber, Ebu’s-

su῾ud, 206-207. 
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διαζύγιο ή τον θάνατο του συζύγου της.483 Όπως πληροφορούμαστε από το Κοράνι,484 

η τήρηση της περιόδου αποχής είναι υποχρεωτική αφενός για να διαπιστωθεί πιθανή 

εγκυμοσύνη, για την οποία ευθύνεται ο τέως σύζυγος, αφετέρου για να έχει το ζευγάρι 

και ιδιαίτερα ο σύζυγος τον απαιτούμενο χρόνο για να σκεφτεί ψυχραιμότερα την 

απόφασή του και να ανακαλέσει το διαζύγιο. Μια γυναίκα που διανύει την περίοδο 

αποχής απαγορεύεται ρητά να έχει ερωτικές επαφές ή να συνάψει νέο γάμο, ακόμη και 

να δεχτεί πρόταση γάμου, σύμφωνα με κάποιους νομομαθείς. Μόλις συμπληρωθεί το 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα της αποχής, η γυναίκα είναι ελεύθερη να συνάψει 

νέο γάμο. 

Η χρονική διάρκεια της περιόδου αποχής εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ο 

ισλαμικός νόμος ορίζει ότι η διαζευγμένη γυναίκα οφείλει να τηρήσει περίοδο αποχής 

διάρκειας τριών μηνών ή τριών έμμηνων ρύσεων, όσο δηλαδή χρειάζεται για να 

διαπιστωθεί ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.485 Για μια διαζευγμένη γυναίκα που είναι ήδη 

έγκυος, η περίοδος αποχής εκτείνεται μέχρι τη στιγμή της γέννας.486 Στην περίπτωση 

που η λύση ενός γάμου, μέσω διαζυγίου ή ακύρωσής του, συμβεί πριν από την 

σεξουαλική ολοκλήρωση του γάμου, τότε η γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει 

το διάστημα αποχής.487 Οι κανόνες είναι πιο αυστηροί για τις χήρες. Στην περίπτωση 

θανάτου του συζύγου, το ιντέτ τηρείται με την ίδια αυστηρότητα, όχι μόνο για να 

εξακριβωθεί πιθανή εγκυμοσύνη, αλλά και ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στην 

μνήμη του νεκρού.488 Στο Κοράνι αναφέρεται ότι η περίοδος αποχής που πρέπει να 

τηρήσουν οι χήρες, μέχρι να είναι ελεύθερες να διαθέσουν τον εαυτό τους και να 

                                                           
483 Tucker, Women, Family, and Gender, 100-104. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 

περίοδο αποχής των διαζευγμένων γυναικών βλ. G. R. Hawting, “The Role of the Qur’ān and “Hadīth” 

in the Legal Controversy about the Rights of a Divorced Woman during her ‘Waiting Period’ (“Idda”)”, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 52/3 (1989), 430-445. 
484 Ιερό Κοράνιο, 2:228. Σε άλλο στίχο διαβάζουμε «Αν θέλετε να αποδεσμεύετε τις συζύγους σας, να 

τις αποπέμπετε στην ορισμένη τους περίοδο (ιντά). Υπολογίστε (με ακρίβεια) την ιντά (το διάστημα της 

περιόδου) και φοβηθείτε τον Αλλάχ, τον Κύριό σας»· Ιερό Κοράνιο, 65:1. 
485 Ιερό Κοράνιο, 2:228· İ. Acar, λ. “İddet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 21, 

Κωνσταντινούπολη 2000, 468· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 166. 
486 Ιερό Κοράνιο, 65:4· Acar, “İddet”, 468· F. Karataş, “İslam Hukukunda İddet”, Şırnak Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/8 (2013), 169 κ.ε. για περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών που δεν έχουν 

ακόμη εμμηνόρροια, καθώς και γυναικών που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. 
487 Ιερό Κοράνιο, 33:49· Karataş, “İslam Hukukunda İddet”, 168. Σε άλλη σούρα του Κορανίου 

αναφέρεται ότι εάν ένας σύζυγος χωρίσει πριν από την ολοκλήρωση του γάμου, αλλά αφού έχει οριστεί 

η γαμήλια δωρεά, τότε η διαζευγμένη σύζυγος δικαιούται την μισή από την συμφωνημένη δωρεά, εκτός 

εάν αποφασίσει να παραιτηθεί αυτού του δικαιώματος: 2:237. 
488 Acar, “İddet”, 467· Karataş, “İslam Hukukunda İddet”, 162, 164-165. Συλλογή φετβάδων του πρώτου 

μισού του 18ου αιώνα ορίζει ότι και μια ανήλικη σύζυγος που μένει χήρα, είναι υποχρεωμένη να τηρήσει 

την τρίμηνη περίοδο αποχής· Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-fetava, Κωνσταντινούπολη 1849, 

105. 
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συνάψουν νέο γάμο, είναι τέσσερις μήνες και δέκα μέρες.489 Δηλαδή, στην τρίμηνη 

περίοδο αποχής προστίθεται το διάστημα πένθους των σαράντα ημερών (του ενός μήνα 

και δέκα ημερών) που ορίζει το σεριάτ. Οι έγκυες χήρες οφείλουν να παραμείνουν σε 

κατάσταση αποχής μέχρι να γεννήσουν.490 

Όλες οι νομικές σχολές συμφωνούν ότι σε καμία περίπτωση η γυναίκα δεν έχει 

δικαίωμα να παρακάμψει την περίοδο αποχής της και να συνάψει νέο γάμο, αλλιώς ο 

γάμος αυτός δεν θα είναι έγκυρος.491 Και ο σεϊχουλισλάμης Εμπουσουούντ καταδίκασε 

τη σύναψη ενός τέτοιου γάμου.492 Η νομική διάκριση μεταξύ γυναικών και αντρών 

είναι εμφανής στο ζήτημα της περιόδου αποχής, αφού μια γυναίκα απαγορεύεται να 

συνάψει νέο γάμο, σε αντίθεση με τον σύζυγό της, ο οποίος έχει δικαίωμα να το κάνει 

χωρίς να έχει ακόμη χωρίσει οριστικά με την εν διαστάσει σύζυγό του.493 Δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η περίοδος αποχής τηρούνταν κατά γράμμα ή 

αν υπήρχε η ανεπίσημη ή άτυπη δυνατότητα αποφυγής ή έστω συντόμευσής της κατά 

την οθωμανική περίοδο. Επειδή το χρονικό διάστημα είναι ευθέως συνδεδεμένο με τη 

γυναικεία ανατομία και φυσιολογία, μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι υπήρχαν 

περιθώρια διαφορετικών υπολογισμών, έτσι ώστε η περίοδος αποχής να συντομευθεί 

ή να επιμηκυνθεί κατά την επιθυμία και το συμφέρον μιας γυναίκας. Για παράδειγμα, 

η Χατιτζέ κόρη Χασάν, που κατοικούσε στη συνοικία Μιραχόρ της 

Κωνσταντινούπολης, παρουσιάστηκε το 1782 στο δικαστήριο του Νταβούτ Πασά της 

ίδιας πόλης, προκειμένου να ζητήσει άδεια για να συνάψει νέο γάμο, υποστηρίζοντας 

ότι, παρόλο που είχαν περάσει μόλις 64 μέρες από τότε που ο σύζυγός της τη χώρισε 

με αμετάκλητο ταλάκ, εκείνη είχε τρεις εμμηνόρροιες, δηλώνοντας ότι είχε την πρώτη 

της περίοδο αμέσως μετά το διαζύγιό της. Υποστηρίζοντας ότι η νομική υποχρέωση 

για την συμπλήρωση τριών εμμηνορροιών είχε τηρηθεί κατά γράμμα, η Χατιτζέ έλαβε 

από τον καδή την άδεια να ξαναπαντρευτεί.494 Μια άλλη μουσουλμάνα, που πρώτα 

κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη και έπειτα στον Χάνδακα, η σαραϊλή Ρουμανέ 

                                                           
489 Ιερό Κοράνιο, 2:234. Το διάστημα αυτό ισχύει για τις γεννημένες ελεύθερες μουσουλμάνες. Για τις 

σκλάβες η περίοδος αποχής μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή δύο μήνες και πέντε μέρες· Cin, İslam ve 

Osmanlı Hukukunda Evlenme, 119. 
490 Karataş, “İslam Hukukunda İddet”, 172. 
491 Acar, “İddet”, 469. 
492 Imber, Ebu’s-su῾ud, 199. Σε άλλο φετβά του ο Εμπουσουούντ αναφέρει ότι, σε περίπτωση διαζυγίου 

ανάμεσα σε ζιμμήδες, δεν ισχύει η τήρηση της περιόδου αποχής, όμως ισχύει κανονικά η καταβολή της 

διατροφής· Düzdağ, Şeyhülislam Ebusuud Efendi Fetvaları Işığında16. Asır Türk Hayatı, 93, 99. 
493 Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-fetava, 1849, 90 (ο τελευταίος φετβάς). 
494 L. K. Elbirlik, Negotiating Matrimony: Marriage, Divorce, and Property Allocation Practices in 

Istanbul, 1755-1840, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Κέιμπριτζ Μασ. 2013, 144. 
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κόρη Ιμπραήμ, φαίνεται πως δεν χρειάστηκε να αιτιολογήσει στον καδή Χάνδακα την 

απόφασή της να ξαναπαντρευτεί μόλις δύο μήνες μετά το διαζύγιό της τύπου χουλ.495 

Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι οι κανόνες του ιερού νόμου δεν 

εφαρμόζονταν πάντα με αυστηρότητα. Κατά περίπτωση η νομική θεωρία δεν 

συνέπιπτε με τη νομική πράξη, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι καδήδες ήταν πρόθυμοι να 

λάβουν υπόψη στις αποφάσεις τους το στοιχείο της κοινωνικής συνοχής και τάξης.496 

Τονίζουμε όμως ότι αυτό συνέβαινε κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, σε αδημοσίευτη 

καταχώριση του 2ου κώδικα διαβάζουμε ότι το ιεροδικείο Χάνδακα εξέδωσε απόφαση 

διαζυγίου τεφρίκ ακυρώνοντας το γαμήλιο συμβόλαιο του Αχμέτ γιου Οσμάν και της 

Αϊσέ κόρης Χιουσεΐν, το οποίο είχε καταγραφεί στο κατάστιχο λίγες μέρες νωρίτερα. 

Η αιτιολογία για το τεφρίκ ήταν ότι η Αϊσέ δεν είχε ακόμη συμπληρώσει την περίοδο 

αποχής, μετά το διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, Χατζή Ρετζέπ.497 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση αναφορικά με τις 

καταχωρίσεις διαζυγίων χουλ που καταγράφηκαν στους τρεις μελετώμενους κώδικες. 

Εκ παραδρομής στους εκδεδομένους τόμους με τις περιλήψεις των καταχωρίσεων των 

κωδίκων αναφέρεται ότι η γυναίκα που χωρίζει με χουλ παραιτείται από τη διατροφή, 

τη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά και δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την 

περίοδο αποχής ή αγαμίας, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στους τρεις κώδικες. 

Αυτό που καταγράφεται στο οθωμανικό κείμενο είναι ότι παραιτείται από την 

διατροφή που δικαιούνταν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποχής (nafaka-i ‘iddet) και 

όχι από την τήρηση του ιντέτ της. Η νομική υποχρέωση για την τήρηση της περιόδου 

αποχής είναι καθολική και αποδεκτή από όλες ανεξαιρέτως τις νομικές σχολές. Καμία 

γυναίκα δεν έχει δικαίωμα επιλογής για την τήρηση ή μη της περιόδου αυτής. Είναι 

                                                           
495 Ι.Κ.Χ. 5:86 [7/9/1673], 187 [6/11/1673]. Η λέξη «σαραϊλή/saraylı» που συνόδευε το όνομά της 

παραπέμπει σε γυναίκα που προερχόταν από παλάτι. Έτσι ονομάζονταν και οι απελεύθερες σκλάβες του 

σουλτανικού ανακτόρου. Η κοινωνική και οικονομική της θέση επιβεβαιώνεται από τα υψηλά μεχρ των 

δύο γάμων της. Στον πρώτο γάμο είχε συμφωνήσει σε γαμήλια δωρεά 24.000 άσπρων, από την οποία 

παραιτήθηκε εξαιτίας του διαζυγίου χουλ, ενώ στο δεύτερο γάμο συμφώνησε σε μεχρ ύψους 15.000 

άσπρων. 
496 Για μια ακόμη περίπτωση μη τήρησης της τρίμηνης περιόδου αποχής βλ. Rapoport, Marriage, Money 

and Divorce, 65-67 (και υποσημ. 98 για περισσότερα παραδείγματα). Πρόκειται για την υπόθεση μιας 

απελεύθερης δούλης, της Ζουμουρούντ, που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ στα τέλη του 14ου αιώνα. Δεν 

δίστασε να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο του χανεφίτη καδή και να ψευδορκήσει 

αναφορικά με την ολοκλήρωση της περιόδου αποχής της. Επειδή οι γάμοι της καταγράφηκαν στο ίδιο 

έγγραφο φαίνεται ότι μόλις ένα μήνα μετά το πρώτο της διαζύγιο κατέθεσε ότι είχε τηρήσει το ιντέτ της 

και παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της. Ο γάμος αυτός διήρκησε μόλις έξι μήνες. Δύο μήνες μετά το 

δεύτερο διαζύγιό της εμφανίστηκε πάλι στον καδή και ορκίστηκε ότι έχει συμπληρωθεί η περίοδος 

αποχής της. Ο καδής έκανε δεκτή τη δήλωσή της και εκείνη προχώρησε στον τρίτο της γάμο. 
497 Ι.Κ.Χ. 2:1η καταχώριση σελ. 366 του κώδικα [21/10/1704]. 
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βέβαιο ότι κάποιες γυναίκες έβρισκαν τρόπους να κάνουν πιο σύντομο το ιντέτ τους, 

πάντως σε καμία περίπτωση ο καδής δεν θα μπορούσε να δεχτεί στο δικαστήριό του 

την κατάφωρη παραβίαση του ιερού νόμου, αναγνωρίζοντας σε μια διαζευγμένη το 

δικαίωμα να παραιτηθεί από την περίοδο αποχής της. 

 

 

ΙΙ. Διατροφή στη διάρκεια της περιόδου αποχής 

 

Στην διάρκεια της περιόδου αποχής ο σύζυγος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην 

τέως γυναίκα του διατροφή, η οποία περιλαμβάνει την τροφή, την ενδυμασία, καθώς 

και τα έξοδα για την ιατρική της φροντίδα. Σύμφωνα με τη χανεφιτική νομική σχολή, 

και στο μετακλητό και στο αμετάκλητο διαζύγιο η γυναίκα έχει δικαίωμα στη διατροφή 

στη διάρκεια της περιόδου αποχής της, είτε είναι έγκυος είτε όχι. Οι έγκυες συνεχίζουν 

να λαμβάνουν τη διατροφή αυτή μέχρι να γεννήσουν.498 Σε περίπτωση που η γυναίκα 

είναι χήρα, δεν χρειάζεται να λάβει διατροφή, διότι, ως κληρονόμος του θανόντος 

συζύγου της, δικαιούται μερίδιο από την περιουσία του.499 

 

 

ΙΙΙ. Στέγαση στη διάρκεια της περιόδου αποχής 

 

Ο σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να διώξει από το σπίτι τη γυναίκα που χώρισε, μέχρι την 

ολοκλήρωση του ιντέτ της.500 Σε περίπτωση που είναι έγκυος, δεν μπορεί να την 

απομακρύνει μέχρι να γεννήσει. Η χανεφιτική νομική σχολή ορίζει ότι δεν 

απαγορεύεται στους τέως συζύγους να συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, αν το διαζύγιο 

είναι μετακλητό, διότι στο διαζύγιο αυτού του τύπου το ζευγάρι ουσιαστικά βρίσκεται 

σε διάσταση και ο σύζυγος έχει δικαίωμα να δεχτεί πίσω τη γυναίκα του και να 

ανακαλέσει το χωρισμό. Και στην περίπτωση του αμετάκλητου διαζυγίου η σύζυγος 

                                                           
498 Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 204. 
499 C. Erbay, λ. “Nafaka”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 32, Κωνσταντινούπολη 

2006, 283. 
500 Ιερό Κοράνιο, 65:6. Με παρόμοιο περιεχόμενο και ο στίχος 1 της ίδιας σούρας. 
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μπορεί να παραμείνει στην κοινή εστία, όμως, κατά τη θεωρία του ισλαμικού δικαίου, 

μόνη σε ένα δωμάτιο, απομονωμένη.501 

 

 

IV. Γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

 

Οι κανόνες σχετικά με την γαμήλια δωρεά έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο 

για τα γαμήλια συμβόλαια. Το μόνο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η νομική 

πρόβλεψη για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης μετά από ένα διαζύγιο ταλάκ, 

αποτελεί ουσιαστικά μια δικλείδα ασφαλείας για τις γυναίκες απέναντι στο ενδεχόμενο 

οι σύζυγοί τους να χρησιμοποιήσουν απερίσκεπτα και επιπόλαια το διαζύγιο ταλάκ. 

Όπως αναφέρει η Zilfi και εξηγήσαμε παραπάνω, μπορεί ακόμη να αποτελέσει μοχλό 

πίεσης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός διαζυγίου τύπου χουλ.502 Ένα από τα πιο 

πειστικά επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα που θέλει να χωρίσει 

με χουλ, για να πείσει τον σύζυγό της να το αποδεχτεί, είναι η απαλλαγή του από το 

βάρος των οικονομικών παροχών προς εκείνη. 

 

 

3.4 Αντίδραση της ορθόδοξης εκκλησίας για την παρουσία χριστιανών στο ιεροδικείο 

 

Ένα άλλο θέμα στο οποίο είναι απαραίτητο να αναφερθούμε πριν ασχοληθούμε με τις 

καταχωρίσεις των μελετώμενων κωδίκων, είναι οι λόγοι για τους οποίους οι χριστιανοί 

επέλεγαν το ιεροδικείο του καδή για να χωρίσουν. Όσες χριστιανές ήταν παντρεμένες 

με μουσουλμάνους ήταν υποχρεωμένες δια νόμου να προσφύγουν στο οθωμανικό 

δικαστήριο. Αντιστοίχως η ορθόδοξη εκκλησία ήταν επισήμως αρμόδια για ζητήματα 

οικογενειακού δικαίου που αφορούσαν αποκλειστικά τους χριστιανούς. Όπως 

προκύπτει από τις καταχωρίσεις των σιτζίλ, δεν ήταν λίγες οι χριστιανές που επέλεγαν 

                                                           
501 Karataş, “İslam Hukukunda İddet”, 182. 
502 Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 273. 
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τον καδή για την λύση του γάμου τους ή για την διευθέτηση των προβλημάτων που 

είχαν προκύψει μετά τα διαζύγιο. 

Ένα ισχυρό κίνητρο για την προσφυγή των χριστιανών γυναικών στον καδή 

αποτελούσε η αποδοχή του συναινετικού διαζυγίου, το οποίο άργησε πολύ να 

αναγνωριστεί από την ορθόδοξη εκκλησία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκκλησία 

προσπάθησε να ελέγξει τις γαμήλιες ενώσεις των χριστιανών και να εμποδίσει τη 

σύναψή τους στο ιεροδικείο.503 Χρησιμοποίησε διάφορα επιτίμια ή την απειλή για την 

εφαρμογή τους, προκειμένου να απομακρύνει το ποίμνιό της από την αλλόθρησκη 

ισλαμική δικαιοσύνη.504 Όπως και στο γάμο, έτσι και στο διαζύγιο, η αυστηρότητα των 

εκκλησιαστικών κανόνων είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση κάποιων χριστιανών 

από την εκκλησία, η οποία αδυνατούσε ή αρνιόταν να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά 

τους. Στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου σημειώνονται οι αιτίες διαζυγίου τις οποίες 

αναγνώριζε η εκκλησία, καθώς και οι προβλέψεις για την επιμέλεια των παιδιών, αν 

υπήρχαν, αλλά και για την τύχη της προίκας και των υπόλοιπων γαμήλιων δοσιμάτων. 

Οι αιτίες διαζυγίου διακρίνονταν ανάλογα με το ποιος σύζυγος ήταν υπαίτιος για τον 

χωρισμό. Έτσι, για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο σε 

περίπτωση που ο άντρας της είχε εγκαταλείψει το σπίτι τους για τρία ή περισσότερα 

χρόνια,505 εάν ήταν ανίκανος σεξουαλικά -αλλά όχι στείρος- εάν τον έπιαναν 

αιχμάλωτο, εάν την κατηγορούσε ψευδώς και αδίκως για μοιχεία, εάν χειροδικούσε 

εναντίον της ή έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή της. Από την πλευρά του, ένας άντρας 

μπορούσε να ζητήσει τη διάλυση του γάμου του σε περίπτωση που αποδείκνυε ότι η 

γυναίκα του ήταν μοιχαλίδα, εάν έκανε άμβλωση ή εάν τον είχε εξαπατήσει σχετικά με 

την παρθενία της. Το διαζύγιο ήταν η μόνη λύση και στην περίπτωση που ένας εκ των 

                                                           
503 Για μια επισκόπηση των σχέσεων της ορθόδοξης εκκλησίας με το οθωμανικό κράτος βλ. Ε. Γκαρά 

και Γ. Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θεσμικό πλαίσιο και 

κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα 2015, 90-119· İnalcık, “The Status of the Greek Orthodox Patriarch”, 407-

436. 
504 Μερικές από τις πιο συνηθισμένες εκκλησιαστικές ποινές ήταν η εξομολόγηση, η καθαίρεση των 

κληρικών, ο αποκλεισμός των πιστών από το εκκλησίασμα, ο αφορισμός και το ανάθεμα. Οι δύο 

τελευταίες αποτελούσαν τις χειρότερες ποινές για ένα πιστό χριστιανό, διότι τον απομόνωναν κοινωνικά 

και του αφαιρούσαν την προοπτική σωτηρίας της ψυχής του· Μιχαηλάρης, Αφορισμός, 67-70. Για 

πίνακες με τις πράξεις που τιμωρούνται με αφορισμό, σύμφωνα με τους Κανόνες των Αγίων Αποστόλων, 

της Πενθέκτης Συνόδου, του Νομοκάνονα του Μαλαξού, της Βακτηρίας των Αρχιερέων και των 

Πατριαρχικών πράξεων βλ. στο ίδιο, 261-267. 
505 Βλ. σχετικά Y. Araz, “Kadınlar, Toplum ve Hukuk: 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Eşleri 

Tarafından Terk Edilen Kadınlar”, Tarih ve Toplum, 6 (2007-2008), 61-82· S. Zečević, “Missing 

Husbands, Waiting Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and the Interpretation of Gendered Presences 

and Absences in Late Ottoman Bosnia”, στο Α. Buturović και İ. C. Schick (επιμ.), Women in the Ottoman 

Balkans, 335-360. Η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να αποδεσμευτεί 

κάποιος από τα γαμήλια δεσμά· στο ίδιο, 336. 
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δύο συζύγων καταλαμβανόταν από μανία, επέλεγε τον μοναχισμό ή έκανε απόπειρα 

φόνου εναντίον του/της συμβίου/ας της/του.506 

Η Λαΐου επισημαίνει, εστιάζοντας και εκείνη στο ζήτημα της γυναικείας 

στρατηγικής στο θέμα του διαζυγίου, πως κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούσαν το 

διαζύγιο στο οθωμανικό δικαστήριο ως μέσο πίεσης προς την εκκλησία και ιδιαίτερα 

απέναντι στην «σκόπιμη αναβλητικότητά της» σχετικά με το διαζύγιο, το οποίο 

επεδίωκε να αποτρέψει.507 Την ίδια γνώμη έχει και η Βασιλική Διάφα, που μελέτησε 

τις περιπτώσεις διαζυγίου που καταγράφηκαν στους εκκλησιαστικούς κώδικες της 

Κοζάνης από τα μέσα του 18ου αιώνα και εξής, και η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά 

ότι η «σπανιότατη πράξη» της προσφυγής των χριστιανών στο βοεβόδα ήταν ένα μέσο 

άσκησης πίεσης στην εκκλησία για την έκδοση του διαζυγίου.508 Ο Kemal Çiçek 

προσθέτει άλλον ένα λόγο για την προτίμηση του οθωμανικού δικαστηρίου για τον 

χωρισμό: την απλή και άμεση διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου.509 Ακόμη ένα ισχυρό 

κίνητρο για την επιλογή του ισλαμικού έναντι του εκκλησιαστικού δικαστηρίου για το 

διαζύγιο ήταν η κηδεμονία των παιδιών. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες, 

την κηδεμονία των ανήλικων τέκνων αναλαμβάνει ο γονιός που δεν ήταν υπαίτιος για 

το διαζύγιο. Ο ισλαμικός νόμος επιτρέπει σε μια διαζευγμένη, ακόμη και αν είναι 

εκείνη υπεύθυνη για το διαζύγιο, να ζητήσει και να αναλάβει την κηδεμονία των 

ανήλικων παιδιών της τουλάχιστον μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, όπως θα δούμε 

παρακάτω.510 Σύμφωνα με την Κερμελή, ένα ακόμη πιθανό κίνητρο ήταν τα 

υψηλότερα τέλη που χρέωνε η εκκλησία, σε σύγκριση με το οθωμανικό δικαστήριο, 

για την καταγραφή μιας υπόθεσης στα κατάστιχα που τηρούσε.511 Η Gradeva προσθέτει 

στο προηγούμενο επιχείρημα ακόμη μία παράμετρο: οι χριστιανοί που απευθύνονταν 

στην εκκλησία για το διαζύγιό τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον παπά της 

                                                           
506 Για τους λόγους διαζυγίου στην ορθόδοξη εκκλησία βλ. Αρμενόπουλος, Η Εξάβιβλος, 389-397· Δ. 

Γκίνης, «Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας», Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής των Νομικών και 

Οικονομικών Επιστημών. Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, 8 (1960-63), 239-84· Διάφα-

Καμπουρίδου, Μνηστεία και γαμήλιες παροχές, 330-340· Ivanova, “Judicial Treatment of the 

Matrimonial Problems”, 155. 
507 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 250. 
508 Β. Διάφα, «Το διαζύγιο στην Κοζάνη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1745-1856)», στο Η 

Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία-πολιτισμός, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου (Σεπτέμβριος 1993), Κοζάνη 

1997, 109.  
509 Çiçek, “Cemaat Mahkemelerinden Kadı Mahkemelerine Zimmilerin Yargı Tercihi”, 41. 
510 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 252-253. 
511 Η Κερμελή δίνει το παράδειγμα του υψηλού ποσού των πέντε ασλανιών γροσιών ως τέλος 

καταχώρισης μιας υπόθεσης διαζυγίου στον μητροπολιτικό κώδικα Σισανίου-Σιατίστης το 1735· 

Kermeli, “The Right to Choice ”, 177-178. 
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ενορίας ή του χωριού τους, αλλά έπρεπε να ταξιδέψουν ως την έδρα του επισκόπου, ο 

οποίος ήταν αρμόδιος για ένα τόσο σοβαρό θρησκευτικό και οικογενειακό ζήτημα. 

Στην πράξη, για τους κατοίκους των επαρχιών, η υποχρεωτική προσφυγή στην 

επισκοπική έδρα, συνεπαγόταν ένα ταξίδι που μπορούσε να κοστίσει πολλά σε χρόνο 

και χρήμα.512 Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με αυτό το επιχείρημα πως, αν 

δεν υπήρχε ναΐπης εγκαταστημένος στο χωριό τους ή σε κάποιο γειτονικό, το ίδιο 

ισχύει και για την προσφυγή στον καδή. Ένα άλλο επιχείρημα που έχει διατυπωθεί 

είναι πως ίσως οι χριστιανοί που παρουσιάζονταν στον καδή, οδηγούνταν εκεί από τα 

αισθήματα ανασφάλειας και φόβου που προέρχονταν από την κατώτερη θέση στην 

οποία είχαν περιοριστεί, τόσο στο νομικό όσο και στο κοινωνικό και το θρησκευτικό 

επίπεδο. Μπορεί να ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια αν κατάφερναν να εξασφαλίσουν 

ένα πιστοποιητικό από την κυρίαρχη οθωμανική δικαστική αρχή. Βέβαια, όπως σωστά 

αναφέρει ο Αντώνης Αναστασόπουλος, ο ψυχολογικός παράγοντας του φόβου πρέπει 

να αντιμετωπιστεί ως μια υπόθεση που χρήζει περαιτέρω μελέτης.513 

Η εκκλησία, με μεγάλη καθυστέρηση και απροθυμία, κατανόησε τα κίνητρα 

που οδηγούσαν τους χριστιανούς στο αλλόθρησκο δικαστήριο του καδή και/ή 

τουλάχιστον έκανε προσπάθειες για να αποτρέψει την προσφυγή των χριστιανών στον 

καδή. Ανάμεσα στα μέτρα που έλαβε ήταν η επίσημη αναγνώριση του συναινετικού 

διαζυγίου, η οποία αποφασίστηκε μόλις το 1717 από τον πατριάρχη Ιερεμία Γ΄.514 Ο 

Σαβοριανάκης, αναφερόμενος στην ελαστικότητα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων 

της Κω αναφορικά με το διαζύγιο, επισημαίνει μια γενικότερη πολιτική της εκκλησίας: 

«Η απονομή δικαίου… δεν στηριζόταν τόσο σε εκ των προτέρων αντικειμενικά νομικά 

κριτήρια, όσο σε κατ’ οικονομίαν λύσεις».515 Επισημαίνει δηλαδή μια ελαστικότητα 

στην εφαρμογή των αυστηρών κανόνων του εκκλησιαστικού οικογενειακού δικαίου 

ως αποτέλεσμα χαλάρωσης της σχέσης μεταξύ των θεωρητικών αρχών και των 

κανόνων του δικαίου και της πρακτικής εφαρμογής του από τα κατά τόπους 

εκκλησιαστικά δικαστήρια. Η εκκλησία δεν μπορούσε να στρέψει το βλέμμα μακριά 

από τους χριστιανούς που επέλεγαν το οθωμανικό δικαστήριο για να παντρευτούν ή να 

χωρίσουν. Η πρώτη υποχώρηση εκ μέρους της εκκλησίας αφορούσε τους λόγους ενός 

διαζυγίου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στη νομική αιτιολόγηση του διαζυγίου παρά 

                                                           
512 Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 58-59. 
513 Anastasopoulos, “Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)”, 284. 
514 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 246, 250. 
515 Σαβοριανάκης, «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές», 60. 
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στη νομιμότητα, με βάση το γράμμα του νόμου, της αιτίας που το προκάλεσε. Ως λόγος 

διαζυγίου έγινε δεκτή κατά τα οθωμανικά χρόνια η στειρότητα της γυναίκας, η πρόωρη 

εμμηνόπαυσή της, η ψυχρή συμπεριφορά προς το σύζυγο της, ακόμη και η μεγάλη 

διαφορά ηλικίας. Επιπλέον, η ανικανότητα επεκτάθηκε σε διάφορες ασθένειες που 

επηρέαζαν την ομαλότητα του έγγαμου βίου: ανίατες πληγές, αφροδίσια νοσήματα, 

παράλυση των άκρων, ακόμη και κακοσμία του στόματος.516 Στους εκκλησιαστικούς 

κώδικες της Κοζάνης του 18ου αιώνα, οι λόγοι διαζυγίου που καταγράφηκαν 

αφορούσαν τον κλονισμό του έγγαμου βίου, την κακόβουλη εγκατάλειψη της 

συζυγικής εστίας από έναν εκ των δύο συζύγων, τη διανυκτέρευση της συζύγου εκτός 

της συζυγικής εστίας χωρίς την άδεια του συζύγου (με εξαίρεση τη διανυκτέρευση στο 

σπίτι των γονιών της), τη μοιχεία, την κακή κατάσταση της υγείας της συζύγου και, 

τέλος, την επιβουλή της ζωής του συζύγου από τη σύζυγό του.517 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα μελετώμενα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα, οι χριστιανοί και ειδικότερα οι χριστιανές συνέχιζαν να χρησιμοποιούν την 

ισλαμική δικαιοσύνη, προκειμένου να επωφεληθούν των αρχών και πρακτικών της στο 

ζήτημα του διαζυγίου, όποτε κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα ατομικά τους συμφέροντα. 

Βέβαια, ελλείψει άλλης πρωτογενούς πηγής εκτός των οθωμανικών κωδίκων, δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι χριστιανοί των τριών επαρχιών που μελετούμε 

απευθύνονταν αρχικά στην εκκλησία για τις υποθέσεις τους, και μόνο όταν ένιωθαν ότι 

αδικούνταν ή ότι δεν δικαιώνονταν, προσέφευγαν στον καδή.518 Για τον ίδιο λόγο δεν 

μπορούμε εξάλλου να μελετήσουμε την ποσοτική σχέση ανάμεσα στα διαζύγια που 

εκδίδονταν εκκλησιαστικά και εκείνα που εξέδιδε το ιεροδικείο. 

 

 

3.5 Διαζευγμένες Πεδιάδας, Τεμένους και Μαλεβιζίου 

 

Από τις 3.118 υποθέσεις που καταγράφηκαν στους τρεις κώδικες που μελετήσαμε, 

μόλις 71 (2,3%) καταχωρίσεις αναφέρονται ευθέως ή εμμέσως σε διαζύγια, καθώς σε 

αυτές περιλάβαμε τις παρενοχλήσεις που υφίσταντο οι γυναίκες από τους τέως 

                                                           
516 Γκίνης, «Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας», 253-254. 
517 Διάφα, «Το Διαζύγιο στην Κοζάνη», 103, 106-109. 
518 Η Κερμελή αναφέρει ότι οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν σε πρώτο βαθμό τα επισκοπικά δικαστήρια 

και έπειτα κατέγραφαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών στο κατάστιχο του καδή, προκειμένου να 

ενισχύσουν το δεσμευτικό χαρακτήρα τους· Kermeli, “The Right to Choice”, 181. 
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συζύγους τους και τις διενέξεις που προέκυπταν μετά από ένα διαζύγιο, εξαιτίας κυρίως 

της άρνησης των συζύγων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για 22 υποθέσεις στον 3ο κώδικα, 27 στον 4ο και 22 στον 5ο. 

Το χαμηλό ποσοστό καταγραφής διαζυγίων δεν είναι κάτι που ισχύει κατ’ εξαίρεση 

στον Χάνδακα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, πιθανότατα συνδέεται αφενός με το 

πράγματι χαμηλό ποσοστό διάζευξης των συζύγων στην οθωμανική κοινωνία, 

αφετέρου με την δυνατότητα εξώδικης διαπραγμάτευσης ενός διαζυγίου· όπως ήδη 

αναφέρθηκε, δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για την καταχώριση ενός διαζυγίου στο 

κατάστιχο του καδή. 

Από τα 71 διαζύγια που έχουν καταγραφεί στους τρεις μελετώμενους κώδικες, 

τα 22 (31%) είναι αμετάκλητα ταλάκ, μόλις 3 (4,2%) είναι καινοτόμα ταλάκ (με 

ταυτόχρονη τριπλή αποκήρυξη της συζύγου), 42 (59,2%) είναι διαζύγια τύπου χουλ και 

4 (5,6%) είναι δικαστικά διαζύγια. Δεν καταγράφηκε κανένα μετακλητό διαζύγιο. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν υπήρχε ανάγκη για την καταχώριση ενός τέτοιου 

διαζυγίου, διότι το ζευγάρι δεν θεωρούνταν χωρισμένο, αλλά υπό διάσταση. Στον 

Χάνδακα, όπως και σε άλλες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πλειονότητα 

των καταγεγραμμένων διαζυγίων ήταν χουλ. Αυτό που δεν είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, εξαιτίας της αυστηρά τυποποιημένης μορφής των καταχωρίσεων,519 είναι 

πόσα από αυτά τα διαζύγια χουλ ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας μιας γυναίκας να 

χωρίσει και πόσα ήταν αποτέλεσμα πιέσεων ή εκβιασμού εκ μέρους του συζύγου.520 

Επιπλέον, η αριθμητική υπεροχή των διαζυγίων χουλ στα κατάστιχα του καδή μπορεί 

να μην αντανακλά απαραίτητα την πραγματική κατάσταση, αλλά να ερμηνεύεται στο 

πλαίσιο της ανάγκης των γυναικών, ως νομικά και κοινωνικά πιο ευάλωτων από τους 

άντρες, να εξασφαλίσουν την έγγραφη επιβεβαίωση του χωρισμού τους, καθώς και των 

ίδιων των αντρών να χρησιμοποιήσουν την καταχώριση του διαζυγίου χουλ ως 

απόδειξη για την απαλλαγή τους από την καταβολή της γαμήλιας μη 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς και της διατροφής στη διάρκεια της περιόδου αποχής. 

                                                           
519 Η Peirce αναφέρει πως η τυποποιημένη διατύπωση στην καταγραφή των διαζυγίων χουλ στο 

κατάστιχο «αντανακλά τη στάση του δικαστηρίου απέναντι στο χουλ, το οποίο θεωρούσε μια διαδικασία 

ρουτίνας που μόνο τα βασικά στοιχεία της έπρεπε να καταγραφούν. Οι λεπτομέρειες της ανταλλαγής 

της περιουσίας αφήνονταν να διευθετηθούν εξωδίκως»· “She is Trouble”, 284. Αυτό ισχύει ασφαλώς 

για σχεδόν κάθε είδους υπόθεση που εξέταζε το δικαστήριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

καταγραφή αφορά μόνο τα απαραίτητα για τη νομική διαδικασία βασικά στοιχεία της υπόθεσης. 
520 R. Çiğdem, “Khul or Dissolution of Marriage by a Woman: A Historical Background and Two Cases 

from the Bakhchisaray/Crimea Court”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, (2005), 

108. 
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Στις καταχωρίσεις των διαζυγίων, όπως στις αντίστοιχες των γάμων, 

καταγράφονται τα ατομικά στοιχεία των εμπλεκομένων: όνομα, πατρώνυμο, τόπος 

κατοικίας, θέση, αξίωμα ή επάγγελμα. Αν υπάρχει βεκίλης, καταγράφονται τα στοιχεία 

του, καθώς και τα αντίστοιχα των δύο μαρτύρων που επικυρώνουν την 

πληρεξουσιότητά του. Η ηλικία των συζύγων που χωρίζουν δεν καταγράφεται. 

Σπανίως έχουμε την τύχη να συναντήσουμε καταχωρίσεις στις οποίες καταγράφονται 

πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε ανάμεσα στο ζευγάρι τη στιγμή της 

αποκήρυξης. Στο κυρίως μέρος της καταχώρισης σημειώνεται συνοπτικά το είδος του 

διαζυγίου. Σπάνια αναφέρεται ο λόγος του διαζυγίου. Ακολουθούν οι τυποποιημένες 

εκφράσεις με τις οποίες οι πρώην σύζυγοι δηλώνουν αμφότεροι ότι είναι πλέον 

χωρισμένοι και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση μεταξύ τους. Η καταχώριση 

ολοκληρώνεται με την καταγραφή της ημερομηνίας, του έτους και των ονομάτων των 

μαρτύρων της διαδικασίας. 

Ο μικρός αριθμός του δείγματος μάς υποχρεώνει να μελετήσουμε και τις τρεις 

επαρχίες μαζί. Μια και ξεκινήσαμε με αριθμούς, ας συνεχίσουμε έτσι. Στα κατάστιχα 

του Χάνδακα καταγράφηκαν μόλις δεκατέσσερις υποθέσεις διαζυγίων που αφορούν 

στις επαρχίες Πεδιάδας, Μαλεβιζίου και Τεμένους. Στις μισές από τις καταχωρίσεις η 

σύζυγος είναι χριστιανή, σε έξι από αυτές είναι εξισλαμισμένη και μόνο σε μία 

υπόθεση είναι εκ γενετής μουσουλμάνα. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις 

καταγράφηκαν στο κατάστιχο το δεύτερο εξάμηνο του 1671. Μόλις δύο καταχωρίσεις 

αφορούν το έτος 1672 και άλλες δύο το 1673, ενώ μία καταχώριση χρονολογείται τον 

Ιούλιο του 1684. Εννιά από τις καταχωρίσεις αφορούν κατοίκους χωριών της 

Πεδιάδας, τέσσερις υποθέσεις αναφέρονται στο Μαλεβίζι και μόλις μία στο Τέμενος. 

 Προφανώς το δείγμα είναι μικρό για την εξαγωγή συμπερασμάτων με καθολική 

ισχύ. Εντούτοις, οι καταγεγραμμένες υποθέσεις είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον 

οποίο οι γυναίκες χρησιμοποίησαν το ιεροδικείο για να διεκδικήσουν όσα δικαιούνταν 

μετά από ένα διαζύγιο, καθώς και για να απαλλαγούν οριστικά από τους πρώην 

συζύγους τους. Οι πληροφορίες των καταχωρίσεων αναδεικνύουν τα κοινωνικά και 

έμφυλα όρια που είχαν επιβληθεί στις χριστιανές και τις μουσουλμάνες. Όπως 

αναφέρουν χαρακτηριστικά η Fatma Müge Göçek και ο Marc David Baer, τα «όρια της 

γυναικείας εμπειρίας» καθορίζονται από την ύπαρξη πολλών «κοινωνικών» κριτηρίων, 

τα οποία εξαρτώνται από τις γαμήλιες σχέσεις, το κληρονομικό, αλλά και ευρύτερα το 
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οικογενειακό δίκαιο.521 Είναι αυτά ακριβώς τα όρια που οι γυναίκες προσπαθούσαν να 

υπερβούν, εκμεταλλευόμενες τα περιορισμένα νομικά δικαιώματα, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν μια ευκαιρία για καλύτερες συνθήκες ζωής μέσα στην οικογένειά τους 

και την ευρύτερη κοινωνία. Αν ο γάμος που είχε κανονίσει για εκείνες ο πατέρας ή ο 

νόμιμος κηδεμόνας τους δεν είχε την επιθυμητή έκβαση, είχαν την επιλογή του 

διαζυγίου, προκειμένου να απελευθερωθούν από τα δεσμά ενός γάμου και να 

προχωρήσουν στη σύναψη ενός νέου με την ελπίδα για μια καλύτερη τύχη και μια πιο 

ευτυχισμένη ζωή. Από την άλλη, οι κανόνες του ιερού δικαίου συνεπάγονταν πως 

μπορεί να βρίσκονταν διαζευγμένες χωρίς να το επιθυμούν, με μονομερή αποκήρυξη 

του γάμου από το σύζυγό τους. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα που είχαν στην 

είσπραξη της μη προκαταβαλλόμενης γαμήλιας δωρεάς συνιστούσε έστω μια 

καταρχήν εξασφάλιση στο οικονομικό πεδίο, πέραν του ότι αποτελούσε έτσι κι αλλιώς 

τροχοπέδη στην ανεξέλεγκτη μονομερή διάζευξη εκ μέρους των αντρών. 

 

 

I. Διαζύγια τύπου ταλάκ 

 

Στους μελετώμενους κώδικες έχουν καταχωρηθεί οκτώ υποθέσεις διαζυγίων ταλάκ. Οι 

περισσότερες αναφέρονται έμμεσα στο διαζύγιο αυτού του τύπου. Συγκεκριμένα, οι 

τέσσερις είναι αγωγές των διαζευγμένων γυναικών για την παρενόχληση που δέχονται 

από τους πρώην συζύγους τους, δύο αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

μεταξύ των δύο πρώην συζύγων, μία αφορά σε καινοτόμο ταλάκ (με τριπλή 

αποκήρυξη) και μία αναφέρεται στο νέο γάμο που σύναψε μια χριστιανή με τον 

εξισλαμισμένο σύζυγό της έξι μήνες μετά το διαζύγιό τους. Πρόκειται για την Ζαμπέτα 

κόρη Γιώργη από την Αγία Παρασκευή Πεδιάδας, η οποία, μέσω του πιθανότατα 

εξισλαμισμένου πληρεξουσίου της, δηλώνει ότι ξαναπαντρεύεται τον τέως σύζυγό της 

Ρετζέπ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, μετά από έξι μήνες διαζυγίου, με γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 1.000 άσπρων.522 Πληροφορούμαστε από την καταχώριση 

ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει με αμετάκλητο ταλάκ. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για να 

μπορέσει να ξαναπαντρευτεί ένα ζευγάρι μετά από αμετάκλητο ταλάκ, έπρεπε η 

                                                           
521 F. M. Göçek και M. D. Baer, “Social Boundaries of Ottoman Women’s Experience in Eighteenth-

Century Galata Court Records”, στο Women in the Ottoman Empire, 50. 
522 Ι.Κ.Χ. 4:534 [18/3/1673]. 
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γυναίκα να παντρευτεί άλλον άντρα, να μείνει χήρα ή ζωντοχήρα, να τηρήσει την 

τρίμηνη περίοδο αποχής και έπειτα να είναι ελεύθερη να ξανασμίξει με τον πρώτο της 

σύζυγο. Οι λακωνικές πληροφορίες της καταχώρισης δεν μας επιτρέπουν να μάθουμε 

αν η Ζαμπέτα, μετά το διαζύγιό της και την τρίμηνη περίοδο αποχής της, 

πραγματοποίησε ενδιάμεσο γάμο με κάποιον άλλο άντρα, προκειμένου να μπορέσει να 

ξαναπαντρευτεί τον τέως σύζυγό της. Αν σκεφτούμε ότι το εξάμηνο που μεσολάβησε, 

κάλυπτε ίσα ίσα τις δύο περιόδους αποχής, τότε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο 

ενδιάμεσος γάμος, αν υπήρξε, ήταν «λευκός», ήταν δηλαδή hülle; Δεν βρέθηκαν άλλες 

καταχωρίσεις για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι οποίες να επιβεβαιώνουν ή να 

απορρίπτουν τις παραπάνω εικασίες. Η Nelly Hanna, που ασχολήθηκε με τα γαμήλια 

συμβόλαια στο Κάιρο του 17ου αιώνα, αναφέρει ότι από τα 220 γαμήλια συμβόλαια 

που μελέτησε, τα 67 (30%) αφορούσαν γάμους γυναικών με τους πρώην συζύγους 

τους. Συμπέρανε ότι το διαζύγιο δεν αντιμετωπιζόταν ως μια επονείδιστη κατάσταση 

στη ζωή μιας γυναίκας. Μάλιστα, παρατήρησε ότι πολλές γυναίκες που 

ξαναπαντρεύονταν τον πρώην σύζυγό τους ήταν περισσότερο απαιτητικές στο νέο 

γαμήλιο συμβόλαιό τους, στο οποίο έθεταν όρους που αφορούσαν την απαγόρευση 

γάμου με δεύτερη γυναίκα ή την κατοχή παλλακίδας.523 

 

 

α. Τυπικές καταχωρίσεις διαζυγίων ταλάκ 

 

Στις δύο περιπτώσεις που αφορούν την δήλωση των πρώην συζύγων για την 

εκπλήρωση των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα του διαζυγίου ταλάκ, οι 

εμπλεκόμενοι είναι χριστιανοί. Στη μία, η Κατερίνα κόρη Κωνσταντίνου από τα Μάλια 

Πεδιάδας, μέσω του πληρεξουσίου της Γιώργη γιου Κωνσταντίνου, δήλωσε στον καδή 

ότι εισέπραξε από τον τέως σύζυγό της, Κωνσταντίνο γιο Νικολού, την γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά των 2.000 άσπρων και ότι δεν έχει καμία άλλη οικονομική 

απαίτηση από αυτόν.524 Από την δεύτερη πληροφορούμαστε ότι ο Μανόλης γιος 

Γιώργη, από τον Μοχό Πεδιάδας, δήλωσε ενώπιον του συζύγου της τέως γυναίκα του, 

                                                           
523 Hanna, “Marriage and the Family in 17th Century Cairo”, 356-357· Abdal-Rehim, “The Family and 

Gender in Egypt”, 107-108. 
524 Ι.Κ.Χ. 3:51 [11/8/1671]. 
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Καλής κόρης Δημήτρη, με την οποία είχε αποκτήσει τρία παιδιά (ανήλικα ακόμη), ότι 

«ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του έχουν εκπληρώσει τις μεταξύ τους υποχρεώσεις».525 

Δεν ξέρουμε αν οι πρώην σύζυγοι συμβιβάστηκαν μετά από διένεξη και αποφάσισαν 

να καταγράψουν στο δικαστήριο τη μεταξύ τους συμφωνία, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν επίσημα έναντι μελλοντικής διεκδίκησης από την άλλη πλευρά. 

 Η καταχώριση του διαζυγίου στο σιτζίλ του καδή ήταν ο μόνος τρόπος για να 

εξασφαλίσουν έγγραφη απόδειξη για την λύση ενός γάμου. Έπειτα ήταν ελεύθεροι να 

συνάψουν νέο γάμο. Οι γυναίκες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο που 

λάμβαναν από τον καδή αφενός ως μέσο πίεσης απέναντι σε συζύγους που αρνούνταν 

να συμμορφωθούν με τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέρχονταν από ένα διαζύγιο 

ταλάκ και αφετέρου αποτελούσε την πλέον αξιόπιστη και επίσημη απόδειξη για την 

δυνατότητα να συνάψουν νέο γάμο. Δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ότι το 

δικαστήριο του καδή αποτελούσε την ύστατη λύση των χριστιανών ή την πρώτη και 

συνειδητή επιλογή τους. Η απουσία καταχωρίσεων διαζυγίων μεταξύ μουσουλμάνων 

ενισχύει την πεποίθηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των διαζυγίων ταλάκ συμφωνούνταν, 

ιδιωτικά, εκτός του δημόσιου χώρου του ιεροδικείου, αν και θα πρέπει επίσης να 

σκεφτούμε και το ενδεχόμενο τα διαζύγια να ήταν ένα περιορισμένο φαινόμενο έτσι κι 

αλλιώς εκείνη την εποχή στην αγροτική ενδοχώρα του Χάνδακα. 

 

 

β. Υπό όρο ταλάκ 

 

Θα ξεκινήσουμε με τη Ραμπιά από τους Αποστόλους Πεδιάδας.526 Με πληρεξούσιο τον 

εξισλαμισμένο πατέρα της, Αχμέτ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, ενάγει τον Μεχμέτ Μπεσέ 

γιο Αμπντουλλάχ με την κατηγορία ότι αρνείται να της καταβάλει τη διατροφή του 

μηνός Ρετζέπ του τρέχοντος έτους (3/11-2/12/1671), ύψους 150 άσπρων (πέντε άσπρα 

ημερησίως). Ο εναγόμενος είχε οριστεί εγγυητής για τη συγκεκριμένη διατροφή από 

τον σύζυγο της ενάγουσας, επίσης εξισλαμισμένο, Γιουσούφ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, 

όταν ο τελευταίος έφυγε σε μακρινό τόπο. Όταν ήρθε η σειρά του εναγόμενου να 

                                                           
525 Ι.Κ.Χ. 3:284 [10/1/1672]. 
526 Ι.Κ.Χ. 3:296 [4/12/1671]. 
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μιλήσει, δήλωσε πως στα τέλη του μήνα Τζεμαζί ουλ-αχίρ (5/10-2/11/1671), εξαιτίας 

της συμπλήρωσης ενός χρόνου απουσίας του συζύγου της ενάγουσας, τέθηκε σε ισχύ 

το οριστικό διαζύγιο ταλάκ, σύμφωνα με τον σχετικό όρο που ο σύζυγος είχε θέσει πριν 

από την αναχώρησή του. Την κατάθεσή του εναγόμενου επιβεβαίωσαν δύο 

μουσουλμάνοι μάρτυρες. Η μαρτυρία τους έγινε δεκτή και το δικαστήριο εξέδωσε 

απόφαση διαζυγίου. Βλέπουμε ότι η Ραμπιά κινήθηκε άμεσα προκειμένου να 

ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με την διατροφή και τελικά με το γάμο της. Η 

εμπλοκή του ιεροδικείου στην υπόθεσή της ήταν μέρος της στρατηγικής της για την 

εξασφάλιση επίσημου εγγράφου διαζυγίου. Παρόλο που η αγωγή αφορούσε τη μη 

καταβολή της διατροφής, τελικά η δικαστική απόφαση δεν είχε καμία σχέση με την 

αρχική κατηγορία. Είναι δυνατό η Ραμπιά να μην γνώριζε το υπό όρο διαζύγιο που είχε 

κανονίσει ο σύζυγός της; Μήπως το διαζύγιο αυτού του τύπου συμφωνήθηκε κατόπιν 

δικής της πίεσης προς τον σύζυγό της, έτσι ώστε να μη μείνει δεσμευμένη με έναν 

απόντα σύζυγο, που κανείς δεν γνώριζε την τύχη του; Μήπως η παραπάνω διαδικασία 

ήταν τυπική σε παρόμοιες περιπτώσεις; Εάν δεχτούμε την παρατήρηση της Iris Agmon 

αναφορικά με την πρακτική της υποβολής στο ιεροδικείο μιας εικονικής υπόθεσης, με 

σκοπό τη νομιμοποίηση μιας συμφωνίας που είχε γίνει ιδιωτικά,527 τότε μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η Ραμπιά εσκεμμένα υπέβαλε την αγωγή στο ιεροδικείο του Χάνδακα, 

έχοντας τελικό στόχο την δημόσια επικύρωση του διαζυγίου της. Μια παρόμοια 

υπόθεση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες που διαμόρφωναν 

το διαζύγιο αυτού του τύπου. 

 Η Αρχόντω κόρη Νικολή, που κατοικούσε στο χωριό Επισκοπή Πεδιάδας, 

προσπάθησε να διεκδικήσει την διατροφή που είχε ορίσει ο σύζυγός της Γιώργης όταν 

έφυγε σε άλλο τόπο επτά χρόνια νωρίτερα.528 Η Αρχόντω παρουσιάστηκε 

αυτοπροσώπως στον καδή και ήγειρε αγωγή εναντίον του Μανιού γιου Γιάννη, ο 

οποίος είχε οριστεί εγγυητής για την καταβολή της διατροφής της. Ο εναγόμενος με τη 

σειρά του δήλωσε ότι πράγματι ο απών σύζυγος είχε ορίσει διατροφή για την Αρχόντω, 

αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα δύο ετών, θέτοντας όρο πως, αν δεν είχε επιστρέψει 

μέχρι τότε, η γυναίκα του θα έπρεπε να θεωρηθεί οριστικά διαζευγμένη. Ο εναγόμενος 

προσήγαγε δυο χριστιανούς μάρτυρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την κατάθεσή του. Ο 

καδής εξέδωσε απόφαση διαζυγίου. Για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε 

                                                           
527 Agmon, “Women, Class, and Gender”, 490. 
528 Ι.Κ.Χ. 3:601 [3/12/1671]. 
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περισσότερες πληροφορίες από μια άλλη καταχώριση, η οποία καταγράφτηκε στην ίδια 

σελίδα του δικαστικού κατάστιχου, την ίδια ακριβώς μέρα και με τους ίδιους μάρτυρες 

της διαδικασίας. Σε αυτή, η Αρχόντω καταγράφει τον γάμο της με τον Εμπού Μπεκίρ 

Μπεσέ γιο Σαντίκ, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 500 άσπρων.529 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως, για να μπορέσει να συνάψει νέο γάμο, έπρεπε να είχε 

χωρίσει επίσημα από τον πρώτο της σύζυγο. Για ποιο λόγο όμως δεν καταχώρισε 

απλώς το διαζύγιό της, παρά επέλεξε να κάνει αγωγή διεκδικώντας επιπλέον διατροφή; 

Από την πρώτη καταχώριση γνωρίζουμε ότι ο σύζυγός της έλειπε επτά χρόνια και είχε 

ορίσει διατροφή μόνο για τα δύο πρώτα. Τα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι την 

προσφυγή της στον καδή πώς τα έβγαζε πέρα δίχως πλέον να λαμβάνει την ημερήσια 

διατροφή; Υποθέτουμε ότι είτε η ίδια είχε την οικονομική δυνατότητα να συντηρεί τον 

εαυτό της είτε είχε τη στήριξη της πατρικής της οικογένειας. Από δύο άλλες 

καταχωρίσεις ενημερωνόμαστε πάντως ότι είχε στην κατοχή της ακίνητη περιουσία.530 

Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως είχε και ο χριστιανός σύζυγός της αγροτική 

περιουσία, την οποία εκμεταλλευόταν η ίδια και από την οποία μπορούσε να έχει 

έσοδα, έστω περιορισμένα. Όταν όμως αποφάσισε να συνάψει νέο γάμο, η 

επισημοποίηση του διαζυγίου της ήταν απαραίτητη, διότι όλοι γνώριζαν ότι ήταν ήδη 

παντρεμένη. Αφού ο νέος της σύζυγος ήταν μουσουλμάνος έπρεπε να έχει έγγραφο 

από τον οθωμανό καδή, το οποίο να βεβαιώνει επίσημα ότι ήταν ελεύθερη από την 

προηγούμενη οικογενειακή της κατάσταση προκειμένου να συνάψει νέο γάμο. 

Επιπλέον, ίσως σκέφτηκε ότι ήταν ευκαιρία να κάνει μια προσπάθεια να διεκδικήσει 

τη διατροφή των πέντε ετών που δεν είχε λάβει. Ή να ήταν απλώς ένας τρόπος για να 

δηλώσει δημόσια ότι ήταν μόνη της επτά ολόκληρα χρόνια, από τα οποία τα πέντε 

δίχως καμία οικονομική στήριξη από το σύζυγό της, και να αιτιολογήσει έτσι την 

απόφασή της να ξαναπαντρευτεί, και μάλιστα, με ένα μουσουλμάνο; Μια τελευταία 

πληροφορία που συναντήσαμε για την Αρχόντω, αφορά την πώληση ακίνητης 

                                                           
529 Ι.Κ.Χ. 3:598 [3/12/1671]. Όπως έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο για τους γάμους, το χαμηλό ποσό της 

γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική και την κοινωνική 

κατάσταση της οικογένειας της νύφης, αλλά και από το αν πρόκειται για τον πρώτο, το δεύτερο ή τον 

τρίτο γάμο μιας γυναίκας. Είναι λογικό μια γυναίκα, όπως η Αρχόντω, που σύναπτε δεύτερο γάμο και 

προφανώς δεν ήταν παρθένα, να μην είναι σε θέση να διεκδικήσει υψηλό μεχρ. 
530 Ι.Κ.Χ 4:696 [16/6/1673]: πληροφορούμαστε ότι η Αρχόντω και ο πρώτος της ξάδερφος Νικολός ήταν 

οι μόνοι κληρονόμοι της περιουσίας του θανόντος πατέρα της. Ο ξάδερφός της έκανε αγωγή εναντίον 

της με την κατηγορία ότι καταπατούσε ένα πατητήρι, το οποίο είχαν κληρονομήσει εξ ημισείας. Η 

Αρχόντω παραδέχτηκε την κατηγορία και ο καδής αποφάσισε να αποδώσει στον ενάγοντα το μερίδιό 

του. Στα σύνορα του πατητηριού καταγράφεται και ένα αμπέλι το οποίο ανήκε στην Αρχόντω. Βλ. και 

την επόμενη υποσημείωση. 
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περιουσίας της στους δύο γιους της Χασάν Μπεσέ και Αχμέτ Μπεσέ γιους 

Αμπντουλλάχ.531 Υπενθυμίζουμε πως ο δεύτερος της σύζυγος ήταν ο Εμπού Μπεκίρ 

γιος Σαντίκ, συνεπώς εικάζουμε πως οι δύο γιοι μπορεί να ήταν τα παιδιά που απέκτησε 

από τον πρώτο γάμο της με τον Γιώργη και το πατρώνυμο Αμπντουλλάχ ήταν δηλωτικό 

του εξισλαμισμού τους. Ειδάλλως, πρέπει να δεχτούμε πως η Αρχόντω έκανε ή είχε 

κάνει και τρίτο γάμο, με κάποιον Αμπντουλλάχ. Οι γνώσεις μας για την ζωή της 

Αρχόντως σταματούν εδώ. 

 Άραγε μπορεί να πει κάποιος ότι η Ραμπιά και η Αρχόντω, καθώς και άλλες 

μουσουλμάνες και χριστιανές από τις υπόλοιπες επαρχίες και το Χάνδακα, 

λειτούργησαν σύμφωνα με μια καθιερωμένη πρακτική; Μήπως, δηλαδή, οι γυναίκες, 

με ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου πληρεξούσιου, εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα που 

τους παρείχε ο ιερός νόμος για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην σε περίπτωση μακράς 

απουσίας του συζύγου τους και τελικά να εξασφαλίσουν οριστικό διαζύγιο για να είναι 

ελεύθερες να παντρευτούν κάποιον άλλο; Θα εξηγήσουμε ευθύς το σκεπτικό μας. Ο 

σύζυγος που απουσίαζε από το σπίτι και την οικογένειά του χωρίς να υπάρχουν νέα για 

την τύχη του για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούνταν νεκρός μόνο σε περίπτωση 

που κάποιος βεβαίωνε με τη μαρτυρία του το θάνατό του.532 Σε διαφορετική 

περίπτωση, ο ισλαμικός νόμος θεωρούσε τον απόντα σύζυγο νεκρό μόνο μετά την 

παρέλευση 90, ακόμη και 120 ετών, ή μετά το θάνατο όλων των συνομηλίκων του!533 

Συνεπώς, αν μια γυναίκα δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει αποδείξεις ότι ο απών 

σύζυγός της έχει πεθάνει, δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από τον γάμο της. Όμως, εάν 

φρόντιζε να εξασφαλίσει από τον σύζυγό της τη δέσμευσή του για το υπό όρο διαζύγιο 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα «κατασκεύαζε» 

εκ των υστέρων μια δήλωση υπό όρο διαζυγίου εκ μέρους του συζύγου της, τότε νομικά 

μπορούσε να λάβει οριστικό διαζύγιο για να είναι σε θέση να συνάψει νέο γάμο. Αν 

πράγματι συνέβαινε αυτό, σημαίνει πως οι γυναίκες είχαν στη διάθεσή τους τις 

απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις προβλέψεις του νόμου και 

φρόντιζαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν του 

                                                           
531 Ι.Κ.Χ. 4:795 [19/10/1683]: η αξία της περιουσίας ήταν 50 ασλάνια γρόσια και συνίστατο στα εξής: 

μισό πατητήρι (που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της), δύο αμπέλια και ένα σπίτι με δύο ισόγεια 

δωμάτια και όλα τα εξαρτήματά του. 
532 Για πληροφορίες αναφορικά με άτομα που λείπουν από το σπίτι τους και για τα οποία δεν υπάρχει 

καμία πληροφορία για το πού βρίσκονται ή αν είναι στη ζωή βλ. B. Gözübenli, λ. “Mefkûd”, στο Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 28, Κωνσταντινούπολη 2003, 353-356. 
533 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 124. 
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δικαιώματος αυτού.534 Επιπλέον, φαίνεται πως η διαφορετική θρησκεία δεν έθετε 

σχετικά όρια στην πρακτική των γυναικών της επαρχίας. Βλέπουμε ότι οι χριστιανές 

έκαναν χρήση του ιεροδικείου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους με 

τις μουσουλμάνες. 

Για να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα το υπό όρο ταλάκ κρίναμε σκόπιμο να 

αναφερθούμε σε μερικές ακόμα υποθέσεις που αφορούν το Χάνδακα και άλλες 

επαρχίες, εκτός από τις τρεις μελετώμενες. Σε μια καταχώριση ταλάκ τέτοιου τύπου 

που συναντήσαμε στον 3ο κώδικα,535 ο τσορμπατζής (çorbacı) των ντόπιων 

γενιτσάρων536 Χαλίλ Αγάς γιος Σουλεϊμάν, τέσσερις μήνες πριν από την καταγραφή 

της υπόθεσης, είχε ορίσει πως, αν συνεχίσει να επιδίδεται σε καταχρήσεις και 

κατανάλωση κρασιού, η ανήλικη γυναίκα του Ραμπιά θα θεωρηθεί διαζευγμένη με 

ταλάκ.537 Όταν παραβίασε τον όρο που ο ίδιος είχε θέσει, ο πατέρας και πληρεξούσιος 

της Ραμπιά, Αλί Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, ήγειρε αγωγή εναντίον του, ζητώντας να 

αναγνωρίσει το ταλάκ και φυσικά να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις που 

το συνόδευαν. Ο εναγόμενος αρνήθηκε την κατηγορία και τότε ο ενάγων παρουσίασε 

στο δικαστήριο 15 μάρτυρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την κατάθεσή του. Δεν μπορούμε 

να μη σχολιάσουμε την εμπλοκή του πατέρα της ανήλικης συζύγου. Επειδή η Ραμπιά 

ήταν ανήλικη, ο πατέρας της, ως νόμιμος κηδεμόνας της, θα ήταν εκείνος που κανόνισε 

το γάμο της. Από την καταχώριση πιθανολογούμε ότι ο πατέρας της ανήλικης ήταν 

εξισλαμισμένος. Ο γάμος της ανήλικης κόρης του με έναν αξιωματικό του στρατού, εκ 

γενετής μουσουλμάνο, πιθανόν ήταν μια καταρχήν συμφέρουσα συμφωνία για τον ίδιο 

που διευκόλυνε την αποδοχή του από τους εκ γενετής μουσουλμάνους. Εφόσον ισχύει 

                                                           
534 Βέβαια υπήρχαν και γυναίκες όπως η Φατμά κόρη Αλί από χωριό του Μαλεβιζίου, η οποία δήλωσε ότι 

ο σύζυγος της, Μουσταφά Μπεσέ, εξαφανίστηκε χωρίς να έχει ορίσει διατροφή. Το ιεροδικείο καθόρισε 

το ποσό των δέκα ντιρχέμ για την ημερήσια διατροφή της. Όπως βλέπουμε, δεν ζήτησε διαζύγιο αλλά την 

εξασφάλιση της καθημερινής της διαβίωσης. Είναι πιθανό να ανέμενε πως ο σύζυγός της θα επιστρέψει ή 

ο τελευταίος να εξαφανίστηκε απροσδόκητα χωρίς να φροντίσει για τη διατροφή της συζύγου του. Το 

κείμενο είναι γραμμένο στα αραβικά, για αυτό και το νόμισμα που αναφέρεται είναι το ντιρχέμ και όχι το 

άσπρο ή το ασλάνιο γρόσι: Ι.Κ.Χ. 3:95 [7/8/1671]. 
535 Ι.Κ.Χ. 3: 419 [15/4/1672]. 
536 Από μια άλλη καταχώριση (Ι.Κ.Χ. 3:410 [12/4/1672]) πληροφορούμαστε ότι ήταν τσορμπατζής του 

6ου σώματος των ντόπιων γενιτσάρων. Στην καταχώριση αυτή, που προηγείται δύο ημερών της πρώτης, 

ο πατέρας της ανήλικης ενάγει πάλι το Χαλίλ Αγά με την κατηγορία ότι δεν του επιστρέφει το ποσό των 

200 γροσιών που του οφείλει. Ο εναγόμενος παραδέχεται την οφειλή και το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ 

της εξόφλησής της. Φαίνεται ότι πεθερός και γαμπρός είχαν οικονομικές συναλλαγές, αποτέλεσμα των 

οποίων ίσως ήταν ο γάμος του ενός με την ανήλικη κόρη του άλλου. Φαίνεται επίσης πως η μεταξύ τους 

διένεξη δεν αφορούσε μόνο τις συνθήκες του γάμου της Ραμπιά. Για το αξίωμα του τσορμπατζή στους 

ντόπιους γενίτσαρους του Χάνδακα βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 75-76, 84-86. 
537 Καταγράφεται ο όρος «mübâne» που σημαίνει «η σύζυγος που είναι οριστικά χωρισμένη από το 

σύζυγό της»· O. Çeker, λ. “Beynûnet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 6, 

Κωνσταντινούπολη 1992, 79-80. 
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αυτό, φαίνεται πως η εξέλιξη των πραγμάτων δεν επιβεβαίωσε τους υπολογισμούς του. 

Προφανώς η συμπεριφορά του μέθυσου γαμπρού του, όπως θα επιβεβαίωσαν και οι 

πολυάριθμοι μάρτυρες, τον εξέθετε και έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης του. 

Πιθανολογούμε λοιπόν ότι ο πατέρας έπεισε ή πίεσε τον σύζυγο να θέσει τον όρο για 

το διαζύγιο και ήταν ο ίδιος που έλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοσή του διαζυγίου 

μετά την αδυναμία του γαμπρού του να συμμορφωθεί.538 

Υποθέσεις όπως η παραπάνω θέτουν το ερώτημα αναφορικά με το πρόσωπο 

που είχε την πρωτοβουλία για τη ρήτρα διαζυγίου. Μπορούσε να είναι ο ίδιος ο σύζυγος 

που έκανε τη συμφωνία για το υπό όρο διαζύγιο ή αυτό ήταν αποτέλεσμα παρακλήσεων 

ή πιέσεων από την γυναίκα του ή την πατρική οικογένειά της; Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αναφορικά με το πρόσωπο που είχε την πρωτοβουλία για το υπό όρο ταλάκ 

φανερώνεται σε μια υπόθεση από το Ερζερούμ των αρχών του 17ου αιώνα. Η υπόθεση 

αυτή δείχνει πως, παρότι ο ισλαμικός νόμος δίνει την πρωτοβουλία του διαζυγίου στον 

σύζυγο, η σύζυγος ή και η οικογένειά της, μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον νόμο προς 

το συμφέρον της. Πληροφορούμαστε συγκεκριμένα για την Ραζιγέ κόρη Ιλιάς, η οποία 

στο γαμήλιο συμβόλαιό της έθεσε όρο να μη φέρει ο Αχμέτ ποτέ στο σπίτι τους τις 

παλλακίδες του ή τα παιδιά που είχαν αποκτήσει εκείνες με τον Αχμέτ. Αν ο όρος 

παραβιαζόταν, τότε η Ραζιγέ είχε το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει διαζύγιο με 

τριπλή αποκήρυξη. Ο Αχμέτ δεν τήρησε τον όρο του συμβολαίου και η Ραζιγέ 

παρουσιάστηκε στον καδή, έχοντας μαζί της φετβά, προκειμένου να ζητήσει την 

έκδοση του διαζυγίου της και την πληρωμή της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης 

δωρεάς της, μαζί με τα έξοδα για την διατροφή της στη διάρκεια της περιόδου αποχής. 

Εξαιτίας της άρνησης του Αχμέτ να συμμορφωθεί, η Ραζιγέ έφτασε την υπόθεση μέχρι 

το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο.539 Η ρήτρα διαζυγίου που έθεσε και κυρίως το αίτημά 

της στις αρχές για την εφαρμογή της μας δείχνουν ότι η Ραζιγέ ήταν αποφασισμένη να 

μην κάνει υποχωρήσεις στο γάμο της αναφορικά με την ερωτική ζωή του άντρα της 

και με τα παιδιά που είχε αποκτήσει εκτός της συζυγικής τους κλίνης. 

                                                           
538 Και ο Jennings κάνει λόγο για συζύγους που ορκίστηκαν ενώπιον του καδή ότι δεν θα κατανάλωναν 

κρασί, δεν θα παντρεύονταν δεύτερη σύζυγο ή δεν θα αποκτούσαν παλλακίδα ή ότι δεν θα χειροδικούσαν 

εναντίον της γυναίκας τους. Τη στιγμή που θα παραβίαζαν τον όρκο τους η γυναίκα τους θεωρούνταν 

διαζευγμένη· Jennings, “Divorce in the Ottoman Sharia Court”, 163· Ι.Κ.Χ. 3: 419 [15/4/1672], 857 

[28/9/1762]. 
539 B. Pamuk, “XVII Yüzyıl Erzurum’undaToplumsal bir Vaka: Şartlı Boşanma”, Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 3/30 (2003), 106 κ.ε. Για την αγγλική έκδοση του ίδιου άρθρου βλ. “Conditional 

Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth-Century Erzurum”, Bilig: Journal of Social 

Sciences of the Turkish World, 44 (2008), 114 κ.ε. 
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Άλλη μια γυναίκα, χριστιανή αυτή τη φορά, κατάφερε να χρησιμοποιήσει προς 

όφελός της το υπό όρο διαζύγιο. Πρόκειται για την Πανα[γιώ]τα (;) κόρη Νικολού, η 

οποία ήταν παντρεμένη με τον Μουσταφά Μπέη γιο Αμπντουλλάχ, κάτοικο της 

συνοικίας του τζαμιού (mescid) του Βεκίλ-ι Χάρτζ540 Ρετζέπ Αγά στο Χάνδακα. Ο 

Μουσταφά Μπέης παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και ενώπιον της συζύγου του 

ανανέωσε το γάμο του μαζί της, προσθέτοντας στη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη 

δωρεά της (500 άσπρων) άλλα 1.500 άσπρα. Δήλωσε επίσης: «αν φέρω [στο σπίτι] 

άτομα τα οποία δεν είναι απαγορευμένα [για τη σύναψη γάμου]541 για την 

προαναφερόμενη [σύζυγό μου] και αν καταναλώσω ξανά κρασί, εκείνη θα θεωρηθεί 

χωρισμένη από εμένα/mezbureye mahrem değil kimesneleri üzerine getirüb ve şürb-i 

hamr edersem mezbure Panata benden mübane olsun».542 Φαίνεται πως ο Μουσταφά 

συνήθιζε να φέρνει την παρέα του στο σπίτι, η οποία αποτελούνταν από άντρες που 

δεν ήταν η πατρική οικογένεια της χριστιανής γυναίκας του, και πιθανότατα έπιναν 

μαζί. Ίσως η κατάσταση αυτή προκαλούσε τη δυσαρέσκεια της γειτονιάς και 

δυσφημούσε την ίδια την Πανα[γιώ]τα,543 καθώς ο ισλαμικός ιερός νόμος ήταν 

ιδιαιτέρως αυστηρός αναφορικά με την παρουσία ξένων αντρών στο σπίτι μιας 

γυναίκας. Ακόμη και κατηγορίες για εκπόρνευση μπορούσαν να ξεκινήσουν από 

τέτοιου είδους επισκέψεις.544 Από την άλλη, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το 

γεγονός ότι ο -κατά πάσα πιθανότητα- εξισλαμισμένος σύζυγος δεν επιθυμούσε να 

εγκαταλείψει την αγαπημένη του συνήθεια (οινοποσία παρέα με φίλους), η οποία όχι 

μόνο δεν ήταν παράνομη αλλά αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης και της 

καθημερινότητας που βίωνε πριν αλλαξοπιστήσει. Δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον 

οποίο η Πανα[γιώ]τα κατάφερε να πείσει τον σύζυγό της να ανανεώσει το γάμο τους 

                                                           
540 Vekil-i harc. Βλ. σχετικά Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 75, 200. 
541 Ο όρος που καταγράφηκε στο οθωμανικό κείμενο είναι «mahrem». Αναφέρεται σε κοντινό συγγενή, 

άνδρα ή γυναίκα, με τον οποίο απαγορεύεται να συναφθεί γάμος. Αν πρόκειται για άντρα συγγενή, 

αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μπει στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των γυναικών, για 

παράδειγμα ο πατέρας ή ο αμφιθαλής αδερφός. Άλλωστε και η λέξη έχει την ίδια ρίζα με το χαρέμι 

(harem). Συνεπώς, οι άντρες που δεν είναι απαγορευμένοι, όπως λέει στο κείμενο ο σύζυγος, είναι 

εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν συγγένεια με τη γυναίκα· S. Öğüt, λ. “Mahrem”, στο Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, τ. 27, Κωνσταντινούπολη 2003, 388-389. 
542 Ι.Κ.Χ. 3:400 [19/3-29/3/1672]. Στις ελληνικές περιλήψεις, εκ παραδρομής, σημειώνεται ότι το 

συγκεκριμένο έγγραφο έχει το ίδιο περιεχόμενο με το προηγούμενο και για αυτό δεν επαναλαμβάνεται 

η περίληψή του. Πράγματι οι δύο καταχωρίσεις μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Και οι δύο αφορούν το ίδιο 

ζευγάρι, την ανανέωση του γάμου τους και την αύξηση του μεχρ, όμως στη δεύτερη καταγράφονται οι 

επιπλέον πληροφορίες που αναφέραμε. 
543 Για παρόμοιες υποθέσεις βλ. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus, 124-125. 
544 Βλ. ενδεικτικά E. Kermeli, “Sin and the Sinner: Folles Femmes in Ottoman Crete”, Eurasian Studies, 

1/1 (2002), 85-96· E. Semerdjian, “Sinful Professions: Illegal Occupations of Women in Ottoman 

Aleppo, Syria”, Hawwa, 1/1 (2003), 60-85· M. Sariyannis, “Prostitution in Ottoman Istanbul. Late 

Sixteenth-Early Eighteenth Century”, Turcica, 40 (2008), 37-65. 
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αυξάνοντας και τη γαμήλια δωρεά της. Πιθανότατα επωφελήθηκε από την απαγόρευση 

κατανάλωσης αλκοόλ εκ μέρους του ιερού νόμου, τη δυνατότητα για υπό όρο διαζύγιο, 

καθώς και το δικαίωμά της να ανανεώσει το γάμο της με αντάλλαγμα υψηλότερη 

γαμήλια δωρεά. Βέβαια, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την γνώση όσων ορίζει ο 

ιερός νόμος για τα παραπάνω ζητήματα. Το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον στοιχείο της 

καταχώρισης είναι ότι πέτυχε την δημόσια, προφορική και έγγραφη, δέσμευση του 

συζύγου της αναφορικά με τις παρέες και την κατανάλωση κρασιού. Δεν μπορούμε να 

μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο ο σύζυγος δέχτηκε να παραστεί στο δικαστήριο και 

να κάνει αυτή τη δήλωση. Άραγε δεν ήθελε να χάσει τη γυναίκα του ή ήθελε να την 

καθησυχάσει και να την καλοπιάσει, για αυτό αποφάσισε να της υποσχεθεί υψηλότερο 

μεχρ; Δεν βρέθηκε άλλη καταχώριση για την Πανα[γιώ]τα και τον Μουσταφά και δεν 

μπορούμε να ξέρουμε αν όντως ο σύζυγος κράτησε την υπόσχεσή του ή αν, σε αντίθετη 

περίπτωση, χώρισαν δίχως να καταγράψουν το διαζύγιό τους στον καδή ή αν υπήρξε 

σχετική καταχώριση και δεν σώθηκε. 

 

 

γ. Διενέξεις που προέκυψαν μετά από ένα διαζύγιο ταλάκ 

 

H πλειονότητα των πληροφοριών περί διαζυγίων τύπου ταλάκ που προέρχονται από τα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα του Χάνδακα, αφορούν την παρενόχληση γυναικών από τους 

πρώην συζύγους τους. Για τον μελετητή της κοινωνικής ιστορίας και ιδιαίτερα της 

ιστορίας του φύλου, οι υποθέσεις των παρενοχλήσεων μετά από ένα διαζύγιο ταλάκ 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει διότι στις περιπτώσεις αυτές 

διαφαίνεται ξεκάθαρα η επικράτηση και η ισχύς του αρσενικού πάνω στο θηλυκό και 

κατ’ επέκταση η έμφυλη διάκριση που είχε καθιερωθεί στη μουσουλμανική κοινωνία, 

ενισχυμένη από τις παραδοσιακές νόρμες και τους κορανικούς στίχους. Από την άλλη, 

όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, το δικαστήριο στο πλαίσιο του ιερού νόμου που 

εφαρμόζει προστατεύει τις γυναίκες που παρενοχλούνται, λειτουργώντας 

εξισορροπητικά απέναντι στις θεσμικά ιεραρχημένες σχέσεις εξουσίας αντρών και 

γυναικών. Στις καταχωρίσεις σχετικά με τους τρεις ναχιγέδες που μελετάμε, 

συναντήσαμε τέσσερις υποθέσεις παρενοχλήσεων γυναικών από τους τέως συζύγους 

τους. Στις τρεις καταχωρίσεις οι γυναίκες που παρενοχλούνται είναι χριστιανές. Οι δύο 
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από αυτές είναι παντρεμένες με εκ γενετής μουσουλμάνους και μία είναι παντρεμένη 

με χριστιανό. Όπως είναι αναμενόμενο για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται έστω και 

ένας μουσουλμάνος, ο καδής ήταν η μόνη επιλογή δικαστικής αρχής. 

Θα ξεκινήσουμε από το διαζύγιο με τριπλή αποκήρυξη της εξισλαμισμένης 

Αϊσέ κόρης Αμπντουλλάχ από τα Πεζά Πεδιάδας,545 η οποία εκπροσωπείται στο 

ιεροδικείο από την μητέρα της Μαρίνα κόρη Αντώνη. Η τελευταία δηλώνει ότι ο τέως 

σύζυγος της κόρης της, Χασάν Μπέης γιος Μουσταφά, την παρενοχλεί, ενώ δεν έχει 

κανένα δικαίωμα να το κάνει μια και τρεις μέρες νωρίτερα την είχε αποκηρύξει με 

τριπλό ταλάκ. Μετά την άρνηση του εναγόμενου για την τριπλή αποκήρυξη, η 

ενάγουσα παρουσίασε στον καδή δύο μουσουλμάνους μάρτυρες από το ίδιο χωριό, οι 

οποίοι δήλωσαν πως ήταν παρόντες τη στιγμή που ο σύζυγος διατύπωσε το τριπλό 

ταλάκ. Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη μαρτυρία τους. 

Παρόλο που η καταχώριση δεν μας δίνει κάποια περαιτέρω πληροφορία, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι παραγγέλθηκε στον σύζυγο να σταματήσει να παρενοχλεί 

την τέως γυναίκα του. Δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε την παρουσία της χριστιανής 

μητέρας στη θέση του πληρεξούσιου της εξισλαμισμένης κόρης της, η οποία είχε 

συνάψει γάμο με έναν εκ γενετής μουσουλμάνο. Όπως προκύπτει και από άλλες 

υποθέσεις που σχολιάστηκαν παραπάνω, ο εξισλαμισμός ενός ατόμου δεν 

συνεπαγόταν την αποκοπή του από το προηγούμενο χριστιανικό παρελθόν. Πολλοί 

εξισλαμισμένοι συνέχιζαν να διατηρούν τους οικογενειακούς, συγγενικούς και 

επαγγελματικούς δεσμούς που είχαν και πριν από τη μεταστροφή της θρησκείας. Έτσι 

και η Αϊσέ δεν απομακρύνθηκε από τη χριστιανή μητέρα της ούτε η τελευταία 

αποκήρυξε την κόρη της εξαιτίας της απόφασής της να εξισλαμιστεί. Δεν ξέρουμε έτσι 

κι αλλιώς αν ο εξισλαμισμός της κόρης ήταν μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για την 

καλύτερη αποκατάστασή της. Το σίγουρο είναι ότι η μητέρα ανέλαβε να εκπροσωπήσει 

την κόρη της, η οποία υποθέτουμε ότι ήταν ενήλικη, μια και δεν αναφέρεται το 

αντίθετο. Δεν θέλησε να αναθέσει σε κάποιον τρίτο την υπόθεσή της, αλλά να αναλάβει 

η ίδια δράση. Στο οθωμανικό κείμενο αναφέρεται ότι η πληρεξουσιότητά της είχε 

επικυρωθεί ιεροδικαστικώς (nehc-i şer‘i üzere vekâleti sabite olan), για αυτό δεν 

καταγράφονται οι δύο απαραίτητοι μάρτυρες. 

                                                           
545 Ι.Κ.Χ. 3:21 [13/7/1671]. 
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 Σε μια άλλη υπόθεση παρενόχλησης, η Αντωνία κόρη Ανδρουλή, που 

κατοικούσε στο χωριό Επισκοπή του ναχιγέ Πεδιάδας,546 ταξίδεψε μέχρι τον Χάνδακα 

και παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή, εγείροντας αγωγή κατά του τέως 

συζύγου της Ιμπραήμ Μπεσέ γιου Μουσταφά με την κατηγορία ότι συνεχίζει να την 

παρενοχλεί, ενώ έχουν πάρει διαζύγιο ταλάκ εδώ και τέσσερα χρόνια. Δηλώνει στο 

ιεροδικείο ότι ο εναγόμενος «επιθυμεί ακόμη να συνευρίσκεται μαζί μου/ hâlâ benimle 

zevciyet mu’amelesin etmek murad eder». Ζητά με σαφήνεια από τον καδή να 

εμποδίσει τον Ιμπραήμ να την ενοχλεί. Όταν ο εναγόμενος αρνήθηκε το διαζύγιο ταλάκ, 

η ενάγουσα παρουσίασε στο δικαστήριο δύο μουσουλμάνους μάρτυρες, οι οποίοι 

δήλωσαν πως ήταν παρόντες στο σπίτι του ζευγαριού όταν ο σύζυγος διατύπωσε το 

διαζύγιο ταλάκ και έπειτα την έδιωξε από το σπίτι. Η μαρτυρία τους γίνεται δεκτή και 

η ενάγουσα κερδίζει την υπόθεση. Δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί κάποιος τι θα γινόταν 

αν η Αντωνία δεν κατάφερνε να εντοπίσει ή να πείσει τους μάρτυρες να παρουσιαστούν 

στο δικαστήριο και να επιβεβαιώσουν την κατάθεσή της. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει 

σε σχέση με τα διαζύγια ταλάκ, ο σύζυγος είχε δικαίωμα να εκφέρει οποιαδήποτε 

στιγμή επιθυμούσε τη φράση της διάζευξης, με μόνη προϋπόθεση να το κάνει μπροστά 

σε δύο μάρτυρες, η παρουσία των οποίων ήταν καθοριστική σε περιπτώσεις όπως η 

παραπάνω. 

 Η Κροζέτα από την Επισκοπή Πεδιάδας επίσης ήταν η δεύτερη χριστιανή που 

δέχτηκε παρενόχληση από τον σύζυγό της μετά το διαζύγιο.547 Η Κροζέτα στο 

ιεροδικείο δεν εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα της, παπα-Φραγκιά, αλλά από την 

μητέρα της Ελιά κόρη Μανιού, η οποία δήλωσε ότι ο πρώην σύζυγος της κόρης της, 

Γιώργης γιος Μανιού, παρενοχλεί την κόρη της, επιθυμώντας να συνευρίσκεται 

ερωτικά μαζί της, ενώ έχουν πάρει διαζύγιο. Ο εναγόμενος παραδέχεται ότι έχουν 

χωρίσει με αμετάκλητο ταλάκ και το δικαστήριο του απαγορεύει να την ενοχλήσει 

ξανά. Η καταχώριση αυτή αφορά μια αμιγώς χριστιανική υπόθεση. Ο σύζυγος επέλεξε 

να χωρίσει την Κροζέτα στο δικαστήριο του καδή με ταλάκ και για αυτό τώρα οι 

διάδικοι επανέρχονται στο ιεροδικείο και δεν απευθύνονται στην ορθόδοξη εκκλησία. 

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί η Κροζέτα δεν εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα 

της στο ιεροδικείο. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ως ιερέας δεν επιθυμούσε να 

                                                           
546 Ι.Κ.Χ. 3:102 [26/8-4/9/1671]. 
547 Ι.Κ.Χ. 3:175 [5/10-14/10/1671]. 
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κάνει χρήση των υπηρεσιών του αλλόθρησκου ιεροδικείου, όμως οι περιπτώσεις άλλων 

ιερέων που εμφανίζονται ενώπιον του ιεροδικείου εξασθενίζουν αυτή την υπόθεση. 

Η παρουσία ιερέων στο ιεροδικείο ήταν πράγματι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί 

κάποιος την ιδιότητά τους. Αν εξαιρέσουμε την υποχρεωτική προσφυγή στον καδή για 

τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονταν και μουσουλμάνοι ή στις οποίες ήταν εναγόμενοι, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η παρουσία τους στο ιεροδικείο, όπως και των υπόλοιπων 

χριστιανών του ποιμνίου τους, αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση των ατομικών τους 

συμφερόντων. Για παράδειγμα, σε μια υπόθεση ταλάκ συναντήσαμε έναν ιερέα στη 

θέση του μάρτυρα για το διαζύγιο. Την υπόθεση αυτή δεν τη συνυπολογίσαμε στις 

καταχωρίσεις ταλάκ, διότι αφορά εμμέσως την επαρχία Πεδιάδας. Πρόκειται για την 

αγωγή του Γιάννη γιου Γιώργη από τους Αστρακούς Πεδιάδας548 εναντίον της 

Στυλιανής (İstilyani) κόρης Τζανάκη και του συζύγου της Γιαννάκη γιου Γιωργάκη, οι 

οποίοι κατοικούσαν στο Χάνδακα.549 Ο ενάγων δήλωσε ότι, όταν ήταν παντρεμένος με 

τη Στυλιανή, ο εναγόμενος συμπεριφερόταν σαν να ήταν δική του σύζυγος. Από τη 

μεριά του ο εναγόμενος παραδέχεται ότι η Στυλιανή ήταν κάποτε παντρεμένη με τον 

Γιάννη, όμως εκείνος τη χώρισε με ταλάκ, ενάμιση χρόνο πριν. Αφού τη χώρισε, την 

παντρεύτηκε εκείνος. Μετά την άρνηση του πρώην συζύγου και ενάγοντος για το 

ταλάκ, ο νυν σύζυγος παρουσίασε στο ιεροδικείο τον Τζώρτζη γιο Κωνσταντίνου και 

τον παπα-Γαβριήλ γιο Μιχάλη, οι οποίοι επιβεβαίωσαν με τη μαρτυρία τους ότι ήταν 

παρόντες τη στιγμή που ο ενάγων χώρισε με ταλάκ τη Στυλιανή. Ο καδής αποφάσισε 

να παραιτηθεί ο ενάγων από κάθε διεκδίκησή του. Η παρουσία του ιερέα ως μάρτυρα 

σε υπόθεση διαζυγίου είναι σίγουρα αντίθετη με τα ιερατικά του καθήκοντα. Άραγε, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι χριστιανοί είχαν απευθυνθεί πρώτα στην εκκλησία για 

το διαζύγιό τους, γεγονός που θα δικαιολογούσε την παρουσία του ιερέα, και έπειτα 

απλώς ήθελαν να το καταχωρίσουν και στο οθωμανικό κατάστιχο, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή νομιμοποίηση και αναγνώριση του χωρισμού τους; 

Από την άλλη, δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε ότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι 

χαμηλόβαθμοι ιερείς πολύ συχνά προσέφευγαν στον καδή ως ενάγοντες ή εναγόμενοι, 

μάρτυρες, κηδεμόνες, εγγυητές, αλλά και πληρεξούσιοι. Όπως οι υπόλοιποι χριστιανοί, 

έτσι και οι εκπρόσωποι της εκκλησίας χρησιμοποιούσαν το οθωμανικό ιεροδικείο. 

                                                           
548 Στο οθωμανικό κείμενο ο γραφέας σημείωσε λανθασμένα ότι οι Αστρακοί υπάγονται στο ναχιγέ 

Μονοφατσίου, ενώ ανήκουν στην Πεδιάδα. 
549 Ι.Κ.Χ. 4:685 [22/6/1673]. 
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 Στην τελευταία περίπτωση παρενόχλησης μετά από διαζύγιο η Μαριέτα κόρη 

Δαμιανού από τις Βούτες Μαλεβιζίου ενάγει τον πρώην σύζυγό της Τζαφέρ Μπέη γιο 

Μεχμέτ με την κατηγορία ότι την παρενοχλεί, ενώ είχαν πάρει οριστικό διαζύγιο ταλάκ 

δύο χρόνια νωρίτερα.550 Η Μαριέτα, η οποία παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον 

καδή, δήλωσε ότι, όταν ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Τζαφέρ, εκείνος αρρώστησε 

και της πρότεινε να του αγοράσει με δικά της χρήματα και να του δωρίσει μια δούλη. 

Εκείνος, ως αντάλλαγμα, θα τη χώριζε με ταλάκ. Πράγματι, η Μαριέτα αγόρασε μια 

δούλη αξίας 150 ασλανιών γροσιών, του τη δώρισε και εκείνος τη χώρισε με οριστικό 

και αμετάκλητο διαζύγιο. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε μια ασάφεια σχετικά με το πρόσωπο 

που αρρώστησε. Ο Σταυρινίδης, που μελέτησε την υπόθεση, αναφέρει πως η Μαριέτα 

ήταν εκείνη που αρρώστησε και όχι ο σύζυγός της. Ωστόσο από τη διατύπωση της 

πρωτότυπης καταχώρισης προκύπτει ρητώς πως ασθενής ήταν ο Τζαφέρ. Λόγω της 

ασθένειάς του, πιθανόν γιατί η σύζυγός του ήταν απρόθυμη να τον φροντίζει, ζήτησε 

και έλαβε μια νεαρή δούλη με αντάλλαγμα το διαζύγιο ταλάκ.551 Η συμφωνία σήμαινε 

πως η Μαριέτα θα χρεωνόταν –και μάλιστα πολύ ακριβά, γεγονός που υποδεικνύει την 

καλή της οικονομική κατάσταση– μια δούλη, αλλά ως αντάλλαγμα θα χώριζε με ταλάκ, 

το οποίο της εξασφάλιζε την τρίμηνη διατροφή και στέγη, τη γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά της, την απαλλαγή της από τη φροντίδα του ασθενούς 

συζύγου της, αλλά και τη δυνατότητα να συνάψει ένα νέο γάμο όταν θα 

συμπληρωνόταν η περίοδος αποχής της. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η 

Μαριέτα να μη διαζευχθεί με χουλ έτσι ώστε εκείνη να μην επιβαρυνθεί την αγορά της 

δούλης και ο σύζυγός της το κόστος των γαμήλιων παροχών. Η απάντηση ίσως 

βρίσκεται στο ότι το κόστος αγοράς της δούλης υπερέβαινε εκείνο των γαμήλιων 

παροχών. Πιθανόν στη συνέχεια ο σύζυγος είτε ξεπέρασε την ασθένειά του είτε όχι, να 

θέλησε να συνεχίσει τον προηγούμενο έγγαμο βίο του με τη διαζευγμένη σύζυγό του, 

αρνούμενος το διαζύγιο. Ωστόσο, η Μαριέτα είχε φροντίσει να εξασφαλίσει δύο 

                                                           
550 Ι.Κ.Χ. 3:169 [15/10/1671]. 
551 Στην καταχώριση διαβάζουμε: «iki sene mukaddem mezbur Cafer Bey zevcim olub ba’zı maraza 

mübtela olmağla bana malın ile bir cariye iştira edüb hibe eyle seni tatlik edeyim deyüb», δηλαδή «πριν 

από δύο χρόνια ο προαναφερόμενος Τζαφέρ Μπέης ήταν σύζυγός μου, με το που αρρώστησε μου είπε 

“αγόρασέ μου με δικά σου χρήματα μια δούλη, δώρισέ μου τη και ας χωρίσουμε με ταλάκ”». Για την 

ίδια υπόθεση βλ. Kermeli, “Marriage and Divorce of Christians and New Muslims”, 545· Φ. Χαιρέτη, 

«Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο του Χάνδακα. Ειδήσεις για το ναχιγέ Μαλεβιζίου (1669-

1689)», Μνήμων, 33 (2013-2014), 20-21, όπου το διαζύγιο εκ παραδρομής καταγράφεται ως χουλ, ενώ 

στην καταχώριση σημειώνεται ξεκάθαρα πως πρόκειται για ταλάκ. 
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μάρτυρες που επιβεβαίωσαν την αλήθεια της δήλωσής της αναφορικά με το ταλάκ. Το 

δικαστήριο έκανε δεκτή τη μαρτυρία τους και απαγόρευσε στον εναγόμενο να 

παρενοχλεί την ενάγουσα. 

Οι παραπάνω υποθέσεις φανερώνουν ότι αρκετοί σύζυγοι χρησιμοποιούσαν 

επιπόλαια το δικαίωμα στο ταλάκ. Όμως, έβρισκαν απέναντί τους τις γυναίκες, οι 

οποίες χρησιμοποιούσαν τον νόμο υπέρ τους. Γνώριζαν ότι η συνέχιση των ερωτικών 

επαφών μετά από ένα διαζύγιο ισοδυναμούσε με μοιχεία (zina) και τιμωρούνταν πολύ 

αυστηρά, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο των ποινικών υποθέσεων. Η απόφαση του 

δικαστηρίου σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν μονόδρομος. Μάλιστα, σύμφωνα με φετβά 

του Εμπουσουούντ, σε περίπτωση που η διαζευγμένη σύζυγος δεν είχε άλλο τρόπο να 

αποφύγει την ερωτική επιθυμία του τέως συζύγου της, είχε το έννομο δικαίωμα να 

βάλει δηλητήριο στο φαγητό του! Η πράξη αυτή δεν τιμωρούνταν με αποζημίωση 

αίματος (diyet), ούτε συνιστούσε αμαρτία.552 Από τη μεριά τους οι γυναίκες 

πιθανότατα έβλεπαν στο ταλάκ μια ευκαιρία να απαλλαγούν από ένα γάμο που πλέον 

δεν τους προσέφερε τα προσδοκώμενα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο οι γυναίκες με τη συμπεριφορά τους να μεθόδευαν το διαζύγιο ταλάκ, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν τις οικονομικές παροχές που δικαιούνταν και τρεις 

μήνες μετά το διαζύγιο να είναι ελεύθερες να συνάψουν νέο γάμο και να λάβουν νέα 

γαμήλια δωρεά. 

 

 

ΙΙ. Διαζύγια τύπου χουλ 

 

Θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας για τα διαζύγια χουλ με τη Φατμά κόρη Ραμαζάν, από 

το Πηγαϊδούρι Πεδιάδας.553 Φαίνεται πως η Φατμά ταξίδεψε από το χωριό της μέχρι 

τον Χάνδακα και παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, μια και στην 

καταχώριση δεν καταγράφεται πληρεξούσιος. Ενώπιον του καδή και του συζύγου της 

                                                           
552 C. Imber, “Why You Should Poison Your Husband: A Note on Liability in Ḥanafī Law in the Ottoman 

Period”, Islamic Law and Society, 1/2 (1994), 214. Ο συγκεκριμένος φετβάς αφορούσε διαζύγιο ταλάκ 

υπό όρο. Εάν ο σύζυγος το αρνούνταν και συνέχιζε να επιθυμεί την σύζυγό του, εκείνη έπρεπε να ζητήσει 

διαζύγιο χουλ. Εάν ούτε τότε συμμορφωνόταν, ο νόμος έδινε το δικαίωμα στη γυναίκα να τον 

δηλητηριάσει και να μείνει ατιμώρητη για την πράξη της, αρκεί ο σύζυγος να έτρωγε το δηλητηριασμένο 

φαγητό μόνος του, χωρίς δική της πίεση ή παρέμβαση· στο ίδιο, 213-214. 
553 Ι.Κ.Χ. 3:596 [24/11/1671]. 
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Οσμάν Μπεσέ γιου Μεχμέτ, δήλωσε ότι ο τελευταίος συναινέσε στο διαζύγιο χουλ που 

του πρότεινε. Η ίδια, ως αντάλλαγμα για τη συγκατάθεσή του, δηλώνει ότι παραιτείται 

από το ποσό των 21.000 άσπρων της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς, καθώς 

και από τα έξοδα διατροφής και στέγασης στη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου αποχής 

της. Στο τέλος της καταχώρισης καταγράφεται ότι μεταξύ των δύο τέως συζύγων δεν 

υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση. Αυτή είναι μια τυπική καταχώριση διαζυγίου χουλ. 

Σίγουρα προκαλεί εντύπωση το ύψος της γαμήλιας δωρεάς. Δεν βρήκαμε κάποια άλλη 

πληροφορία για τη Φατμά στις καταχωρίσεις των κωδίκων, η οποία να δικαιολογεί το 

ποσό των 21.000 άσπρων. Στην καταχώριση δεν σημειώνεται η ηλικία ή η παρθενία 

της τη στιγμή της σύναψης του γαμήλιου συμβολαίου. Στους μελετώμενους κώδικες 

ήταν πολύ λίγες οι περιπτώσεις γυναικών που η γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

τους ανερχόταν σε τόσο υψηλά ποσά. Εκτός από τη Φατμά, άλλες επτά μουσουλμάνες 

εξασφάλισαν γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά που ξεπερνούσε τα 20.000 

άσπρα.554 Η υψηλότερη δωρεά που καταχωρήθηκε ανερχόταν σε 30.000 άσπρα και την 

έλαβε η Φατμά κόρη Μουσταφά Μπέη από την περιουσία του θανόντος συζύγου της, 

εμπόρου Χάνδακα Μουσλή Μπέη γιου Αμπντουλλάχ.555 

 Μια άλλη μουσουλμάνα, πιθανότατα εξισλαμισμένη, η Ισμιχάν κόρη 

Αμπντουλλάχ από το Νεφς Τέμενος, παραιτήθηκε από εξίσου υψηλό μεχρ, 

προκειμένου να πείσει τον σύζυγό της Σουλεϊμάν Μπεσέ γιο Ομέρ να συναινέσει στο 

χουλ. Η Ισμιχάν εκπροσωπήθηκε από τον βεκίλη της Χασάν Εφέντη γιο Εμπού Μπεκίρ. 

Ο βεκίλης δήλωσε πως η εντολοδότριά του παραιτείται από τη γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά των 16.000 άσπρων, καθώς και από τα έξοδα διατροφής και 

στέγασης στη διάρκεια της περιόδου αποχής.556 Εκτός από την Ισμιχάν, μόνο άλλη μία 

εξισλαμισμένη καταγράφηκε στις μελετώμενες επαρχίες με πολύ υψηλό μεχρ. 

Πρόκειται για την Αϊσέ από το Βενεράτο Τεμένους.557 Στην περιουσία της, που 

μοιράστηκε στους κληρονόμους της, η γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της 

ανερχόταν στα 20.000 άσπρα. Ο σύζυγός της έφερε τον τίτλο του τσελεμπή και, όπως 

ο σύζυγος της Ισμιχάν, ήταν εκ γενετής μουσουλμάνος. 

                                                           
554 Ι.Κ.Χ. 3:179 [18/5/1672], 211 [29/5/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:1021 [7/3/1685], 1198 [7/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:27 

[10/8/1673], 86 [7/9/1673] και 430 [6/1/1675]. 
555 Ι.Κ.Χ. 5:27 [10/8/1673]. 
556 Ι.Κ.Χ. 5:175 [29/10/1673]. 
557 Ι.Κ.Χ. 4:994 [5/2-6/3/1685], 995 [χ.χ.], 1021 [7/3/1685], 1024 [1/4/1685]. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση βλ. το κεφάλαιο για τα γαμήλια συμβόλαια της παρούσας 

διατριβής. 
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 Αν περιοριζόμασταν στις δύο παραπάνω υποθέσεις, θα μπορούσαμε να 

εικάσουμε πως το διαζύγιο τύπου χουλ αφορούσε τις γυναίκες που ήταν οικονομικά 

ανεξάρτητες ή προέρχονταν από εύπορες οικογένειες, συνεπώς είχαν την άνεση να 

παραιτηθούν από τη γαμήλια δωρεά. Η επόμενη υπόθεση που θα εξετάσουμε 

καταρρίπτει μια τέτοια εικασία, καθώς αφορά ένα μικρό μεχρ. Αφορά το διαζύγιο χουλ, 

της εξισλαμισμένης Χατιτζέ κόρης Αμπντουλλάχ από τα Πεζά Πεδιάδας. 

Παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή και δήλωσε ότι ο σύζυγός της Ιμπαρήμ 

Μπεής γιος Αμπντουλλάχ δέχτηκε να χωρίσουν με διαζύγιο χουλ. Η ίδια παραιτήθηκε 

από την γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά των 300 άσπρων και κατέστησε σαφές 

ότι αναλαμβάνει η ίδια τα έξοδα διατροφής και στέγασης στη διάρκεια της περιόδου 

αποχής.558 Άραγε το χαμηλό μεχρ είναι ένδειξη της οικονομικής αδυναμίας του επίσης 

εξισλαμισμένου συζύγου της Ιμπραήμ Μπέη γιου Αμπντουλλάχ; Η κάλυψη των 

εξόδων διατροφής από την ίδια τη σύζυγο, η οποία ζητά το χουλ, ήταν μια πρακτική 

αρκετά διαδεδομένη, όπως φαίνεται και από άλλες καταχωρίσεις διαζυγίων αυτού του 

τύπου.559 Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι γυναίκες αυτές επέστρεφαν στο σπίτι των 

γονιών τους, μέχρι να περάσει η περίοδος αποχής τους και να είναι σε θέση να 

συνάψουν νέο γάμο, ή αν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν μόνες τον 

εαυτό τους για όσο διάστημα χρειαζόταν. 

Αυτό που γίνεται κατανοητό από την μελέτη των κωδίκων είναι ότι κάθε 

διαζύγιο αυτού του τύπου ήταν ξεχωριστή περίπτωση που άλλοτε ακολουθούσε την 

τυπολογία ενός χουλ και άλλοτε συμφωνούνταν βάσει συγκεκριμένων αναγκών και 

επιδιώξεων ενός εκ των δύο συζύγων. Για να καταλάβουμε καλύτερα την 

πολυπλοκότητα των διαζυγίων αυτού του τύπου θα αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις 

που αφορούν το Χάνδακα. Πρόκειται για την περίπτωση της Σαλιχά κόρης Αλί, 

συζύγου του Σουλεϊμάν γιου Αμπντουλλάχ, και την περίπτωση της Μεριέμ κόρης 

Ιμπραήμ, γυναίκας του Χασάν Μπεσέ γιου Χιουσεΐν.560 Η πρώτη δήλωσε ότι ο σύζυγός 

της δέχτηκε να της δώσει διαζύγιο χουλ, όμως ανέλαβε πλήρως τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις απέναντί της, δηλαδή την καταβολή της γαμήλιας δωρεάς και τα έξοδα 

διατροφής και στέγης για την περίοδο αποχής. Η ίδια ανέλαβε με δικά της έξοδα την 

                                                           
558 Ι.Κ.Χ. 4:252 [12/10/1672]. 
559 Ι.Κ.Χ. 4:917 [17/7/1684]· Ι.Κ.Χ. 5:175 [29/10/1673] για το Μαλεβίζι και το Τέμενος αντίστοιχα. Για 

τους υπόλοιπους ναχιγέδες και το Χάνδακα βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:390 [26/3/1672], 744 [24/8/1750], 

762 [20/10/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:252 [12/10/1672], 292 [30/10/1672], 294 [25/10/1672], 723 [20/7/1673], 884 

[4/6/1684],· Ι.Κ.Χ. 5:395 [4/5/1674], 665 [25/2/1688], 771 [19/11/1688]. 
560 Ι.Κ.Χ. 4:1027 [27/3-4/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:771 [19/11/1688] αντίστοιχα. 
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ανατροφή του γιου της Γιουσούφ και της κόρης της Χαβά. Στο οθωμανικό κείμενο ο 

γιος της σημειώνεται ως «μη γνήσιος γιος/ gayri sulbi». Άραγε μπορεί κάποιος να 

υποθέσει ότι η πατρότητα του παιδιού ήταν η αιτία του διαζυγίου; Όπως έχει ήδη 

σημειωθεί, στη μουσουλμανική οικογένεια η γραμμή της καταγωγής είναι αυστηρά 

συνδεδεμένη με τον πατέρα και όχι με τη μητέρα. Ίσως ο σύζυγος της Σαλιχά δεν 

επιθυμούσε να μεγαλώσει έναν γιο που δεν ήταν δικός του και δεν θα μπορούσε να 

συνεχίσει το όνομά του. Παρόλα αυτά, ο σύζυγος επέλεξε να ανταποκριθεί στις 

οικονομικές του υποχρεώσεις, αν και στην καταχώριση δηλώνεται με σαφήνεια ότι 

πρόκειται για διαζύγιο τύπου χουλ και δεν είχε καμία νομική υποχρέωση να πράξει κάτι 

τέτοιο. Στην καταχώριση δεν γίνεται καμία νύξη για μοιχεία, μια πράξη για την οποία 

η Σαλιχά θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά. Πιθανότατα, το χουλ ήταν 

ο τρόπος που επέλεξε ο σύζυγος για να δείξει ότι η ευθύνη για το χωρισμό βαρύνει 

αποκλειστικά τη Σαλιχά και όχι εκείνον. 

Η Μεριέμ, από την άλλη, με πληρεξούσιο τον αδερφό της ανέλαβε η ίδια τα 

έξοδα για τη δική της διατροφή και ένδυση κατά την περίοδο αποχής και επιπλέον τα 

έξοδα των ανήλικων κοριτσιών της μέχρι να παντρευτούν.561 Ο ισλαμικός νόμος 

αναγνωρίζει την ικανότητα της μητέρας για την ανατροφή ενός μικρού παιδιού, από τη 

γέννησή του μέχρι την ηλικία των επτά ετών για τα αγόρια και των εννιά ετών για τα 

κορίτσια.562 Η δήλωση της Μεριέμ ότι θα φροντίσει τις κόρες της μέχρι το γάμο τους 

είναι ενδεικτική της επαρκούς οικονομικής της κατάστασης, αλλά και της μητρικής 

αγάπης και στοργής προς τις ανήλικες κόρες της. Την ικανότητά της αυτή αναγνώριζε 

και αποδεχόταν και ο σύζυγός της. Άραγε το γεγονός αυτό συνδέεται με το φύλο των 

παιδιών; Αν ήταν αγόρια, ο πατέρας θα έδειχνε την ίδια εμπιστοσύνη στη μητέρα για 

την ανατροφή τους; Οι πληροφορίες από ένα φετβά είναι διαφωτιστικές αναφορικά με 

το ζήτημα. Η ερώτηση που τέθηκε στο φετβά ήταν εάν μια μητέρα είχε δικαίωμα να 

αρνηθεί την επιστροφή του γιου της στον πατέρα του, με τη δικαιολογία ότι μόλις είχε 

μπει στα έξι και δεν ήταν ακόμη επτά ετών. Η απάντηση ήταν η εξής: «Εάν το παιδί 

μπορεί μόνο του να τρώει, να πίνει και να ντύνεται, τότε μπορεί να δοθεί στον πατέρα 

                                                           
561 Για παραδείγματα διαζευγμένων με χουλ γυναικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τα έξοδα συντήρησης 

των ίδιων, καθώς και των ανήλικων παιδιών τους, βλ. Erdoğru, “On Altı ve On Yedinci Yüzyıllarda 

İstanbul'da Hul’ Yöntemiyle Boşanma”, 278. 
562 Tucker, “The Fullness of Affection”, 158. Ο Schacht αναφέρει ότι μια μητέρα έχει δικαίωμα να 

κρατήσει κοντά της τα ανήλικα παιδιά της, αν είναι αγόρια μέχρι την ηλικία των επτά ή εννιά ετών και 

αν είναι κορίτσια μέχρι να ενηλικιωθούν· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 167. 
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του. Αν όχι, τότε πρέπει να παραμείνει με τη μητέρα του».563 Καταλαβαίνουμε λοιπόν 

ότι ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών ολοκληρωνόταν μόλις αυτά 

έφταναν σε μια ηλικία που μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνα τους στις ατομικές τους 

ανάγκες. Πλέον ήταν έτοιμα για να περάσουν στην κηδεμονία του πατέρα τους. Ο 

αποκλεισμός της μητέρας από τη συναισθηματική ανατροφή και τη διάπλαση του 

χαρακτήρα ενός παιδιού αποτελεί ακόμη μια ένδειξη του έντονα έμφυλου χαρακτήρα 

της παραδοσιακής μουσουλμανικής οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας. 

 Αφού προσπεράσουμε την τυπική καταγραφή του διαζυγίου χουλ της Ανέζας 

κόρης Νικολού από την Τύλισο Μαλεβιζίου,564 θα μελετήσουμε αναλυτικά την πιο 

ενδιαφέρουσα από τις καταγραφές χουλ που αναφέρονται στις τρεις μελετώμενες 

επαρχίες. Πρόκειται για το διαζύγιο μεταξύ του Μεχμέτ Μπεσέ γιου Αλί και της Αϊσέ 

κόρης Αμπντουλλάχ. Όπως πληροφορούμαστε από την καταχώριση, η υπόθεση αυτή 

δεν εκδικάστηκε στο ιεροδικείο του Χάνδακα, αλλά στο σπίτι του Μεχμέτ Μπεσέ στα 

Σταυράκια Μαλεβιζίου, όπου ο καδής έστειλε το ναΐπη Μεχμέτ Εφέντη να επιληφθεί 

της υπόθεσης. Παρόντος του ναΐπη, η Αϊσέ δήλωσε ότι ο σύζυγός της δέχτηκε να της 

δώσει διαζύγιο χουλ «έναντι επτά ασλανιών γροσιών, που του είχε δώσει παλιότερα, 

και 43 που του παραδίδει τώρα».565 Επίσης, δηλώνει ότι παραιτείται από την γαμήλια 

μη προκαταβαλλόμενη δωρεά των 9.010 άσπρων και ότι αναλαμβάνει η ίδια τα έξοδα 

διατροφής και στέγασής της στη διάρκεια της περιόδου αποχής. Η Αϊσέ απήλλαξε τον 

σύζυγό της από την καταβολή της δωρεάς και της διατροφής του ιντέτ, αλλά επιπλέον 

κατέβαλε στο σύζυγό της 50 ασλάνια γρόσια ως αντίτιμο του χουλ, τα οποία προφανώς 

είχε ζητήσει ο ίδιος προκειμένου να συναινέσει στο διαζύγιο.566 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνήθως οι γυναίκες, ως αντίτιμο του χουλ, 

παραιτούνταν από τις οικονομικές παροχές που θα λάμβαναν σε περίπτωση που το 

διαζύγιο ήταν ταλάκ (μεχρ, διατροφή και στέγαση στη διάρκεια του ιντέτ). Υπήρχαν 

όμως περιπτώσεις, όπως η παραπάνω, στις οποίες οι σύζυγοι ζητούσαν επιπλέον 

                                                           
563 Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-fetava, 117. 
564 Ο σύζυγός της Γιουσούφ γιος Αμπντουλλάχ συναίνεσε στο χουλ και εκείνη παραιτήθηκε από τη 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά των 1.000 άσπρων και από τα έξοδα διατροφής και στέγασης στη 

διάρκεια της περιόδου αποχής· Ι.Κ.Χ. 4:180 [7/9/1672]. 
565 Ι.Κ.Χ. 4:917 [17/7/1684]. 
566 Για άλλες καταχωρίσεις όπου καταγράφεται το αντίτιμο του χουλ βλ. Ι.Κ.Χ. 3: 398 [30/3/1672] (μεχρ, 

διατροφή στη διάρκεια ιντέτ, οικοσκευή), 646 [29/12/1671], (μεχρ, πολύτιμα υφάσματα), 741 

[10/8/1750] (ασημένια ζώνη με μαργαριτάρια, ένα ζευγάρι χρυσά βραχιόλια, μεταξωτό φουστάνι, λεπτό 

μάλλινο πανωφόρι, σαλβάρι και χρυσοποίκιλτο μαντήλι), 744 [24/8/1750] (χρηματική αποζημίωση), 

762 [20/10/1750] (ομοίως). 
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ανταλλάγματα.567 Συνήθως ζητούσαν χρήματα, όμως μπορούσε να είναι και άλλη 

περιουσία (πολύτιμα υφάσματα, κοσμήματα, ακόμη και ακίνητη περιουσία).568 Η 

Faroqhi αναφέρει ότι χρηματικά ανταλλάγματα μπορούσαν να δώσουν οι γυναίκες που 

ανήκαν στα πιο εύρωστα οικονομικά στρώματα.569 Τα οθωμανικά κατάστιχα του 

Χάνδακα δείχνουν ότι η οικονομική και κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν παράγοντες 

που δεν έπαιζαν τόσο καθοριστικό ρόλο. Επανερχόμενοι στα επιπλέον ανταλλάγματα 

του χουλ, ας επισημάνουμε ότι η οικονομική αυτή συμφωνία μπορούσε να είναι 

συναινετική ή αποτέλεσμα εκβιασμού εκ μέρους του συζύγου. Η λήψη επιπλέον 

αντίτιμου του χουλ δεν ήταν παράνομη, δεν ήταν θρησκευτικά ούτε νομικά κολάσιμη, 

θεωρούνταν όμως ανήθικη και ανάρμοστη. Στην περίπτωση που μελετάμε μήπως 

αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Μεχμέτ Μπεσέ ζήτησε την κατ’ οίκον καταγραφή 

του διαζυγίου και δεν παρουσιάστηκε στον καδή του Χάνδακα; Μάλλον ο Μεχμέτ δεν 

ήθελε να παραδεχτεί δημόσια τον οικονομικό και ψυχολογικό εκβιασμό προς τη 

γυναίκα του για να συναινέσει στο χουλ. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο των γάμων, 

δεν ήταν ασυνήθιστο να αποστέλλεται εκπρόσωπος του ιεροδικείου στο σπίτι 

πλούσιων και ισχυρών, προκειμένου να καταγράψει μια συναλλαγή ή να εκδικάσει μια 

υπόθεσή τους.570 Άραγε τα επτά γρόσια που του είχε δώσει η Αϊσέ στο παρελθόν 

υποδεικνύουν άλλη μία προσπάθειά της να αποδεσμευτεί από τον γάμο της; Είναι 

βέβαιο πως το χρηματικό βάρος που επωμίζεται η Αϊσέ αντανακλά την καλή 

οικονομική κατάσταση της ίδιας ή της πατρικής οικογένειάς της. 

Στην καταχώριση η ίδια η Αϊσέ κάνει λόγο για την ασυμφωνία που προέκυψε 

μεταξύ τους (nüşûz),571 που της είχε προκαλέσει αποστροφή προς το πρόσωπο του 

                                                           
567 Το ποσό που ζητούσε ο σύζυγος εξαρτιόταν ευθέως από την οικονομική και την κοινωνική τάξη στην 

οποία ανήκε το ζευγάρι. Για παράδειγμα, στην οθωμανική Αίγυπτο ο Abdal-Rehim κάνει λόγο για 

αποζημίωση σε χρυσά δηνάρια σουλτανί για τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώματα και ασημένια ντιρχέμ 

για ζευγάρια που ασκούσαν μια τέχνη ή ένα επάγγελμα· “The Family and Gender in Egypt”, 105-106. 
568 Ένας σύζυγος μπορούσε να ζητήσει ακόμη και τη διαγραφή κάποιου χρέους που είχε προς της σύζυγό 

του ως αντίτιμο του χουλ· Maydaer, “Klâsik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma”, 312-313. 
569 Faroqhi, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή, 139. 
570 Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 281. Συνεχίζει λέγοντας πως το οθωμανικό δικαστήριο ενσωμάτωνε 

στον τρόπο καταγραφής των υποθέσεων τις κοινωνικές διακρίσεις, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, 

ξεχωριστούς τίτλους για τους μουσουλμάνους που ανήκαν στην οικονομική, διοικητική, στρατιωτική ή 

θρησκευτική ελίτ. 
571 Ο όρος αυτός απαντά στο αραβικό κείμενο του Κορανίου. Η τουρκική εκδοχή του είναι «itaatsizlik», 

δηλαδή ανυπακοή/απειθαρχία εκ μέρους της γυναίκας, κυρίως. Για την ελληνική μετάφραση βλ. Ιερό 

Κοράνιο, 4:34, 128. Παρόλο που οι τέσσερις σουνιτικές σχολές διαφωνούν ως προς τις λεπτομέρειες, 

όλες συμφωνούν ότι οι βασικοί λόγοι για να θεωρηθεί η σύζυγος υπεύθυνη για την ασυμφωνία ανάμεσα 

στο ζευγάρι είναι οι εξής: η έξοδός της από το σπίτι χωρίς την άδεια του συζύγου της ή χωρίς να υπάρχει 

σοβαρή και δικαιολογημένη αφορμή, καθώς και η αδικαιολόγητη αποχή από την ερωτική πράξη· H. M. 

Günay, λ. “Nüşûz”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 33, Κωνσταντινούπολη 2007, 303· 

F. Atar, λ. “Muhâlea”, 400· Tucker, Women, Family, and Gender, 53-56. Βλ. επίσης F. Mernissi, 
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συζύγου της.572 Όπως ήδη αναφέραμε, η ασυμφωνία μεταξύ των συζύγων είναι η 

βασικότερη αιτία ενός διαζυγίου χουλ. Οι ερμηνευτές του κορανικού κειμένου και του 

ισλαμικού νόμου διαχωρίζουν την ασυμφωνία που προέρχεται από τον ένα σύζυγο 

(nüşûz) από εκείνη για την οποία ευθύνονται και οι δύο σύζυγοι (şikak).573 Όπως 

αναφέρεται στο Κοράνι, σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι υπεύθυνος για την ένταση 

στο γάμο, η γυναίκα μπορεί να ζητήσει να συμβιβαστούν.574 Σε περίπτωση που για την 

ασυμφωνία του ζευγαριού την ευθύνη φέρει η γυναίκα, τότε ο άντρας μπορεί αρχικά 

να την καλοπιάσει και να τη συμβουλεύσει. Αν εκείνη δεν συμμορφωθεί, το επόμενο 

βήμα είναι να σταματήσει να συνευρίσκεται ερωτικά μαζί της για ένα χρονικό 

διάστημα. Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν αλλάξει συμπεριφορά και συνεχίζει να 

είναι ανυπάκουη, τότε αναγνωρίζεται στο σύζυγο το δικαίωμα να τη «δείρει 

ελαφριά»,575 χωρίς να της προκαλέσει μώλωπες σε εμφανή μέρη του σώματος και του 

προσώπου της. Τέλος, αν η ασυμφωνία προέρχεται και από τους δύο συζύγους, το 

Κοράνι προτείνει ως λύση την μεσολάβηση δύο κριτών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν 

να βρουν συμβιβαστική λύση. Εάν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, τότε η τελευταία λύση 

είναι το διαζύγιο. 

Η τυποποιημένη και λακωνική διατύπωση των καταχωρίσεων δεν μας επιτρέπει 

να διακρίνουμε αν η επιλογή του διαζυγίου χουλ στη μελετώμενη υπόθεση ήταν 

πρωτοβουλία της συζύγου, κοινή απόφαση των δύο συζύγων ή αποτέλεσμα πίεσης εκ 

μέρους του συζύγου, προκειμένου να απαλλαγεί από τις οικονομικές επιβαρύνσεις ενός 

διαζυγίου ταλάκ και από μια σύζυγο με την οποία δεν επιθυμούσε πλέον να είναι 

παντρεμένος.576 Ένα διαζύγιο χουλ που ήταν προϊόν πίεσης εκ μέρους του συζύγου 

δύσκολα ανιχνεύεται στα σιτζίλ, εκτός αν η γυναίκα έχει εξασφαλίσει μάρτυρες και 

μπορεί να αποδείξει στο δικαστήριο ότι εξαναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο αυτού του 

                                                           
“Feminity as Subversion: Reflection on the Muslim Concept of Nushūz”, στο D. Eck και D. Jain (επιμ.), 

Speaking on Faith: Global Perspectives on Women, Religion, and Social Change, Φιλαδέλφεια 1987, 

95-108. 
572 “Zevcim mezbur Mehmed Beşe’den nüşûz [ve] iraz....olub”. Για μια παρόμοια περίπτωση βλ. 

Salakides, “Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa)”, 223, όπου η σύζυγος ζητά διαζύγιο χουλ 

δηλώνοντας ενώπιον του συζύγου της ότι, εξαιτίας της κακής μεταξύ τους σχέσης, μισούν ο ένας τον 

άλλο και νιώθουν αμοιβαία απέχθεια (beyninde münaferet olmağın birbirinden nüşuz ve iraz vaki‘ 

olmağla). 
573 Ιερό Κοράνιο, 4:35. Ο όρος şikak απαντά στο αραβικό κείμενο του Κορανίου. 
574 Ιερό Κοράνιο, 4:128. 
575 Στο ίδιο, 4:34. Βλ. και M. Marín, “Disciplining Wives: A Historical Reading of Qur’ân 4:34”, Studia 

Islamica, 97 (2003), 5-40. 
576 F. Zarinebaf-Shahr, “Women, Law, and Imperial Justice in Ottoman Istanbul in the Late Seventeenth 

Century”, στο A. El-Azhary Sonbol (επιμ.), Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History, 

Νέα Υόρκη 1996, 92· Imber, “Women, Marriage and Property”, 104. 
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τύπου. Όπως είναι λογικό, το ιεροδικείο δεν μπορούσε να κάνει δεκτό ένα τέτοιο 

διαζύγιο.577 Η χανεφιτική νομική σχολή ορίζει με σαφήνεια ότι το διαζύγιο χουλ που 

είναι αποτέλεσμα απειλών ή χρήσης βίας εκ μέρους του συζύγου, δεν λογαριάζεται 

νομικά ως χουλ, αλλά ως ταλάκ.578 

Είναι διαφωτιστική μια περίπτωση τέτοιου διαζυγίου υπό καταναγκασμό από 

τον 3ο κώδικα που αναφέρεται στο Χάνδακα. Η υπόθεση αφορά τη Φατμά, κόρη του 

μπολούκμπαση (bölükbaşı) Χατζή Ισμαήλ.579 Μέσω του πατέρα και πληρεξουσίου της, 

ενάγει τον τέως σύζυγό της μυρποπώλη (‘attar) Αλί Μπεσέ με την κατηγορία ότι, έξι 

χρόνια νωρίτερα, την εξανάγκασε να ζητήσει χουλ «τραυματίζοντάς τη με ένα 

γιαταγάνι, δέρνοντας και βασανίζοντάς τη και κρατώντας την απομονωμένη στο 

σπίτι». Η Φατμά αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη 

δωρεά των 13.000 άσπρων και από περιουσία συνολικής αξίας 652 γροσιών και 10 

παράδων, η οποία πιθανόν αποτελούσε την προίκα της. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Φατμά, παραιτήθηκε από την περιουσία αυτή για να γλιτώσει από 

το φόβο που της είχε προκαλέσει ο σύζυγός της. Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε στο 

οθωμανικό κείμενο για το χουλ υπό καταναγκασμό είναι ikrah, που σημαίνει «βία», 

«καταναγκασμός».580 Όταν ο τέως σύζυγος αρνήθηκε την κατηγορία, ο πατέρας και 

πληρεξούσιος της παρουσίασε στο δικαστήριο τον Χατζή Μεχμέτ γιο Αλί, τον 

Μουσταφά Μπεσέ γιο Χατζή Μεχμέτ και τον Μεχμέτ Εφέντη γιο Χατζή Ισμαήλ, οι 

οποίοι επιβεβαίωσαν την κατάθεση της Φατμά. Προσκόμισε επιπλέον φετβά του 

σεϊχουλισλάμη Νταματζαντέ Φεϊζουλλάχ Εφέντη, ο οποίος όριζε ότι, αν η ενάγουσα 

αποδείκνυε τον εξαναγκασμό, τότε δικαιούνταν το διεκδικούμενο ποσό, ακόμη και 

μετά το διαζύγιο. Πράγματι το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της καταβολής του ποσού 

από τον εναγόμενο. Η απουσία της Φατμά από το ιεροδικείο, η εκπροσώπησή της από 

τον πατέρα της και η εκ μέρους του εξασφάλιση του φετβά από τον σεϊχουλισλάμη, 

αποτελούν υπενθύμιση της διαμεσολαβημένης παρουσίας των γυναικών, ιδίως των 

ευκατάστατων πληθυσμιακών ομάδων, στο ιεροδικείο και του ρόλου που οι 

οικογένειες έπαιζαν στη σύναψη και στη διάλυση γάμων. Είναι προφανές ότι και η 

Φατμά ανήκε στην οικονομική και κοινωνική ελίτ του Χάνδακα. Ο πατέρας της ήταν 

                                                           
577 Sak και Aköz, “Muhâla’a”, 127-128. 
578 Atar, “Muhâlea”, 401. 
579 Ι.Κ.Χ. 3:857 [28/9/1762]. 
580 A. Bardakoğlu, λ. “İkrah”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 22, Κωνσταντινούπολη 

2000, 30-37. 
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επικεφαλής ενός γενιτσαρικού λόχου (μπολούκμπασης), ανήκε συνεπώς στην ανώτερη 

στρατιωτική ιεραρχία.581 Επιπλέον, ο τίτλος «χατζή/hacı ή elhac», που συνόδευε το 

όνομά του, φανερώνει ότι είχε πραγματοποιήσει το πολυέξοδο ταξίδι στη Μέκκα. Από 

την άλλη, ο σύζυγός της ασχολούνταν με το εμπόριο, σε έναν τομέα που προϋπέθετε 

πελάτες με οικονομική άνεση. Ό,τι και να συνέβη, το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση αυτή 

έφτασε τελικά στο ιεροδικείο του Χάνδακα και η Φατμά με τη βοήθεια του πατέρα της 

κατάφερε να λάβει δικαστική απόφαση για την επιστροφή της περιουσίας της. Βέβαια 

δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε, ούτε μπορούμε να 

δικαιολογήσουμε πειστικά το χρονικό διάστημα των έξι ετών που μεσολάβησε από το 

διαζύγιο μέχρι την δικαστική προσφυγή στον καδή. 

Τέλος, για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες ενός 

διαζυγίου χουλ, ας αναφέρουμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις διενέξεων μεταξύ πρώην 

συζύγων εξαιτίας της διαφωνίας που είχε προκύψει για τον τύπο του διαζυγίου. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο σύζυγος υποστήριζε ότι το διαζύγιο που έβαλε τέλος στο γάμο 

ήταν χουλ, ενώ η σύζυγος ότι ήταν ταλάκ. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, η 

αποφυγή εκ μέρους του συζύγου και η εξασφάλιση εκ μέρους της συζύγου των 

οικονομικών παροχών που συνόδευαν το διαζύγιο ήταν το ζητούμενο για τον καθένα 

από τους δύο πρώην συντρόφους. Γενικά, όποιος από τους δύο είχε φροντίσει να 

εξασφαλίσει μάρτυρες, κέρδιζε την υπόθεση.582 

 

 

ΙΙΙ. Δικαστικά διαζύγια 

 

                                                           
581 Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι ο ένας από τους μάρτυρες υπεράσπισης της ενάγουσας 

πιθανότατα ήταν αδερφός της (Μεχμέτ Εφέντης γιος Χατζή Ισμαήλ) και ότι οι άλλοι δύο μάλλον ήταν 

πατέρας και γιος. Η πλειονότητα των μαρτύρων της εκδίκασης της υπόθεσης κατέχουν θέσεις στην 

ανώτερη κλίμακα του στρατού, γεγονός που υποδηλώνει σχέση με τον επίσης στρατιωτικό πατέρα της. 

Ανάμεσά τους καταγράφεται ένας οντάμπασης, ένας αγιάκ τσαούσης, ένας κετχιουντάς και ένας εμίνης 

των τσαούσηδων, ένας τσαούσης των τζεμπετζήδων, ένας κετχιουντά γερί και ένας μπακί κουλί. Για 

πληροφορίες σχετικά με τα αξιώματα και τη θητεία τους βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης. 
582 Βλ., για παράδειγμα, Ι.Κ.Χ. 5:228 [13/12/1673]: Αγωγή της Αϊσέ κόρης Αχμέτ, με πληρεξούσιο το 

νυν σύζυγό της. Ζητά την γαμήλια δωρεά της (12.000 άσπρα) από την περιουσία του θανόντος συζύγου 

της που την είχε παντρευτεί και χωρίσει με ταλάκ, όταν ακόμη ήταν ανήλικη. Δεν κατάφερε να δικαιωθεί 

διότι ο κληρονόμος του θανόντος απέδειξε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει με χουλ, παρουσιάζοντας στο 

ιεροδικείο τον πατέρα της Αϊσέ που επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του. Όπως φαίνεται από άλλες δύο 

καταχωρίσεις, η Αϊσέ, εκτός από τον πρώτο αυτό γάμο, ξαναπαντρεύτηκε δύο φορές. Για άλλες 

οικονομικές υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλεκεί η Αϊσέ βλ. Ι.Κ.Χ. 5:47 [18/8/1673], Ι.Κ.Χ. 5:65 

[25/8/1673]. 
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Όπως στα περισσότερα ιεροδικαστικά κατάστιχα, έτσι και στους μελετώμενους 

κώδικες του Χάνδακα τα δικαστικά διαζύγια είναι εκείνα που καταγράφονται με την 

μικρότερη συχνότητα. Ωστόσο, κανένα από τα καταγεγραμμένα διαζύγια τεφρίκ δεν 

είναι βασισμένο στους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου. Στα έως 

τώρα δημοσιευμένα κρητικά ιεροδικαστικά κατάστιχα οι λόγοι που μπορούσαν να 

δικαιολογήσουν ένα διαζύγιο τεφρίκ ήταν δύο. Ο πρώτος αφορούσε την άσκηση του 

λεγόμενου «δικαιώματος ή επιλογής ενηλικίωσης/hiyârü’l-bülûğ»583 και ο δεύτερος 

την άρνηση του χριστιανού συζύγου να ακολουθήσει την σύζυγό του στον 

εξισλαμισμό. 

 

 

α. Επιλογή ενηλικίωσης (hiyârü’l-bülûğ) 

 

Ένα ανήλικο κορίτσι που το είχε παντρέψει ο νόμιμος κηδεμόνας του, μπορεί να 

ζητήσει την δικαστική ακύρωση του γάμου του μόλις ενηλικιωνόταν. Ωστόσο, 

υπάρχουν δύο περιοριστικοί όροι για την άσκηση του δικαιώματος αυτού: αφενός ο 

κηδεμόνας που το είχε παντρέψει πρέπει να είναι άντρας συγγενής άλλος από τον 

πατέρα584 ή τον πατροπλευρικό παππού και αφετέρου το κορίτσι πρέπει να κάνει χρήση 

του δικαιώματος αυτού αμέσως μόλις έχει την πρώτη εμμηνόρροιά του, την οποία 

πρέπει να δηλώσει δημόσια ενώπιον μαρτύρων.585 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω 

περιορισμοί, το δικαίωμα ενηλικίωσης παύει να ισχύει. 

Παρόλο που για τις μελετώμενες επαρχίες δεν έχει καταγραφεί τεφρίκ τέτοιου 

είδους, θα παραθέσουμε μια υπόθεση από την επαρχία Καινούργιου, προκειμένου να 

γίνουν κατανοητές οι συνθήκες που δικαιολογούσαν ένα τέτοιο διαζύγιο. Διαβάζουμε 

στον 3ο κώδικα για την Αϊσέ κόρη Ντεμίρ Μπέη από το χωριό Αληθινή του ναχιγέ 

Καινούριου, η οποία ενάγει το σύζυγό της Μεχμέτ Μπεσέ γιο Μουσαλά, διότι αρνείται 

                                                           
583 Imber, “Women, Marriage and Property”, 85· του ίδιου, Ebu’s-su῾ud, 202· Yazbak “Minor Marriages 

and Khiyār al-Bulūgh”, 386-409. 
584 Εφόσον ικανοποιούνταν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις μια ανήλικη μπορούσε να κάνει χρήση 

του δικαιώματος ενηλικίωσης ακόμη και αν την είχε παντρέψει ο πατέρας της και να εξασφαλίσει την 

ακύρωση του γάμου. Βλ. Ze’evi, “The Use of Ottoman Sharīʿa Court Records”, 41-42. 
585 Koçak “Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci”, 428· Schacht, An Introduction to Islamic 

Law, 165· Tuğ, “Ottoman Women as Legal and Marital Subjects”, 366-367· Yazbak “Minor Marriages”, 

404· Salakides, “Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir”, 214. 
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να συναινέσει στη δικαστική ακύρωση του γάμου τους. Ο αδερφός και πληρεξούσιος 

της ενάγουσας εξηγεί στο δικαστήριο ότι είχε παντρέψει την ανήλικη αδερφή του με 

τον εναγόμενο με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 25.000 άσπρων. Τρεις 

μέρες586 πριν από την ημερομηνία της καταχώρισης, η ενάγουσα είχε την πρώτη 

εμμηνόρροιά της. Μάλιστα, ο βεκίλης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Αϊσέ «είδε μέρα 

μεσημέρι την περίοδό της/neharen hayzını görüb».587 Γνωρίζοντας προφανώς το 

νομικό δικαίωμα που της εξασφάλιζε το σεριάτ σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αϊσέ 

φρόντισε να δηλώσει μπροστά σε μάρτυρες ότι ενηλικιώθηκε και ότι επιθυμεί να κάνει 

χρήση του δικαιώματος ενηλικίωσης, ζητώντας από τον καδή να ακυρώσει το γάμο με 

τεφρίκ.588 Όπως βλέπουμε, οι δύο περιοριστικοί όροι για τη χρήση του δικαιώματος 

ενηλικίωσης τηρήθηκαν επακριβώς: την ανήλικη Αϊσέ την είχε παντρέψει ο αδελφός 

της και όχι ο πατέρας της ή ο παππούς της και επιπλέον δήλωσε ενώπιον μαρτύρων την 

επιθυμία της να χωρίσει με τεφρίκ αμέσως μόλις είδε το πρώτο αίμα. Δεν μπορούμε να 

μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο αδελφός της εκπροσώπησε την Αϊσέ και στο γάμο 

αλλά και στο διαζύγιό της.589 

 

 

β. Άρνηση του χριστιανού συζύγου να εξισλαμιστεί 

 

Η δεύτερη περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση τεφρίκ εκ μέρους του καδή αφορά 

την άρνηση του μη μουσουλμάνου συζύγου να ακολουθήσει τη γυναίκα του στη 

                                                           
586 Εκ παραδρομής στην εκδεδομένη ελληνική μετάφραση το διάστημα έχει αποδοθεί ως τρεις μήνες. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να συμβεί, διότι, όπως έχουμε εξηγήσει, αν η σύζυγος δεν προλάβαινε να 

κάνει χρήση του «δικαιώματος ενηλικίωσης» αμέσως μόλις είχε την πρώτη εμμηνόρροιά της, το 

δικαίωμα αυτό έπαυε να ισχύει. Στο οθωμανικό κείμενο αναφέρεται σαφώς ότι τρεις μέρες πριν την 

ημερομηνία της καταχώρισης είδε την πρώτη της περίοδο (tarih-i kitabdan üç gün mukaddem neharen 

hayzını görüb). 
587 Για παρόμοιες περιπτώσεις βλ. İ. Kıvrım, “XVII Yüzyılda Gaziantep Şehrinde Ailenin Oluşumu 

(1650-1700)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22 (2007), 367, 378. 
588 Ι.Κ.Χ. 3:211 [29/5/1672]. Για παρόμοιες υποθέσεις από τα σιτζίλ της Προύσας και της Παλαιστίνης 

βλ. Tuğ, “Ottoman Women as Legal and Marital Subjects”, 366-367· Yazbak, “Minor Marriages”, 388. 
589 Ακόμη μια μουσουλμάνα που έκανε χρήση του δικαιώματος ενηλικίωσης ήταν η Ουμιγκιουλσούμ, 

μια από τις κόρες του Καρά Καδή Μουσταφά Εφέντη. Την είχε παντρέψει η μητέρα της Ουμιχάν, ενώ 

ήταν ανήλικη, με τον Σεγίτ Γιουσούφ γιο Γιουσούφ, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 10.000 

ντιρχέμ. Μετά την ενηλικίωσή της ζήτησε και πέτυχε την ακύρωση του γάμου της από τον καδή· Ι.Κ.Χ. 

4:1125 [2/2/1686]. Η μητέρα της ήταν η νόμιμη κηδεμόνας της, μετά από το θάνατο του πατέρα της, ο 

οποίος ήταν ο μόνος καταγεγραμμένος μουσουλμάνος με τέσσερις συζύγους: την Ουμιχάν, τη Χατιτζέ, 

τη Φατμά και τη Χαβά. Από τις γυναίκες αυτές είχε αποκτήσει 13 παιδιά, συν δύο επιπλέον που είχε 

αποκτήσει από δύο παλλακίδες του· Ι.Κ.Χ. 4:1194 [26/7/1684]. 



 

 

175 

 

μουσουλμανική θρησκεία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας μουσουλμάνος, 

εξισλαμισμένος ή μη, έχει δικαίωμα να παραμείνει παντρεμένος με τη μη μουσουλμάνα 

σύζυγό του.590 Όμως μια μουσουλμάνα δεν μπορεί να παντρευτεί έναν κατώτερό της 

θρησκευτικά και νομικά σύζυγο ούτε να παραμείνει παντρεμένη με τον μη 

μουσουλμάνο σύζυγό της, σε περίπτωση που εκείνη έχει εξισλαμιστεί. Ο παραπάνω 

κανόνας σχετίζεται με τη λεγόμενη «αρχή της ισότητας», που ορίζει πως μια 

μουσουλμάνα απαγορεύεται να μοιραστεί τη ζωή και το κρεβάτι της με έναν κατώτερό 

της μη μουσουλμάνο. Κάτι τέτοιο είναι προσβολή τόσο για την οικογένειά της, 

ιδιαίτερα για τον πατέρα της, όσο και για τη θρησκεία της.591 Η αυστηρότητα με την 

οποία αντιμετωπίζει ο ισλαμικός νόμος το ζήτημα αυτό συνδέεται κυρίως με το ζήτημα 

των παιδιών που θα γεννηθούν από έναν τέτοιο γάμο. Σύμφωνα με το σεριάτ, τα παιδιά 

που θα αποκτήσει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα νόμιμο γάμο ακολουθούν υποχρεωτικά την 

θρησκεία του πατέρα τους. Συνεπώς, σε τυχόν γάμο μουσουλμάνας με χριστιανό τα 

παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν τη χριστιανική θρησκεία. Όπως είναι φυσικό, κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

Η αντίδραση της οθωμανικής δικαιοσύνης ήταν άμεση σε περιπτώσεις 

εξισλαμισμού έγγαμων χριστιανών που έφταναν στο ιεροδικείο. Ο καδής πρότεινε 

τρεις φορές στον μη μουσουλμάνο σύζυγο να εξισλαμιστεί. Εάν εκείνος αρνούνταν να 

το κάνει, ο καδής εξέδιδε απόφαση διαζυγίου τεφρίκ και έδινε τη δυνατότητα στην 

εξισλαμισμένη γυναίκα να παντρευτεί εκ νέου με μουσουλμάνο μετά την παρέλευση 

της τρίμηνης περιόδου αποχής της, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τον μη μουσουλμάνο 

πρώην σύζυγο να καταβάλει στην εξισλαμισμένη σύζυγο την αποζημίωση που ορίζει 

ο ισλαμικός νόμος σε περίπτωση διαζυγίου.592 Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε 

κατά γράμμα στην περίπτωση του Γιάννη γιου Αντώνη από τη Σαντορίνη, ο οποίος 

διέμενε με την σύζυγό του προσωρινά στο Χάνδακα. Όταν εκείνη εξισλαμίστηκε και 

πήρε το όνομα Φατμά κόρη Αμπντουλλάχ, εκείνος κλήθηκε τρεις φορές από το 

ιεροδικείο να την ακολουθήσει. Μετά από την άρνησή του, το δικαστήριο εξέδωσε 

απόφαση διαζυγίου.593 

                                                           
590 Koçak “Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci”, 429. 
591 Imber, “Women, Marriage and Property”, 87· H. Aktan, λ. “Kefâet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 25, Κωνσταντινούπολη 2002, 166-168. 
592 Baer, “Islamic Conversion Narratives of Women”, 440-441. 
593 Ι.Κ.Χ. 4:561 [27/3/1673]. 
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 Στη μόνη καταχώριση τεφρίκ που αναφέρεται στις μελετώμενες επαρχίες, η 

εξισλαμισμένη Γκιουλιστάν από το Πενταμόδι Μαλεβιζίου ήγειρε αγωγή κατά του 

συζύγου της Γιάννη γιου Γιαννά ζητώντας δικαστικό διαζύγιο σε περίπτωση που 

εκείνος αρνηθεί να εξισλαμιστεί.594 Δεν είναι καθόλου απίθανο η Γκιουλιστάν να 

χρησιμοποίησε τον εξισλαμισμό της για να μπορέσει να γλιτώσει από έναν γάμο που 

πλέον δεν της προσέφερε όσα επιθυμούσε. Αν ήταν βέβαιη για τα θρησκευτικά 

αισθήματα του συζύγου της και για την άρνησή του να εξισλαμιστεί, δεν είναι απίθανο 

να χρησιμοποίησε τον δικό της εξισλαμισμό για να μπορέσει να εξασφαλίσει το 

δικαστικό διαζύγιο.595 Στην καταχώριση καταγράφεται ρητώς το δικαίωμά της να 

παντρευτεί ξανά μετά το τέλος της τρίμηνης περιόδου αποχής. 

Μια καταχώριση από τον δεύτερο κώδικα, που αφορά το Μαλεβίζι, ενισχύει 

την παρατήρηση ότι κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούσαν τον εξισλαμισμό τους για να 

επιτύχουν ένα δικαστικό διαζύγιο. Η εξισλαμισμένη Αϊσέ Χανούμ από τις Ασίτες 

Μαλεβιζίου ζήτησε και έλαβε απόφαση για τεφρίκ από τον καδή του Χάνδακα, όταν ο 

σύζυγός της, Μιχαήλ Κακούρος, αρνήθηκε να την ακολουθήσει στη νέα θρησκεία. 

Στην ίδια καταχώριση καταγράφεται ο γάμος της με τον επίσης εξισλαμισμένο Αλί γιο 

Αμπντουλλάχ, κάτοικο Φοινικιάς Τεμένους, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 

1.000 άσπρων.596 Μάλιστα πληροφορούμαστε ότι η Αϊσέ και ο Αλί ήταν παρόντες στο 

ιεροδικείο την στιγμή της εκδίκασης της υπόθεσης διαζυγίου. Στη συγκεκριμένη 

υπόθεση δεν καταγράφεται η τήρηση της περιόδου αποχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

τηρήθηκε, όπως ήταν υποχρεωτικό να γίνει. Ίσως η Αϊσέ να είχε ήδη τηρήσει την 

περίοδο αποχής της και απλώς να παρουσιάστηκε στον καδή για να καταγράψει και 

επίσημα το διαζύγιο και το νέο γάμο της. 

Προφανώς οι γνώσεις μας για τη διαδικασία που ακολουθούνταν στα δικαστικά 

διαζύγια είναι ακόμη ελλιπείς, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των 

καταχωρημένων υποθέσεων στους κώδικες. Ευελπιστούμε η μελέτη των υπόλοιπων 

κωδίκων να φέρει στο φως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαζύγιο τεφρίκ. 

Τα διαζύγια τεφρίκ ως συνέπεια εξισλαμισμού δείχνουν πως κάποιες γυναίκες των 

                                                           
594 Ι.Κ.Χ. 4:323 [18/8/1684]. Για άλλη μία παρόμοια περίπτωση στο Χάνδακα βλ. καταχώριση 561 

[27/3/1673] του ίδιου κώδικα. Βλ. επίσης H. Selçuk, “Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri’de İhtida 

Hareketleri (1645-1665)”, Dinî Araştırmalar, 5/13 (2002), 174. 
595 Για παρόμοια παραδείγματα από την Κωνσταντινούπολη βλ. Baer, “Islamic Conversion Narratives 

of Women”, 425, 440-441. 
596 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 123 (αρ. μτφρ. 174 

[8/12/1663]). 



 

 

177 

 

μελετώμενων επαρχιών της Κρήτης, όπως και της υπόλοιπης Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, αξιοποιούσαν τις νομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονταν προκειμένου 

να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και να ικανοποιήσουν την επιθυμία 

τους για μια καλύτερη ζωή. Με δεδομένη την απροθυμία της εκκλησίας να χορηγεί 

διαζύγια, το τεφρίκ αποτελούσε μια διέξοδο στο πιθανό αδιέξοδο ενός ανεπιθύμητου 

γάμου. 

 

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

Όπως αναλύσαμε στις σελίδες που προηγήθηκαν, οι γυναίκες, χριστιανές και 

μουσουλμάνες, είχαν πρόσβαση στο οθωμανικό δικαστήριο και κάποιες από αυτές 

αξιοποιούσαν τα περιορισμένα δικαιώματα που τους αναγνώριζε ο ισλαμικός νόμος 

στην προσπάθειά τους να αντιπαρέλθουν την κατώτερη θέση τους στο κοινωνικό, 

οικογενειακό και θρησκευτικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Παρόλο που αρκετές 

παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στον καδή, υπήρξαν και περιπτώσεις γυναικών που 

εκπροσωπήθηκαν από βεκίλη. Η παρουσία μητέρων στη θέση του βεκίλη είναι 

ενδεικτική της δυναμικότητας κάποιων γυναικών και των πρωτοβουλιών που 

αναλάμβαναν για να βοηθήσουν τις κόρες τους και να τις προστατεύσουν από την 

επικίνδυνη και επιθετική συμπεριφορά των τέως συζύγων τους. Ωστόσο τις 

περισσότερες φορές τον ρόλο του βεκίλη αναλάμβανε ο πατέρας ή ο αδερφός τους. 

Ίσως το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της συνεννόησης και εντέλει της στρατηγικής 

που εφάρμοζε η πατρική οικογένεια της γυναίκας σε ζητήματα που αφορούσαν τον 

γάμο και το διαζύγιο. Ωστόσο θα ήταν παράλειψη να μην αναδείξουμε τις περιπτώσεις 

των γυναικών που επέλεξαν να ταξιδέψουν από το χωριό τους και να παρουσιαστούν 

αυτοπροσώπως στο δικαστήριο του καδή στο Χάνδακα, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, 

για να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματά τους. Η επισήμανση αυτή έχει μεγάλη 

βαρύτητα, διότι φανερώνει πως τουλάχιστον κάποιες γυναίκες δεν δίσταζαν να 

υπερβούν τους περιορισμούς που είχαν θέσει για εκείνες οι παγιωμένες κοινωνικές 

συμβάσεις και μας υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν είχαν καθολική εφαρμογή. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις χριστιανές, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε στο 

σημείο αυτό ότι η έρευνα σχετικά με την προσφυγή τους στο δικαστήριο του καδή και 
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τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε στην εκκλησία, βασίζεται αποκλειστικά στις 

καταχωρίσεις των οθωμανικών κατάστιχων και όχι σε κάποια άλλη πηγή, η οποία να 

μας παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τους γάμους και τα διαζύγια. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα οθωμανικά σιτζίλ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εξαγωγή ασφαλών ποσοτικών αποτελεσμάτων, διότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση 

για την καταχώριση των πράξεων οικογενειακού δικαίου σε αυτά. Αυτό στην πράξη 

σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ούτε καν κατά προσέγγιση τον 

πραγματικό αριθμό των διαζυγίων, διότι δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για τους 

χωρισμούς που συμφωνούνταν εξωδίκως ή με άδεια της εκκλησίας, χωρίς να αφήσουν 

κανένα ίχνος στους ιεροδικαστικούς κώδικες. 

Καθώς οι καταχωρίσεις των ιεροδικαστικών κατάστιχων είναι απογυμνωμένες 

από κάθε είδους συναίσθηματα ή κίνητρα, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες 

μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα πραγματικά αίτια που καθοδηγούσαν τις κινήσεις και 

τις αποφάσεις των γυναικών. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις σπάνιες 

περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες δεν δίστασαν να ανακοινώσουν δημοσίως στο 

δικαστήριο του καδή τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο γάμος τους. Μπορεί να 

φανταστεί κάποιος ότι σε μια κλειστή παραδοσιακή πατριαρχική κοινωνία, με ένα 

αυστηρά οριοθετημένο ιδιωτικό χώρο για τις γυναίκες, χριστιανές και μουσουλμάνες, 

η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο δημόσιο χώρο του δικαστηρίου και η αναφορά τους 

σε γεγονότα που αφορούσαν την προσωπική τους ζωή, αλλά και τη γυναικεία τους 

φύση δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, η Φατμά από τον Χάνδακα 

αναγκάστηκε να δείξει στο δικαστήριο τους μώλωπες που ακόμη είχε στο σώμα της, 

για να αποδείξει ότι ο σύζυγός της Χασάν Χαλιφέ την χτυπούσε επανειλημμένως μέχρι 

που την ανάγκασε να ζητήσει διαζύγιο χουλ.597 

Ωστόσο, είναι βέβαιο πως οι γυναίκες που παρουσιάζονταν στον καδή είχαν ή 

λάμβαναν -στο δικαστήριο ή εκ των προτέρων- γνώση των νομικών προβλέψεων που 

τις αφορούσαν και δεν δίσταζαν να διεκδικήσουν δικαστικά την εφαρμογή τους. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά η Zilfi, οι νιόπαντρες γυναίκες ίσως να μη γνώριζαν 

επακριβώς τα νομικά τους δικαιώματα όταν σύναπταν το γαμήλιο συμβόλαιο, όμως σε 

περίπτωση διαζυγίου οι οικονομικές παροχές που προβλέπονταν από τον ιερό νόμο για 

                                                           
597 «…hâlâ zarbından arkam kara bere olub/ακόμη από τον ξυλοδαρμό έχω στην πλάτη μου μαύρους 

μώλωπες»· Ι.Κ.Χ. 3:398 [30/3/1672]. 
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τις ίδιες και τα παιδιά τους ήταν μείζονος σημασίας για την επιβίωσή τους. Μάλιστα 

προσθέτει ότι ίσως ήταν οι κοντινοί άντρες συγγενείς που είχαν την ευθύνη της 

γυναίκας που έμενε δίχως σύζυγο, οι οποίοι την ενθάρρυναν να διεκδικήσει νομικά τα 

δικαιώματά της.598 

Όπως προκύπτει από τους μελετώμενους κώδικες, η παρουσία των χριστιανών 

γυναικών στο δικαστήριο του καδή και η διεκδίκηση των νομικών δικαιωμάτων που 

τους αναγνώριζε το σεριάτ, συνάδει με τα συμπεράσματα της υπόλοιπης σχετικής 

βιβλιογραφίας. Στα διαζύγια που μελετήσαμε οι μισές καταχωρίσεις αφορούν 

χριστιανές και οι υπόλοιπες μουσουλμάνες. Θα περίμενε κάποιος ότι οι χριστιανές που 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στο γάμο τους, θα απευθύνονταν στην ορθόδοξη εκκλησία. 

Ωστόσο, κάποιες από αυτές παρουσιάζονταν στον οθωμανό καδή, διεκδικώντας όσα 

δικαιούνταν βάσει του μουσουλμανικού δικαίου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι χριστιανές 

που ήταν παντρεμένες με μουσουλμάνους, δεν μπορούσαν να απευθυνθούν σε άλλη 

αρχή για να καταγράψουν το διαζύγιό τους. 

Θα ήταν ευχής έργο αν είχαμε στη διάθεσή μας και τα αρχεία των 

εκκλησιαστικών δικαστηρίων, αν υποθέσουμε ότι τηρούνταν τέτοια, προκειμένου να 

είχαμε σφαιρική εικόνα αναφορικά με την επιλογή του οθωμανικού δικαστηρίου από 

τις χριστιανές. Στην παρούσα φάση, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν οι 

χριστιανές που παρουσιάστηκαν στον καδή το έκαναν εν πλήρει συνειδήσει ή ως μέτρο 

πίεσης προς την εκκλησία. Είναι διαφωτιστική μια υπόθεση διαζυγίου που 

καταγράφηκε στον εκκλησιαστικό κώδικα Τρίκκης, την οποία μελέτησε η Κερμελή και 

χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι (1704). Πρωταγωνιστές στην υπόθεση αυτή είναι 

η Ειρήνη και ο σύζυγός της Τριαντάφυλλος. Η Ειρήνη παρουσιάστηκε στο 

εκκλησιαστικό δικαστήριο στο οποίο προήδρευε ο μητροπολίτης και ικέτευσε για 

διαζύγιο, με την αιτιολογία ότι ο σύζυγός της τη χτυπάει καθημερινά και της φέρεται 

βίαια. Το εκκλησιαστικό δικαστήριο, πιστό στην εμμονή του για την διατήρηση του 

γαμήλιου δεσμού, κάλεσε τον σύζυγο στο δικαστήριο και απλώς τον επέπληξε για τη 

συμπεριφορά του, αρνούμενο να συναινέσει στο διαζύγιο του ζευγαριού. Η Ειρήνη, 

απογοητευμένη από την στάση του εκκλησιαστικού δικαστηρίου «αποφάσισε να 

προδώσει την πίστη της στην εκκλησία, και, παρόλο που θα τιμωρούνταν από το Θεό, 

                                                           
598 Zilfi, “Muslim Women in the Early Modern Era”, 249. 
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προσέφυγε σε εξωτερικό δικαστήριο (οθωμανικό) και κατάφερε να λάβει διαζύγιο».599 

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το σκεπτικό του καδή για τη χορήγηση αυτού του 

διαζυγίου. Ίσως θέλησε να προστετεύσει την Ειρήνη και να την απαλλάξει από τον 

γάμο της, ίσως πάλι δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία σε μια υπόθεση που αφορούσε 

δύο χριστιανούς. Πάντως η Ειρήνη, αφού έλαβε την απόφαση του καδή για το διαζύγιο, 

θέλησε να την αναγνωρίσει και στο εκκλησιαστικό δικαστήριο, αφενός για να είναι 

βέβαιη ότι το διαζύγιό της θα έχει και την εκκλησιαστική επικύρωση και νομιμότητα, 

για να είναι ελεύθερη να ξαναπαντρευτεί, και αφετέρου για να διεκδικήσει τα 

οικονομικά δικαιώματα που συνόδευαν ένα εκκλησιαστικό διαζύγιο (επιστροφή 

προίκας και προγαμιαίων δωρεών). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Αναστασόπουλος, οι μη μουσουλμάνοι είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το 

«νομικό πλουραλισμό» προς όφελός τους.600 Με άλλα λόγια, είχαν τη δυνατότητα να 

απευθυνθούν στην δικαστική αρχή που θεωρούσαν ότι θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα 

συμφέροντά τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούσαν να παρακάμψουν το εκκλησιαστικό 

δικαστήριο και να επιλέξουν το οθωμανικό σε περιπτώσεις που γνώριζαν ότι το 

ισλαμικό νομικό σύστημα θα τους δικαίωνε.601 Αν δεν έμεναν ευχαριστημένοι από την 

απόφαση των εκκλησιαστικών αρχών, μπορούσαν να απευθυνθούν στους κοινοτικούς 

άρχοντες ή στον οθωμανό καδή. Μπορούσαν να απευθυνθούν ακόμη και στο 

συμβούλιο του διοικητή του Χάνδακα, σε περίπτωση που ένιωθαν αδικημένοι από την 

απόφαση του καδή. Η ύστατη λύση μπορούσε να είναι η προσφυγή στο αυτοκρατορικό 

συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης, με επικεφαλής το σουλτάνο, εφόσον υπήρχε η 

οικονομική δυνατότητα και οι κατάλληλες διασυνδέσεις για να φτάσει μια υπόθεση 

στην οθωμανική πρωτεύουσα. 

Παρόλο που δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για την καταγραφή ενός διαζυγίου 

χουλ στο κατάστιχο του καδή,602 όπως φαίνεται από τις ιεροδικαστικές καταχωρίσεις 

διαφόρων μικρών και μεγάλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το διαζύγιο 

                                                           
599 Kermeli, “The Right to Choice”, 190-191. Την ίδια άποψη για την πρακτική των χριστιανών γυναικών 

να χωρίζουν στο ιεροδικείο του καδή και έπειτα να καταγράφουν το διαζύγιό τους και στο 

εκκλησιαστικό δικαστήριο για να θεωρηθούν νόμιμα διαζευγμένες, έχει και ο Kemal Çiçek που 

μελέτησε τα σιτζίλ της Λευκωσίας· “Cemaat Mahkemelerinden Kadı Mahkemelerine Zimmilerin Yargı 

Tercihi”, 38-39. Εάν δεχτούμε τις απόψεις αυτές πρέπει να σκεφτούμε ότι οι χριστιανοί είχαν την 

οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν διπλά τέλη για την καταχώριση του διαζυγίου τους. 
600 Anastasopoulos, “Non-Muslims and Ottoman Justice(s?)”, 287. Βλ. επίσης Al-Qattan, “Dhimmīs in 

the Muslim Court”, 433-435· Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 244· Ivanova, “Judicial 

Treatment of the Matrimonial Problems”, 165. 
601 Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 41. 
602 Atar, “Muhâlea”, 400. 
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αυτού του τύπου καταγράφεται με την μεγαλύτερη συχνότητα και κανονικότητα στα 

σιτζίλ.603 Μπορεί για τις μελετώμενες επαρχίες να μην καταχωρήθηκαν πολλά διαζύγια 

τύπου χουλ, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τις υπόλοιπες επαρχίες της Κρήτης και φυσικά 

για τον Χάνδακα. Η καταγραφή ενός χουλ εξασφάλιζε στον σύζυγο έγγραφη απόδειξη 

για το διαζύγιο και, κυρίως, για την απαλλαγή του από την καταβολή της γαμήλιας μη 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς και της διατροφής στη διάρκεια της περιόδου αποχής. 

Επιπλέον αποτελούσε απόδειξη για την δυνατότητα μιας χωρισμένης γυναίκας να 

προχωρήσει σε νέο γάμο. Η προσπάθειά των γυναικών να καταχωρίσουν στο δικαστικό 

κατάστιχο τις υποθέσεις που τις απασχολούσαν, πιθανότατα ενισχυόταν και από την 

πεποίθηση ή την ελπίδα τους ότι ο καδής θα τις δικαιώσει, εφαρμόζοντας το νόμο. Ο 

Haim Gerber, στη μελέτη του για τα οθωμανικά κατάστιχα της Κωνσταντινούπολης 

και της Προύσας του 17ου και του 18ου αιώνα, διαπίστωσε από τη στατιστική μελέτη 

των αποφάσεων του καδή ότι αυτές δείχνουν θετική διάθεση απέναντι σε αδύναμες 

κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι ζιμμή ή τουλάχιστον ότι ο καδής δεν 

αποφάσιζε αυθαίρετα υπέρ των μελών της στρατιωτικής και διοικητικής ελίτ 

ενισχύοντας τη θέση και την εξουσία τους.604 Φυσικά, δεν μπορούσε να παραβιάσει 

τους ορισμούς του θρησκευτικού ή του σουλτανικού νόμου, ωστόσο, κατά περίπτωση, 

μπορούσε να μην εξαντλήσει όλη την αυστηρότητά του και να δείξει ένα πιο ανθρώπινο 

πρόσωπο. Διαφορετικά πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει κάποιος την κατάφωρη 

παραβίαση του ιερού νόμου και μάλιστα από τον ίδιο τον καδή που τον εφάρμοζε, σε 

περιπτώσεις μη τήρησης της προβλεπόμενης περιόδου αποχής, για παράδειγμα; 

Ιδιαίτερα σε σχέση με το ιντέτ, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ανύπαντρες γυναίκες 

αποτελούσαν απειλή για την τήρηση της ηθικής τάξης και της κοινωνικής 

σταθερότητας. Για αυτό μπορούμε να εικάσουμε πως οι καδήδες διευκόλυναν νομικά 

τις γυναίκες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σύναψης νέου γάμου μετά από ένα διαζύγιο. 

Εντούτοις, στην πράξη κάποιες φορές η κοινωνική προέλευση, η οικονομική 

κατάσταση, η επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμη και η θρησκεία των 

                                                           
603 Abdal-Rehim, “The Family and Gender in Egypt”, 106· Tuğ, “Ottoman Women as Legal and Marital 

Subjects”, 366· Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 56· Ivanova, “The Divorce between 

Zubaida Hatun and Esseid Osman Aga”, 118. 
604 H. Gerber, State, Society, and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective, Νέα Υόρκη 

1994, 56-57. Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη του Δοξιάδη αναφορικά με την ευνοϊκή αντιμετώπιση που 

είχαν οι χήρες που προσέφευγαν στα κοινοτικά δικαστήρια της Νάξου και της Μυκόνου· E. Doxiades, 

“Property and Morality: Women in the Communal Courts of Late Ottoman Greece”, Byzantine and 

Modern Greek Studies, 34/1 (2010), 66-69, 77. 
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εμπλεκόμενων διαδίκων αποτελούσαν παράγοντες μεροληπτικής αντιμετώπισης εκ 

μέρους του δικαστηρίου.605 

Αν και το διαζύγιο χουλ έχει χαρακτηριστεί «γυναικείο», η αλήθεια είναι πως η 

λήψη του δεν επαφίετο αποκλειστικά στη γυναίκα ούτε ήταν απαραιτήτως πάντα 

προϊόν γυναικείας πρωτοβουλίας. Υπήρχαν περιπτώσεις ανδρών που δεν δίστασαν να 

χρησιμοποιήσουν ακόμη και βία για να αναγκάσουν τις γυναίκες τους να ζητήσουν 

χουλ. Μπορεί κάποιος να εικάσει ότι, για έναν άντρα που είχε συνάψει γάμο και είχε 

συμφωνήσει μια υψηλή για τα δεδομένα του γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά, 

το διαζύγιο χουλ ήταν πιο ελκυστικό από το πολυέξοδο ταλάκ.606 Όπως έχουμε 

εξηγήσει, με το χουλ ο σύζυγος απαλλασσόταν από τις οικονομικές υποχρεώσεις 

απέναντι στην τέως γυναίκα του και μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να λάβει και 

επιπλέον, χρηματικό συνήθως, αντάλλαγμα. 

Η σύντομη και τυποποιημένη καταγραφή των καταχωρίσεων σπάνια μας 

επιτρέπει μια πιο ενδοσκοπική ματιά στα γεγονότα που προηγήθηκαν ενός διαζυγίου. 

Έτσι, για παράδειγμα, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν μια γυναίκα μπορούσε 

με τη συμπεριφορά της να ωθήσει το σύζυγό της να τη χωρίσει με ταλάκ, αν δηλαδή 

κατάφερνε να τον εξοργίσει τόσο ή να τον πείσει να θέσει συγκεκριμένο όρο, η 

καταπάτηση του οποίου θα ισοδυναμούσε με ταλάκ. Είναι αναμφισβήτητο πως 

υπήρχαν σύζυγοι που ασκούσαν το δικαίωμά τους στο διαζύγιο ταλάκ. Ωστόσο, η 

επιμονή κάποιων στη συνέχιση των ερωτικών επαφών με τις διαζευγμένες συζύγους 

τους ή άλλες μορφές παρενόχλησης που τους ασκούσαν ίσως αποτελούν ένδειξη της 

επιπόλαιης χρήσης του δικαιώματος αυτού. 

                                                           
605 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά βλ. Ε. Γκαρά, «Μεροληψία κατά την απονομή της 

δικαιοσύνης στα οθωμανικά ιεροδικεία», στο Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός (επιμ.), 

Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Ηράκλειο 2010, 39-53· B. Ergene, Local 

Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in 

Çankırı and Kastamonu (1652-1744), Λάιντεν-Βοστόνη 2003, 62 και εξής. Για καδήδες που 

κατηγορήθηκαν για διαφθορά και αυθαιρεσία βλ. H. İnalcık, “A Report on the Corrupt Ḳāḍīs Under 

Bayezid II”, στο B. Kellner-Heinkele και P. Zieme (επιμ.), Studia Ottomanica: Festgabe für György 

Hazai zum 65 Geburtstag, Βισμπάντεν 1997, 75-86. 
606 Στα μελετώμενα κατάστιχα συναντήσαμε υποθέσεις χουλ στις οποίες οι γυναίκες δηλώνουν ότι 

παραιτούνται από γαμήλιες δωρεές ύψους έως και 30.000 άσπρων· Ι.Κ.Χ. 5:294 [27/2/1674] (διαζύγιο 

χουλ της Σεριφέ Φατμά από το σύζυγό της Αλί Αγά γιο Μεχμέτ, αρχιτσαούση των ντόπιων γενιτσάρων). 

Για άλλες περιπτώσεις διαζυγίων χουλ με υψηλές γαμήλιες δωρεές βλ. I.K.X. 3:596 [24/11/1671], 741 

[10/8/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:917 [17/7/1684], 1102 [13/11/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:86 [7/9/1673], 430 [6/1/1675] και 

771 [19/11/1688]. 
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Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι οι γυναίκες της περιόδου και της 

περιοχής που μελετάμε ήταν οργανωμένες και δρούσαν συλλογικά για να διευθετήσουν 

τα ατομικά και οικογενειακά τους ζητήματα. Κοινός τους στόχος ήταν η προσπάθεια 

να καλυτερεύσουν τη ζωή τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και 

τα προβλήματα της καθημερινότητας και του έγγαμου βίου. Σίγουρα οι μεταξύ τους 

συζητήσεις δεν θα περιλάμβαναν νομικές αναλύσεις των κανόνων του ισλαμικού 

δικαίου, όμως η μετάδοση των προσωπικών τους εμπειριών ήταν αρκετή για την 

ενημέρωσή τους. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που γνωρίσαμε στις καταχωρίσεις, 

για να μην πούμε όλες, πιθανότατα δεν ήταν εγγράμματες και δεν είχαν λάβει κάποια 

εκπαίδευση. Λάμβαναν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 

ισλαμικού δικαστηρίου, κυρίως, από την πατρική τους οικογένεια και δευτερευόντως 

από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Είναι απολύτως φυσιολογικό μια κόρη που 

αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο της να απευθυνθεί στους γονείς της ή στους πιο 

κοντινούς συγγενείς της για να ζητήσει βοήθεια. Από την άλλη, δεν θα ήταν παράλογο 

να υποθέσει κάποιος ότι οι συγχωριανές Αρχόντω, Αντωνία και Κροζέτα από την 

Επισκοπή Πεδιάδας, που παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο το τελευταίο τρίμηνο του 

1671 για υποθέσεις που αφορούσαν τα διαζύγιά τους, γνώριζαν η μία για την υπόθεση 

της άλλης. 

Όπως φαίνεται από τις καταχωρίσεις διαφόρων περιοχών, ούτε οι χήρες ούτε οι 

διαζευγμένες φαίνεται πως έμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανύπαντρες. Η Keddie 

αναφέρει ότι οι γυναίκες που ανήκαν σε αυτές τις κατηγορίες μπορούσαν να 

διαπραγματευτούν καλύτερα, σε σχέση με τις παρθένες νύφες, το νέο γαμήλιο 

συμβόλαιό τους, έχοντας μεγαλύτερο έλεγχο επί της επιλογής συζύγου ή της επιβολής 

συγκεκριμένων όρων στο συμβόλαιο γάμου.607 Βέβαια, τα ιεροδικαστικά κατάστιχα 

φανερώνουν μια διαφορετική εικόνα, αναφορικά με την γαμήλια δωρέα και τη 

διαπραγματευτική αξία των ενήλικων παρθένων νυφών. Ωστοσο, αυτό που φαίνεται 

σαφές είναι η απουσία κοινωνικού στιγματισμού ή θρησκευτικών εμποδίων για την 

άμεση αποκατάσταση των γυναικών που έμεναν δίχως σύζυγο.608 Είναι 

χαρακτηριστική η άποψη που καταγράφει η Λαίδη Μόνταγκιου για τις παρθένες που 

δεν παντρεύτηκαν ποτέ και τις χήρες που επέλεξαν να μην ξαναπαντρευτούν. Κάνει 

λόγο για «θανάσιμη αμαρτία», η οποία τις αποκλείει από τον Παράδεισο, 

                                                           
607 Keddie, Women in the Middle East, 38. 
608 Jennings, “Divorce in the Ottoman Sharia Court”, 156. 
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αναπαράγοντας τα δυτικά στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 

Δικαιολογεί μάλιστα την άποψη αυτή γράφοντας ότι ο Θεός δεν έδωσε στις γυναίκες 

τα προσόντα για να συμμετέχουν στη διοίκηση ή την οικονομία παρά τις εξόπλισε με 

τα απαραίτητα για την διαιώνιση του ανθρώπινου γένους: «Και όσες, από δόλο ή από 

τεμπελιά, δεν ασχολούνται με το να γεννήσουν και να αναθρέψουν παιδιά, δεν 

εκπληρώνουν το καθήκον που έχουν κληθεί να κάνουν και επαναστατούν ενάντια στις 

εντολές του Θεού».609 Η Zilfi με τη σειρά της αναφέρει ότι το κίνητρο που οδηγούσε 

τις χήρες και τις διαζευγμένες στην άμεση αποκατάσταση ήταν η οικονομική 

ανασφάλεια που βίωναν δίχως σύζυγο. Ενώ παρατηρεί ότι, όσες γυναίκες βρίσκονταν 

ακόμη στην αναπαραγωγική ηλικία, είχαν περισσότερες και καλύτερες πιθανότητες να 

συνάψουν νέο γάμο σε σχέση με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.610 

                                                           
609 Montagu, The Turkish Embassy Letters, 110. 
610 Zilfi, “Muslim Women in the Early Modern Era”, 243. 
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Κεφάλαιο 4. Ακίνητη περιουσία 

 

 

4.1 Γαιοκτητικό καθεστώς στην οθωμανική Κρήτη 

 

Πριν εξετάσουμε αναλυτικά τις καταχωρίσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία που 

βρισκόταν στα χέρια των μελετώμενενων γυναικών, είναι απαραίτητο να γίνει μια 

σύντομη αναδρομή στο καθεστώς γης που υιοθέτησαν οι Οθωμανοί για τη νέα τους 

κτήση. Όπως είναι γνωστό, τα νέα εδάφη που κατακτούσε ο οθωμανικός στρατός 

αποτελούσαν κρατική γη (μιρί/miri)611 που ανήκε στον σουλτάνο. Αμέσως μετά την 

προσάρτηση νέων περιοχών, οι Οθωμανοί προχωρούσαν σε λεπτομερή καταγραφή της 

παραγωγικής δυνατότητας της γης (ταχρίρ/tahrir),612 την οποία έπειτα διένεμαν σε 

τιμάρια (timar), ζιαμέτια (zeamet) και χάσια (hass), με σκοπό να τη μοιράσουν σε 

στρατιωτικούς και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Οι φορολογικές πρόσοδοι από 

τις γαίες αυτού του τύπου συνιστούσαν βασική πηγή κρατικών εσόδων. Οι ραγιάδες 

είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργούν κρατικές γαίες, με την προϋπόθεση να λάμβαναν 

επίσημο τίτλο (ταπού/tapu),613 ο οποίος αποτελούσε ένα είδος συμβολαίου κατοχής της 

κρατικής γης με αντάλλαγμα την καταβολή χρηματικού ποσού. Από την παραγωγή που 

απέδιδαν αυτές οι γαίες οι υπήκοοι πλήρωναν τους φόρους, ενώ το περίσσευμα 

μπορούσαν να το πουλήσουν στην τοπική αγορά ή να το κρατήσουν για τις δικές τους 

ανάγκες. Ωστόσο, δεν είχαν δυνατότητα να κληροδοτήσουν τη γη στους συγγενείς τους 

                                                           
611 Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες γαίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. H. İnalcık, “State-

owned Lands (Miri)”, στο H. İnalcık και D. Quataert (επιμ.), An Economic and Social History of the 

Ottoman Empire. 1300-1914, Κέιμπριτζ 1994, 103-119· H. Cin, “Osmanlı Toprak Hukukunda Miri 

Arazinin Hukukî Rejimi ve Bu Arazinin TMK. Karşısındaki Durumu”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, 22-23/1-4 (1965-66), 745-798. 
612 Για το «κλασικό» σύστημα απογραφής βλ. S. Faroqhi, λ. “Tahrīr”, στο The Encyclopaedia of Islam, 

New Edition, τ. 10, Λάιντεν 2000, 112-113· İnalcık, “Land Surveying (Tahrir) and Registers”, ό.π., 132-

145· του ίδιου, “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica, 2 (1954), 109-112· M. Öz, λ. “Tahrir”, 

στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, Κωνσταντινούπολη 2010, 425-429. Για τις αλλαγές 

στο σύστημα απογραφής κατά τον 17ο αιώνα βλ. Η. Κολοβός, «Πίσω στα τεφτέρια; Οικονομικά μεγέθη 

και κοινωνική δομή στην Άνδρο του 17ου αι. με βάση το οθωμανικό κτηματολόγιο: τρόποι ανάλυσης, 

μεθοδολογικά προβλήματα και ιστοριογραφικά ζητήματα», στο Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές 

έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Ρέθυμνο 10-13.12.2008, 

Αθήνα 2012, 69-94· του ίδιου “Beyond ‘Classical’ Defterology: A Preliminary Assessment of the Tahrir 

Registers of 1670/71 concerning Crete and the Aegean Islands”, στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S. 

Laiou, M. Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands, 199-235. 
613 Για πληροφορίες σχετικά με τα ταπού βλ. S. Faroqhi, λ. “Tapu”, στο The Encyclopaedia of Islam, 

New Edition, τ. 10, Λάιντεν 2000, 209-210· A. Minkov, “Ottoman Tapu Title Deeds in the Eighteenth 

and Nineteenth Centuries: Origin, Typology and Diplomatics”, Islamic Law and Society, 7/1 (2000), 65-

101. 
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κατά την επιθυμία τους –παρά μόνο στον μεγαλύτερο γιο τους– να την πουλήσουν, να 

τη δωρίσουν ή να την αφιερώσουν σε ένα βακούφι. Η ψιλή κυριότητα των γαιών μιρί 

ανήκε αποκλειστικά στο σουλτάνο.614 

Στην Κρήτη οι Οθωμανοί ακολούθησαν την παραδοσιακή πρακτική και, μετά 

την κατάκτηση του Χάνδακα, το 1670, πραγματοποίησαν γενική απογραφή των 

εδαφών τους στο νησί.615 Τόσο το απογραφικό αυτό κατάστιχο όσο και ο κανουνναμές 

που το συνόδευε δεν θύμιζαν σε τίποτα το «κλασικό» σύστημα απογραφών, το οποίο 

είχαν εφαρμόσει οι Οθωμανοί στην πρώτη απογραφή του νησιού το 1650, λίγα χρόνια, 

δηλαδή, μετά την κατάκτηση των Χανίων και του Ρεθύμνου.616 Οι προβλέψεις του 

αποκαλούμενου Νέου Κανουνναμέ Κρήτης,617 τον οποίο η Molly Greene χαρακτηρίζει 

«υβριδικό»,618 αναφορικά με τη φορολογική κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των 

υπηκόων, αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την φροντίδα των νέων κατακτητών για την 

τάχιστη και ομαλή επαναφορά στην παραγωγική διαδικασία, η οποία θα εξασφάλιζε 

την τακτική εισροή φορολογικών εσόδων στα κρατικά ταμεία. Είναι λογικό να 

εικάσουμε πως επικεφαλής της προσπάθειας αυτής ήταν ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού 

και ο κύκλος του. 

Ως προς το καθεστώς γαιοκτησίας, η σημαντικότερη πρόβλεψη του νέου 

κανουνναμέ ήταν η αναγνώριση των δικαιωμάτων πλήρους ιδιοκτησίας 

                                                           
614 İnalcık, “State-owned Lands (Miri)”, 103-119. 
615 M. Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στη Μεσόγειο των πρώιμων 

νεότερων χρόνων, Αθήνα 2005, 72-74. 
616 Για τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στα δύο απογραφικά κατάστιχα (του 1650 και του 1670) βλ. 

Kolovos, “Beyond ‘Classical’ Defterology”, 199-235· Ε. Gülsoy, “Osmanlı Tahrir Geleneğinde Bir 

Değişim Örneği: Girit Eyaleti’nin 1650 ve 1670 Tarihli Sayımları”, στο Çiçek (επιμ.), Pαx Ottomana, 

183-203· του ίδιου “The Legal and Economic Status of the Reaya of Crete during Ottoman Rule (1645-

1670)”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule, 49-67. 
617 Γενικά για τους κανουνναμέδες βλ. H. İnalcık, λ. “Kanunnnâme”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 24, Κωνσταντινούπολη 2001, 333-337· Ö. L. Barkan, XV ve XVIıncı Asırlarda Osmanlı 

İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. 1: Kanunlar, Κωνσταντινούπολη 1943. 

Για τους κανουνναμέδες του ελληνικού χώρου βλ. J. C. Alexander, Toward a History of Post-Byzantine 

Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500 – circa 1600, Αθήνα 1985. Για τον 

κανουνναμέ της Κρήτης βλ. Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, μη΄-νε΄· 

Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 74-81· της ίδιας, “An Islamic Experiment? Ottoman Land Policy on 

Crete”, Mediterranean Historical Review, 11/1 (1996), 60-78· Gülsoy, “Osmanlı Tahrir Geleneğinde Bir 

Değişim Örneği”, 190-194· E. Kermeli, “Caught in Between Faith and Cash: The Ottoman Land System 

of Crete, 1645-1670”, στο Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule, 17-

48. Για τους κανουνναμέδες άλλων ελληνικών περιοχών, βλ. J. Kabrda, «Ο τουρκικός κώδικας 

(kanunname) της Λαμίας», Ελληνικά, 17 (1962), 202-218· Ε. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες του Μοριά», 

Ίστωρ, 6 (1993), 29-70· της ίδιας, L’Eubée à la fin du XVe siècle. Économie et population. Les registres 

de l’année 1474, Αθήνα 1989. 
618 Greene, “An Islamic Experiment”, 62. 
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(μουλκ/mülk)619 για την αρόσιμη έγγεια ιδιοκτησία που κατείχαν οι ντόπιοι, αν και 

τουλάχιστον κάποια από τα τιμάρια που είχαν δοθεί νωρίτερα συνέχισαν να 

υπάρχουν.620 Η πρόβλεψη αυτή δεν ήταν μια καινοτομία που δοκιμάστηκε για πρώτη 

φορά στην Κρήτη. Είναι γνωστό ότι οι Οθωμανοί ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο στην 

Ουγγαρία,621 την Κύπρο,622 σε νησιά των Κυκλάδων,623 στην Πελοπόννησο624 και 

αλλού. Στη μελέτη τους για τη Σαντορίνη του 17ου αι. η Ευαγγελία Μπαλτά και η 

Μαρία Σπηλιωτοπούλου κάνουν λόγο για πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα πίσω 

από τη συγκεκριμένη ενέργεια των Οθωμανών, ενώ διερωτώνται ταυτόχρονα μήπως 

αυτή οφειλόταν στο σεβασμό που επέδειξαν οι νέοι κατακτητές στο προηγούμενο 

βενετικό καθεστώς. Γράφουν χαρακτηριστικά «Οι Οθωμανοί για να προσεταιριστούν 

τον πληθυσμό δεν υιοθέτησαν νεωτεριστικά σχήματα, αλλά προσάρμοσαν στα μέτρα 

του ιερού νόμου την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων που παρελάμβαναν».625 Στην 

περίπτωση της Κρήτης τρεις πιθανές ερμηνείες είναι κυρίαρχες αναφορικά με την 

πρόβλεψη του κανουνναμέ για την πλήρη ιδιοκτησία. Σύμφωνα με την Greene, ήταν 

μέρος του ευρύτερου σχεδίου που είχε ο Κιοπρουλού για τον αποκλειστικό έλεγχο της 

γης στη νέα κτήση, της οποίας η ολοκληρωτική ενσωμάτωση στην οθωμανική 

επικράτεια αποτελούσε ξεκάθαρα προσωπική του επιτυχία. Η στάση του αυτή ήταν 

πλήρως συνυφασμένη με την ευρύτερη προσπάθεια των αριστοκρατικών κύκλων της 

πρωτεύουσας για την απόκτηση πλούτου και ισχύος μέσω του ελέγχου περισσότερων 

και μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων.626 Σύμφωνα με τον Veinstein, η πρακτική αυτή 

ήταν αποτέλεσμα της επιρροής που είχε δεχτεί ο Κιοπρουλού από τα κηρύγματα των 

                                                           
619 M. M. Kenanoğlu, λ. “Mülk”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 31, 

Κωνσταντινούπολη 2006, 540-542· Β. Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

(15ος-16ος αι.), Αθήνα 1990, 109-216. 
620 Για το ιδιαίτερο καθεστώς γης που ίσχυσε στην Κρήτη βλ. Kolovos, “Beyond ‘Classical’ 

Defterology”, 199-235· Kermeli, “Caught in Between Faith and Cash”, 17-48· Greene, Κρήτη: ένας 

κοινός κόσμος, 74-86· Gülsoy, “Osmanlı Tahrir Geleneğinde Bir Değişim Örneği”, 183-203. 
621 H. İnalcık, “Islamization of Ottoman Laws on Land and Land Tax”, στου ίδιου, Essays in Ottoman 

History, Κωνσταντινούπολη 1998, 155. 
622 İnalcık, “Land Surveying (Tahrir) and Registers”, 133-134. 
623 Στην Άνδρο ο Κολοβός συνάντησε διάφορα χοτζέτια στα οποία η γη που έχουν στα χέρια τους οι 

χριστιανοί αναφέρεται ως mülk· Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, 75-76. Στην οθωμανική 

Σάμο τα σπίτια, οι εκκλησίες, τα εργαστήρια, οι μύλοι, οι κήποι και τα αμπέλια ήταν mülk· Λαΐου, Η 

Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 102. 
624 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες του Μοριά», 49. 
625 Ε. Μπαλτά και Μ. Σπηλιωτοπούλου, «Έγγεια ιδιοκτησία και φορολογική απαίτηση στη Σαντορίνη 

τον 17ο αιώνα», Μνήμων, 18 (1996), 115. 
626 Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 77-79. Για τους ανώτερους αξιωματούχους που συμμετείχαν 

στον Κρητικό Πόλεμο και έλαβαν γη ως επιβράβευση για την επιτυχή έκβαση του πολέμου, βλ. Gülsoy, 

Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresinin Kurulması, 299-300. 
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Καντιζαντελί627 σχετικά με τον σεβασμό των κανόνων του «ορθόδοξου» ισλάμ και την 

απόρριψη κάθε πρακτικής, «καινοτομίας», που ερχόταν σε αντίθεση με αυτό.628 Ο 

Αναστασόπουλος παραθέτει ακόμη μια πιθανή ερμηνεία. Κάνει λόγο για την 

αναγνώριση, εκ μέρους της κεντρικής οθωμανικής διοίκησης, των περιορισμένων 

οφελών που θα είχε η εφαρμογή του τιμαριωτικού συστήματος σε ένα νησί όπως η 

Κρήτη. Μετά την οριστική κατάκτησή της, η απόλυτη κυριαρχία των Οθωμανών στην 

λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου ήταν αδιαμφισβήτητη. Δεν υπήρχε λόγος να 

διατηρούν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, οι οποίες θα συντηρούνταν με 

τιμάρια. Ταυτόχρονα, η αναγνώριση της πλήρους ιδιοκτησίας ήταν πλήρως 

συνυφασμένη με την ιδιαίτερη φύση των νησιωτικών περιοχών και την προσπάθεια 

των κατακτητών να μην προκαλέσουν την έντονη δυσαρέσκεια των τοπικών αρχόντων, 

οι οποίοι δέχονταν εξωτερικές επιρροές προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία της οθωμανικής διοίκησης.629 Στην Κρήτη, η αναγνώριση της ιδιοκτησίας 

ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για την παραμονή των ντόπιων στο νησί. Η πρακτική αυτή 

δεν αφορούσε μόνο την αριστοκρατία της γης, αλλά και όσους ντόπιους διέθεταν 

περιουσία. 

Θεωρείται βέβαιο ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

φορολογικού και γαιοκτητικού καθεστώτος της νέας κτήσης είχε ο Κιοπρουλού, ο 

οποίος το 1670 εγκατέλειψε το νησί και επέστρεψε στην Αδριανούπολη.630 Οι 

φονταμενταλιστικές ιδέες των Καντιζαντελί ίσως είχαν πράγματι επηρεάσει την 

αντίληψή του σχετικά με την επιστροφή στο «καθαρό» ισλάμ όσο καιρό παρέμενε στην 

Κωνσταντινούπολη. Στην Κρήτη ο Κιοπρουλού θα είχε επικεντρωθεί στον πόλεμο, 

αναλαμβάνοντας προσωπικά το βάρος της ευθύνης για την επιτυχή έκβασή του. Όταν 

κατάφερε αυτό που, για περισσότερες από δύο δεκαετίες, παρέμενε ανολοκλήρωτο, θα 

                                                           
627 Για το κίνημα των Καντιζαντελί, τα κηρύγματα και τον επικεφαλής του κινήματος, βλ. M. Zilfi, “The 

Kadizadelis: Discordant Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul”, Journal of Near Eastern Studies, 

45/4 (1986), 251-269· της ίδιας, The Politics of Piety: Τhe Ottoman Ulema in the Postclassical Age 

(1600-1800), Μιννεάπολις 1988· M. Sariyannis, “The Kadizadelis as a Social and Political Phenomenon: 

The Rise of a ‘Mercantile Ethic’?”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Political Initiatives “From the Bottom 

Up” in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VII. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 

2009, Ρέθυμνο 2012, 263-289. 
628 G. Veinstein, “Le législateur ottoman face à l’insularité. L’enseignement des Kânûnnâme”, στο N. 

Vatin και G. Veinstein (επιμ.), Insularités ottomanes, Παρίσι 2004, 104· A. Anastasopoulos, “Centre-

Periphery Relations: Crete in the Eighteenth Century”, στο B. Forsén και G. Salmeri (επιμ.), The 

Province Strikes Back: Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean, Ελσίνκι 2008, 124-125. 
629 Anastasopoulos, “Centre-Periphery Relations”, 125. 
630 Στις 12 Σαφέρ 1081/1 Ιουλίου 1670· A. Özcan, λ. “Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa”, στο Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 26, Κωνσταντινούπολη 2002, 261. 
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είχε κάθε λόγο να θεωρήσει πως, εκτός από την ηθική ικανοποίηση, άξιζε να 

ανταμειφθεί και έμπρακτα για την επιτυχία του, τόσο ο ίδιος όσο και ο κύκλος των 

επιτελών του. Όπως αναδεικνύεται από τα κατάστιχα, ο σουλτάνος δώρισε στον 

Κιοπρουλού μια τεράστια έκταση γης, που αποτελούσε την άμεση ενδοχώρα του 

Χάνδακα και βρισκόταν «κάτω από την βολή των κανονιών/top altı».631 

Η οριστική παράδοση του Χάνδακα σηματοδότησε την παγίωση της 

οθωμανικής κυριαρχίας σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Όπως φαίνεται, η σουλτανική 

εξουσία χρησιμοποίησε το δέλεαρ της γης, προκειμένου να πείσει τους φυγάδες 

χριστιανούς να επιστρέψουν στα χωριά τους632 ή να δώσει κίνητρα σε υψηλόβαθμους 

αξιωματούχους για να παραμείνουν στο νησί.633 Ο μεγάλος αριθμός των ντόπιων που 

εξισλαμίστηκαν αναμφίβολα διευκόλυνε τους Οθωμανούς. Οι ντόπιοι, φαινομενικά 

τουλάχιστον, έδειχναν όχι μόνο να αποδέχονται τη νέα διοίκηση, αλλά να προσπαθούν 

να ενσωματωθούν στους κόλπους της. Με τον εξισλαμισμό τους εξασφάλιζαν μια θέση 

εντός της μουσουλμανικής κοινότητας, ενώ με τη δυνατότητα απόκτησης ή διατήρησης 

της έγγειας περιουσίας τους είχαν κάθε λόγο να μείνουν στον τόπο τους για να την 

πολλαπλασιάσουν βελτιώνοντας την οικονομική τους κατάσταση και την κοινωνική 

τους θέση. 

 

 

4.2 Κινητή και ακίνητη περιουσία όπως καταγράφεται στα σιτζίλ 

 

Όπως ακριβώς συνέβαινε με τα γαμήλια συμβόλαια και τα διαζύγια, δεν υπήρχε νομική 

υποχρέωση για τη δήλωση μιας αγοραπωλησίας στο ιεροδικείο.634 Ωστόσο το 

πιστοποιητικό που παρείχε το ιεροδικείο ήταν χρήσιμο σε μελλοντικές αμφισβητήσεις 

και διενέξεις αναφορικά με την πραγματοποίηση της πώλησης, με την τιμή ή με 

συγκεκριμένους όρους που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων 

                                                           
631 Kolovos, “A Town for the Besiegers”, 109. Για πληροφορίες σχετικά με την έκταση του Τοπ Αλτί που 

ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού οργάνωσε σε τσιφλίκι βλ. Ι.Κ.Χ. 3:100 [5/9/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:678 [15/6/1673]· 

Ι.Κ.Χ. 5:439 [5-13/8/1673]. 
632 Ι.Κ.Χ. 3:100 [5/9/1671]. Για μια γυναίκα που πλήρωσε και έλαβε ταπού από τον σπαχή για να 

καλλιεργήσει δύο χωράφια στο Ρέθυμνο τα έτη 1649 και 1650, βλ. Kermeli, “Caught in Between Faith 

and Cash”, 28 (υποσ. 58). 
633 Ι.Κ.Χ. 3:98 [26/8/1671]. 
634 Faroqhi, “Sidjill”, 539. 
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μερών.635 Όπως σωστά παρατηρεί ο Boğaç Ergene, οι καταχωρίσεις στο κατάστιχο του 

καδή των συμβολαίων πώλησης, των τερεκέδων, δηλαδή των αναλυτικών απογραφών 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας των θανόντων και της διανομής της σε 

κληρονομικά μερίδια, και άλλων συμφωνιών συμβολαιακού χαρακτήρα άφηναν ένα 

«γραπτό ίχνος» για μελλοντική χρήση. Αναφερόμενος στους 25 ιεροδικαστικούς 

κώδικες της Κασταμονής (Kastamonu) και του Τσάνκιρι (Çankırı) που μελέτησε, 

παρατηρεί ότι υπήρχε η τάση καταγραφής τέτοιων υποθέσεων, οι οποίες αφορούσαν 

και τις επόμενες γενιές, με απώτερο σκοπό να προληφθεί η ενδεχόμενη μελλοντική 

απώλεια μνήμης αναφορικά με τους όρους πώλησης περιουσίας ή με τη διανομή των 

κληρονομικών μεριδίων.636 Από την πλευρά του, ο Abraham Marcus, στην μελέτη του 

για το Χαλέπι, παρατηρεί ότι οι αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας ήταν υποθέσεις 

που καταγράφονταν σε καθημερινή βάση στο σιτζίλ.637 Πράγματι, όπως φαίνεται και 

από τους μελετώμενους κώδικες, ένα μεγάλο μέρος των υποθέσεων που 

καταχωρούνταν καθημερινά στο κατάστιχο του καδή, αφορούσε συναλλαγές 

περιουσίας.638 Η ακίνητη κυρίως περιουσία άλλαζε πολύ συχνά χέρια. Πολλά από τα 

χέρια αυτά ήταν γυναικεία. Η παρουσία των μουσουλμάνων και των χριστιανών 

γυναικών από τα χωριά της Πεδιάδας, του Μαλεβιζίου και του Τεμένους στο ιεροδικείο 

του Χάνδακα ήταν όχι μόνο σχετικά συχνή, αλλά και αρκετά δυναμική. Δεν 

παρουσιάζονταν στο δικαστήριο μόνο για να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό που θα 

αποδείκνυε την αγορά ή την πώληση περιουσίας που είχαν στην κατοχή τους, αλλά και 

για να προστατεύσουν τα ιδιοκτησιακά και τα κληρονομικά τους δικαιώματα, ακόμη 

και για να διεκδικήσουν παράνομα και καταχρηστικά περιουσία από τρίτους. 

                                                           
635 Peirce, Morality Tales, 88-89· I. Agmon, “Text, Court, and Family in Late-Nineteenth-Century 

Palestine”, στο B. Doumani (επιμ.), Family History in the Middle East: Household, Property, and 

Gender, Νέα Υόρκη 2003, 204· Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi Courts”, 47. 
636 B. A. Ergene, “Evidence in Ottoman Courts: Oral and Written Documentation in Early-Modern Courts 

of Islamic Law”, Journal of the American Oriental Society, 124/3 (2004), 482. 
637 Marcus, “Men, Women and Property”, 140. 
638 Την ίδια παρατήρηση έχει κάνει η Gradeva, η οποία, μελετώντας σιτζίλ της Σόφιας από τον 17ο αιώνα, 

κάνει λόγο ακόμη και για ποσοστά της τάξης του 58,6%·Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi 

Courts”, 46. Για πληροφορίες σχετικά με τα είδη της περιουσίας και τους περιορισμούς στην πώλησή 

της, σύμφωνα με τους κανόνες του ισλαμικού δικαίου, βλ. N. Dalgın, “İslam Hukukuna Göre Satım 

Sözleşmesi Açısından Mal Kavramı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1999), 

97-128. Για πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές περιουσίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλ. 

ενδεικτικά Jennings, “Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records”, 247-

250· του ίδιου “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records”, 152-155· Faroqhi, Men of 

Modest Substance, 179-183· της ίδιας, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, 250· Gerber, “Social 

and Economic Position of Women”, 233-237· Marcus, “Men, Women and Property”, 140-142· Μ. 

Meriwether, “Women and Waqf Revisited: The Case of Aleppo, 1770-1840”, στο Zilfi (επιμ.), Women 

in the Ottoman Empire, 129. 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η πλειονότητα των καταχωρίσεων 

των μελετώμενων καταστίχων αφορά αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας και 

διενέξεις. Οι περισσότερες καταχωρίσεις αφορούν το ναχιγέ της Πεδιάδας, ο οποίος 

είναι μεγαλύτερος σε έκταση από τους άλλους δύο. 

Πίνακας υποθέσεων ανά ναχιγέ και κώδικα 

Είδος 

υπόθεση

ς 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝ

ΟΛ

Ο 
3ος 

κώδ. 

4ος 5ος 3ος 4ος 5ος 3ος 4ος 5ος 

Αγορ/σίε

ς 

13 28 24 1 6 3 5 10 6 96 

Διενέξεις  21 17 19 6 13 2 6 11 18 113 

Δωρεές 2 1 1 - - 2 - 2 - 8 

Ανταλ/γέ

ς 

1 - - - - - - 1 - 2 

Τερεκέδε

ς 

3 4 1 3 4 - 1 3 1 20 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

40 50 45 10 23 7 12 27 25 239 

ΣΥΝΟΛ

Ο/ΝΑΧΙ

ΓΕ 

135 40 64  

 

 Οι διενέξεις, που συχνά έπονταν μιας αγοραπωλησίας ή μιας κληρονομικής 

διανομής αποτελούσαν συνηθισμένο φαινόμενο. Αγωγές δυσαρεστημένων ή 

αποκλεισμένων κληρονόμων που αναζητούσαν νομική λύση στο πρόβλημά τους, 

συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν, όροι που παραβιάστηκαν και ιδιοκτησίες που 

καταπατήθηκαν, αποτελούν υποθέσεις που, όπως οι αγοραπωλησίες, καταλαμβάνουν 
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μεγάλο μέρος ενός ιεροδικαστικού κώδικα.639 Η μελέτη των αντιδικιών, των δωρεών, 

καθώς και των τερεκέδων, θα βοηθήσει τον αναγνώστη να σχηματίσει μια, όσο το 

δυνατό, πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συναλλαγές που αφορούσαν περιουσιακά 

στοιχεία γυναικών.640 

 

 

4.3 Αγοραπωλησίες στην Πεδιάδα, το Μαλεβίζι και το Τέμενος 

 

Για την καλύτερη διαχείριση του αρχειακού υλικού θα μελετηθούν οι αγοραπωλησίες 

ανά είδος ακίνητης περιουσίας που πωλείται και όχι ξεχωριστά για κάθε ναχιγέ. Σχεδόν 

οι μισές (45,8%) από τις συνολικά 96 καταχωρίσεις αγοραπωλησιών, στις οποίες 

εμπλεκόταν τουλάχιστον μια γυναίκα, πραγματοποιηθήκαν δίχως την εκπροσώπηση 

στο δικαστήριο από πληρεξούσιο.641 Πρόκειται για αγοραπωλησίες σπιτιών, 

χωραφιών, αμπελιών, κήπων και μύλων. Η χρήση βεκίλη στο ιεροδικείο ήταν άμεσα 

εξαρτημένη από την οικονομική δυνατότητα της γυναίκας ή της οικογένειάς της, αν 

θεωρήσουμε ότι οι βεκίληδες αμείβονταν.642 Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάποιες ίσως 

δεν είχαν τα χρήματα για να πληρώσουν βεκίλη. Αρκετές πάντως χρησιμοποιούσαν 

συγγενείς τους, αποφεύγοντας κατά πάσα πιθανότητα την οικονομική επιβάρυνση της 

εκπροσώπησής τους από κάποιον τρίτο. 

                                                           
639 Μια πρόχειρη καταμέτρηση των αγοραπωλησιών, καθώς και των κληρονομικών και κτηματικών 

διενέξεων, που καταγράφηκαν στα μελετώμενα κατάστιχα έδειξε ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 

(31-35%) του συνόλου των καταχωρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, στον τρίτο κώδικα οι αγοραπωλησίες 

αντιπροσωπεύουν το 20,9% και οι διενέξεις το 10,5%, αποτελούν δηλαδή το 31,4% του συνολικού 

αριθμού των καταχωρίσεων. Αντιστοίχως, στον τέταρτο κώδικα οι αγοραπωλησίες φτάνουν το 25,7% 

και οι διενέξεις 9,4%, δηλαδή 35,2% του συνόλου. Τέλος, στον πέμπτο κώδικα οι αγοραπωλησίες 

αποτελούν το 26%, ενώ οι διενέξεις το 8,2%, δηλαδή, 34% του συνόλου των καταγραμμένων υποθέσεων 

του σιτζίλ. Ο Δοξιάδης, που μελέτησε τα αρχεία των κοινοτικών δικαστηρίων της Νάξου και της 

Μυκόνου (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα) σημειώνει ότι οι υποθέσεις που αφορούσαν ακίνητη περιουσία 

αποτελούσαν την πλειονότητα των υποθέσεων που καταγράφονταν στα κοινοτικά κατάστιχα· Doxiadis, 

“Property and Morality”, 64-65. 
640 Στη Νάξο του 17ου αιώνα οι περισσότερες και πιο αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με τη γη και 

τα είδη της καλλιέργειας προέρχονται από τα γαμήλια συμβόλαια και τις διαθήκες και όχι από τα ίδια 

τα συμβόλαια αγοραπωλησιών· Kasdagli, Land and Marriage Settlements in the Aegean, 87. 
641 Η Λαΐου στη μελέτη της για την οθωμανική Σάμο κάνει λόγο για πολύ μικρότερα ποσοστά γυναικών 

που εκπροσωπήθηκαν από βεκίλη στις συναλλαγές τους, συμπεριλαμβανομένων των αφιερώσεων-

δωρεών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, στις 76 υποθέσεις όπου το ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι 

γυναίκα, μόνο σε τέσσερις εκπροσωπείται από πληρεξούσιο (5,3%)· Λαΐου, Η Σάμος κατά την 

οθωμανική περίοδο, 63. 
642 Tucker, Women, Family, and Gender, 33, 158. 
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο ιερός νόμος εξισώνει τον άντρα και τη γυναίκα 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αναφορικά με την κατοχή 

περιουσίας.643 Έτσι εξηγείται, νομικά τουλάχιστον, το μεγάλο ποσοστό των γυναικών 

που προσέφυγαν αυτοπροσώπως στον καδή για να διευθετήσουν τις υποθέσεις της 

ακίνητης περιουσίας τους. Άραγε ο μεγάλος αριθμός αυτών των γυναικών αντανακλά 

ένα σχετικά μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και ελευθερίας κινήσεων; Μήπως, επιπλέον, 

σχετιζόταν με την έλλειψη εμπιστοσύνης σε τρίτους644 και την πεποίθηση ότι μόνο οι 

ίδιες μπορούσαν να υπερασπιστούν επαρκώς τα συμφέροντά τους; Η εικόνα που 

αναδεικνύεται από τους κώδικες ενισχύει την υπόθεση ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία 

των γυναικών στο δικαστήριο του καδή ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος της 

υπόθεσης. Όπως παρατηρήσαμε στο κεφάλαιο των γάμων, ένα μεγάλο ποσοστό των 

γυναικών των μελετώμενων ναχιγέδων είχε χρησιμοποιήσει βεκίλη για την 

καταχώριση του γαμήλιου συμβολαίου στον καδή. Μάλιστα, όπως αναφέρουμε εκεί, 

οι περισσότεροι από αυτούς τους βεκίληδες δεν φαίνεται να είχαν συγγενική σχέση με 

τις υποψήφιες νύφες εντολοδότριες τους. Αντιθέτως, στις αγοραπωλησίες οι 

περισσότερες γυναίκες που εκπροσωπήθηκαν από βεκίλη είχαν επιλέξει για τη θέση 

αυτή τον σύζυγό τους, δευτερευόντως τον αδερφό τους και μόλις μία ή δυο είχαν 

επιλέξει βεκίλη που δεν φαίνεται να είχε συγγενική σχέση με αυτές. Δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε αν οι γυναίκες που δεν χρησιμοποίησαν τον σύζυγό τους ήταν 

ανύπαντρες, χωρισμένες ή χήρες. Ούτε αν οι υπόλοιπες που τον επέλεξαν, το έκαναν 

για οικονομικούς λόγους ή απλώς επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή, μια και εκείνος είχε 

αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας τους. 

 

 

I. Αγοραπωλησίες σπιτιών 

 

Ο όρος που χρησιμοποιείται στις καταχωρίσεις για τα σπίτια, ή ίσως ακριβέστερα για 

τα ακίνητα που περιλαμβάνουν σπίτια, είναι «menzil». Οι καταχωρίσεις πώλησης 

σπιτιών αποτελούν τη δεύτερη, μετά τα χωράφια, μεγάλη κατηγορία ακίνητης 

                                                           
643 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 127. 
644 Είναι ενδεικτική η περίπτωση μιας χριστιανής, η οποία αναγκάστηκε να διεκδικήσει δικαστικά το 

ποσό που δεν της είχε αποδώσει ο βεκίλης που είχε η ίδια ορίσει για την πώληση ενός σπιτιού της· Ι.Κ.Χ. 

4:727 [23/7/1673]. 
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περιουσίας που άλλαζε ιδιοκτήτη ενώπιον του καδή.645 Όπως προκύπτει από τα 

κατάστιχα, οι γυναίκες συχνά εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτριες σπιτιών.646 Μια τυπική 

καταχώριση αρχίζει με την καταγραφή του ονόματος, του πατρώνυμου, του 

τίτλου/αξιώματος/επαγγέλματος και του τόπου κατοικίας του πωλητή πρώτα και του 

αγοραστή έπειτα. Αν κάποιος από τους δύο εκπροσωπείται στο ιεροδικείο από 

πληρεξούσιο, τότε, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, καταγράφονται πρώτα οι 

δύο μάρτυρες που βεβαιώνουν την πληρεξουσιότητα και έπειτα το όνομα και το 

πατρώνυμο του πληρεξούσιου. Στη συνέχεια της καταχώρισης καταγράφεται η 

τοποθεσία του ακίνητου, το είδος και οι ιδιοκτήτες των όμορων περιουσιών,647 τα 

ανώγεια και ισόγεια δωμάτια, οι βοηθητικοί χώροι, καθώς και η κατάστασή του, για 

παράδειγμα αν είναι ερειπωμένα κάποια δωμάτια ή εντελώς κατεστραμμένα. Στην 

πλειονότητα των καταχωρίσεων, μετά το πέρας της περιγραφής του σπιτιού, 

σημειώνεται η φράση «με όλα τα εξαρτήματά του/bi-cümleti’t-tevabi’ ve’l-levahik», 

δίχως να διασαφηνίζεται για ποια εξαρτήματα πρόκειται. Πιθανότατα πάντως η 

διατύπωση αυτή αφορά εργαλεία και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στις οικιακές 

και γεωργικές εργασίες και βοηθητικούς χώρους και εξαρτώμενα μέρη ενός σπιτιού 

(πόρτες, πόμολα, μεσόπορτες, παράθυρα, κλίμακες κ.ά.). Ένα ερώτημα που μπορεί να 

τεθεί, είναι αν αυτή η γενικόλογη διατύπωση έδινε λαβή για τη μελλοντική 

αμφισβήτηση της πώλησης συγκεκριμένων μερών ή στοιχείων του σπιτιού· δεν 

εντοπίσαμε πάντως τέτοιες διενέξεις στα μελετώμενα κατάστιχα. Στη συνέχεια μιας 

καταχώρισης καταγράφεται η τιμή πώλησης, ενώ ακολουθούν η καταγραφή της 

καταβολής του συμφωνημένου ποσού πώλησης από τον αγοραστή στον πωλητή και η 

σαφής και ρητή δήλωση του πωλητή ότι εισέπραξε πλήρως το αντίτιμο της πώλησης 

και ότι η πωλούμενη περιουσία ανήκει πλέον αποκλειστικά και πλήρως στον αγοραστή 

                                                           
645 Στο Χαλέπι, το 80% των ετήσιων αγοραπωλησιών ακίνητης περιουσίας αφορούσε σπίτια· Marcus, 

“Men, Women and Property”, 141. 
646 Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει μόνο για τους ναχιγέδες αλλά και για την πόλη του Χάνδακα και 

άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας· Göçek-Baer, “Social Boundaries of Ottoman Women’s Experience”, 

53· Marcus, “Men, Women and Property”, 156. 
647 Στη συντριπτική πλειονότητα των αγοραπωλησιών ο τρόπος αναφοράς των όμορων περιουσιών 

ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σημειώνονται τα ονόματα, οι τίτλοι και ενίοτε τα επώνυμα (αν 

πρόκειται για χριστιανούς) των ιδιοκτητών από τις τρεις πλευρές, ενώ στην τέταρτη πλευρά 

καταγράφεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δημόσιος δρόμος (tarik-i ‘amm). Σε κάποιες περιπτώσεις 

δημόσιοι δρόμοι υπάρχουν στις δύο πλευρές ενός ακινήτου. Ελάχιστες φορές αναφέρονται φυσικά 

σύνορα, όπως αυλάκια, ποτάμια, ρυάκια, βράχοι, πηγάδια, φράχτες, κοιλάδες, βουνά, γκρεμοί, δέντρα 

κτλ. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:472 [29/4/1672]· Ι.Κ.Χ.4:111 [8-17/6/1672], 181 [7/9/1672], 264 

[21/10/1672], 527 [17/3/1673]· Ι.Κ.Χ.5:45 [16-24/7/1673], 183 [4/11/1673], 205 [27/11/1673] κ.ά. Το 

ίδιο παρατηρεί ο Δημητρόπουλος στη μελέτη του για τα νησιά του Αιγαίου· Δ. Δημητρόπουλος, «Όρια 

και σύνορα στην αγροτική γη των νησιών του Αιγαίου στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», Τα 

Ιστορικά, 19/36 (2002), 12. 
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για να τη διαχειριστεί όπως επιθυμεί.648 Η καταχώριση ολοκληρώνεται με την 

καταγραφή της χρονολογίας (ημέρα, μήνας, έτος Εγίρας) και των ονομάτων των 

μαρτύρων της διαδικασίας. Μια τυπική αγοραπωλησία σπιτιού είναι η εξής: 

Η χριστιανή Ανεζίνα, κόρη Μιχάλη, από τους κατοίκους του χωριού Τσομλεκτσή, στο 

ναχιγέ Πεδιάδας, που ανήκει διοικητικά στο Χάνδακα, με νόμιμα διορισμένο 

πληρεξούσιο τον σύζυγό της ζιμμή παπα-Γιώργη γιο Μιχάλη –σύμφωνα με τη μαρτυρία 

των συγχωριανών της Σπύρου γιου Γιάννη και Μανιού γιου Γιώργη– δήλωσε με 

σαφήνεια στο ιεροδικαστικό συμβούλιο ενώπιον του φέροντος το παρόν έγγραφο Αλί 

Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ: «Έχω στην πλήρη ιδιοκτησία μου (mülk) σπίτι που 

περιλαμβάνει δύο ανώγεια δωμάτια και αυλή, με όλα τα εξαρτήματά του, το οποίο 

βρίσκεται στο χωριό Αποστόλοι του ίδιου ναχιγέ και συνορεύει από τη μία πλευρά με 

σπίτι του ζιμμή παπα-Μανόλη, από την άλλη πλευρά με σπίτι του ζιμμή Γιάννη, από την 

άλλη πλευρά με σπίτι του ζιμμή Ανδρουλή (;) και από την άλλη πλευρά με δημόσιο 

δρόμο». Κατόπιν της πρότασης και της αποδοχής και από τα δύο μέρη της οριστικής 

πώλησης του σπιτιού, [η ιδιοκτήτρια] το πούλησε και το παρέδωσε στον Αλί Μπεσέ για 

δέκα ασλάνια γρόσια. Μετά από την πώληση και την παράδοση έλαβε πλήρως από τα 

χέρια του Αλί Μπεσέ τα δέκα ασλάνια γρόσια. Το παραπάνω σπίτι, από σήμερα, αποτελεί 

πλήρη ιδιοκτησία του Αλί Μπεσέ, ο οποίος μπορεί να το έχει στην κατοχή του όπως 

επιθυμεί. Αφού ειπώθηκαν τα ανωτέρω και επικυρώθηκαν, ό,τι συνέβη καταγράφηκε 

κατόπιν αίτησής [τους]. Την 27η ημέρα του μήνα Ρεμπί ουλ Εββέλ του έτους 1083. 

Μάρτυρες της διαδικασίας: Ρετζέπ Μπέης γιος Αλί, Χιουσεΐν Μπέης γιος Μουσταφά, 

Μεχμέτ γιος Αλί, Μάρκος γιος Γιώργη και άλλοι.649 

 Όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, στην παραπάνω καταχώριση έχουμε μια 

χριστιανή η οποία μένει στο Θραψανό (Τσομλεκτσή), αλλά διαθέτει περιουσία στους 

Αποστόλους.650 Δεν γνωρίζουμε από πού προήλθε αυτή η περιουσία. Εκπροσωπείται 

στο ιεροδικείο από τον χριστιανό σύζυγό της, ο οποίος είναι ιερέας και χρησιμοποίησε 

δύο χριστιανούς μάρτυρες για να επικυρώσει την πληρεξουσιότητά του. Ο καδής έκανε 

δεκτή τη μαρτυρία τους. Το ακίνητο συνόρευε από τις τρεις πλευρές με σπίτια 

χριστιανών, ο ένας εκ των οποίων ήταν επίσης ιερέας. 

                                                           
648 Αυτόν τον τυπικό τρόπο καταχώρισης των αγοραπωλησιών συναντάμε στα ιεροδικαστικά κατάστιχα 

και άλλων περιοχών που βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Βλ. ενδεικτικά Gradeva, “Orthodox 

Christians in the Kadi Courts”, 47-48. 
649 Για την ελληνική περίληψη αυτής της καταχώρισης βλ. Ι.Κ.Χ. 4:69 [23/7/1672]. 
650 Το χωριό ανήκε στα βακούφια του τζαμιού της Βαλιντέ Σουλτάν στο Χάνδακα: Ι.Κ.Χ. 4:507 [18-

27/2/1673]. 



 

 

196 

 

Ως συνέπεια του ότι οι καταχωρίσεις αγοραπωλησιών στα σιτζίλ ακολουθούν 

τον γενικό κανόνα της τυποποιημένης καταγραφής των βασικών μόνο πληροφοριών 

μιας υπόθεσης με τη χρήση αυστηρά καθορισμένης ορολογίας, βασικά χαρακτηριστικά 

της πωλούμενης περιουσίας παραμένουν άγνωστα. Ιδιαίτερα δε για τα σπίτια, δεν 

έχουμε καμία εικόνα για στοιχεία όπως η εξωτερική τους όψη, τα υλικά κατασκευής,651 

η εσωτερική και εξωτερική τους διακόσμηση, το αρχιτεκτονικό τους ύφος, ο 

προσανατολισμός (νοτικά, βορεινά κ.ά.) κ.ά. Από τις καταχωρίσεις αναδεικνύεται η 

προσπάθεια διαφύλαξης της ιδιωτικής ζωής της κάθε οικίας. Για παράδειγμα, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις διενέξεων μεταξύ γειτόνων, κυρίως στο Χάνδακα όπου η δόμηση 

ήταν περισσότερο πυκνή, για καταπατήσεις, παραβιάσεις ή ενέργειες που με κάποιο 

τρόπο επιβάρυναν τον γείτονα ή παραβίαζαν την ιδιωτικότητα του οικογενειακού του 

βίου.652 Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τσορμπατζή των γενιτσάρων 

Ζουλφικάρ Αγά γιου Μουράτ, κατοίκου Χάνδακα, ο οποίος παρουσιάστηκε στο 

ιεροδικείο για να ζητήσει το κλείσιμο ενός παράθυρου στο σπίτι του γείτονά του Αχμέτ 

Εφέντη, διότι βρισκόταν σε τέτοιο ύψος που του επέτρεπε να βλέπει τα ιδιαίτερα 

διαμερίσματα των γυναικών της δικής του οικίας. Ο καδής έστειλε εμπειρογνώμονες, 

οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η υφιστάμενη κατάσταση ήταν πράγματι αυτή που είχε 

περιγραφεί. Το δικαστήριο αποφάσισε το κλείσιμο του παράθυρου.653 

Αναφορικά με το αντίτιμο της αγοράς, αυτό καταβαλλόταν συνήθως σε 

ασλάνια γρόσια, εκτός από μια περίπτωση στην οποία πληρώθηκε σε άσπρα. Στις 

περιπτώσεις όπου καταγράφηκε η πώληση αποκλειστικά και μόνο ενός σπιτιού, η μέση 

τιμή δεν ξεπερνά τα 13 ασλάνια γρόσια. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε με 

σαφήνεια την τιμή πώλησης ενός σπιτιού, διότι αφενός σε πολλές περιπτώσεις το σπίτι 

πωλούνταν μαζί με άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία (χωράφια, αμπέλια, ζώα κ.ά.), 

δίχως να καταγράφεται χωριστά η τιμή του καθενός, αφετέρου η τιμή ενός σπιτιού 

                                                           
651 Από σκόρπιες πληροφορίες γίνεται λόγος για τη χρήση ασβέστη, ξύλου, πέτρας, σίδερου για τα 

παράθυρα κυρίως. 
652 Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και σε πολλές άλλες περιοχές της οθωμανικής επικράτειας. Για την 

απόφαση του ιεροδικείου της Δαμασκού να διώξει από τη συνοικία ένα μουσουλμάνο, ο οποίος 

κατηγορήθηκε από το γείτονά του ότι, από την ταράτσα του σπιτιού του, κρυφοκοιτούσε στα ιδιαίτερα 

διαμερίσματα των γυναικών της οικίας του βλ. A.-K. Rafeq, “Public Morality in 18th Century Ottoman 

Damascus”, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 55-56 (1990), 182. 
653 Ι.Κ.Χ. 3:94 [4/9/1671]. Στα νησιά των Κυκλάδων οι κοινότητες μεριμνούσαν για ζητήματα που είχαν 

να κάνουν με την ανεμπόδιστη πρόσβαση των κατοίκων στα σπίτια τους, εμποδίζοντας, για παράδειγμα, 

την οικοδόμηση νέων κτιρίων που θα δημιουργούσαν δυσκολία πρόσβασης στις ήδη υπάρχουσες οικίες 

ή θα εμπόδιζαν το φως του ήλιου κτλ.· Δ. Δημητρόπουλος, «Αστικές λειτουργίες στις νησιωτικές 

κοινωνίες των Κυκλάδων (17ος-αρχές 19ου αι.)», στο Επιστημονικό συμπόσιο «Ελληνικός αστικός 

χώρος», Αθήνα 2004, 108. 

http://www.persee.fr/collection/remmm
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εξαρτιόταν από ποικίλους παράγοντες που δεν καταγράφονται πάντα στις πηγές, όπως 

τη θέση του σε σχέση με τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού (για παράδειγμα, αν ήταν 

κοντά στην πλατεία του χωριού, την εκκλησία ή αν βρισκόταν στις παρυφές του 

χωριού), τον αριθμό των δωματίων και των υπόλοιπων βοηθητικών χώρων, την 

κατάστασή του, την εύκολη πρόσβαση σε νερό κ.ά.654 Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι 

η τιμή ενός σπιτιού καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

έκαναν αναγκαία την πώλησή του. Εκτός από τις περιπτώσεις ανθρώπων που αγόραζαν 

και πουλούσαν με σκοπό τον πλουτισμό και την απόκτηση μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας, εικάζουμε πως πολλές συναλλαγές πραγματοποιούνταν προκειμένου να 

καλυφθούν φορολογικές υποχρεώσεις, να αποπληρωθούν δάνεια και άλλα χρέη ή 

απλώς διότι ο ιδιοκτήτης της περιουσίας δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τη συντήρησή 

της, ιδιαίτερα αν η περιουσία βρισκόταν σε άλλο χωριό ή ακόμη και σε άλλο ναχιγέ 

από εκείνον όπου έμενε. Πιθανόν η απόφαση για την ταυτόχρονη πώληση διάφορων 

περιουσιακών στοιχείων να αποτελεί ένδειξη της άμεσης ανάγκης του πωλητή για τη 

συγκέντρωση μετρητών για την εξυπηρέτηση των αναγκών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Οι τιμές πώλησης τέτοιας μικτής ακίνητης περιουσίας στην οποία 

συμπεριλαμβανόταν και σπίτι/α κυμαίνονταν από 3 έως 250 ασλάνια γρόσια στο ναχιγέ 

Πεδιάδας και από 5 έως 580 ασλάνια γρόσια στο Τέμενος. Στο Μαλεβίζι η τιμή 

πώλησης των δύο σπιτιών που πουλήθηκαν ανερχόταν σε 52 και 63,5 ασλάνια γρόσια 

αντίστοιχα. 

Ως προς το προφίλ των αγοραστών, παρατηρείται μια τάση για διατήρηση της 

ακίνητης περιουσίας εντός του στενού οικογενειακού κύκλου. Στη μελέτη της για τη 

Σόφια η Gradeva παρατηρεί ότι πολλοί ήταν εκείνοι που πουλούσαν την περιουσία 

τους σε συγγενείς τους (στο/στη σύζυγο, στα παιδιά ή στους γονείς τους), προκειμένου 

να μην περάσει σε ξένα χέρια ή να μην τη δημεύσει το κρατικό ταμείο μετά το θάνατό 

τους.655 Ακόμη μια υπόθεση σχετική με την ταυτότητα των αγοραστών αφορά τον 

«θεσμό της προτίμησης», που φαίνεται ότι εφαρμοζόταν στα εδάφη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όπως και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και αλλού. Σύμφωνα με το 

θεσμό αυτό, ο ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας που ενδιαφερόταν να την πουλήσει, 

όφειλε να προτιμήσει ως αγοραστή τον συνιδιοκτήτη –αν υπήρχε– ή κάποιο μέλος της 

                                                           
654 Faroqhi, Men of Modest Substance, 113-114· İ. Kıvrım, “17. Yüzyılda Gaziantep’te Ailenin Yaşadığı 

Mekân: Ev (Özellikleri ve Fiyatları)”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 6/10 (2009), 78-

79. 
655 Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi Courts”, 48. 
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οικογένειάς του ή τον ιδιοκτήτη της γειτονικής περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν 

υπήρχε ενδιαφέρον για την αγορά από τους προαναφερθέντες, τότε ο ιδιοκτήτης 

μπορούσε να απευθυνθεί σε άλλα άτομα. Ο θεσμός αυτός αποσκοπούσε στη διατήρηση 

του ελέγχου της περιουσίας εντός του κύκλου της οικογένειας ή των γειτόνων, 

αποτρέποντας την εγκατάσταση «ξένων» στο χωριό ή τη γειτονιά.656 

Τα περισσότερα σπίτια των τριών μελετώμενων ναχιγέδων, αποτελούνταν από 

ένα ή, συχνότερα, δύο ισόγεια δωμάτια και αυλή.657 Μόλις το 1/5 των σπιτιών που 

πουλήθηκαν είχε τρία δωμάτια, ενώ τα σπίτια που είχαν και ισόγεια και ανώγεια658 

δωμάτια ήταν ακόμη λιγότερα. Εκτός από την αυλή, κάποια από τα καταγεγραμμένα 

πωλούμενα σπίτια των τριών ναχιγέδων περιλάμβαναν επίσης πηγάδι, αλώνι, αποθήκη, 

αίθουσα υποδοχής, μαγειρείο, «σπήλαιο»,659 οικόπεδο, αχυρώνα και στάβλο.660 Η αυλή 

φαίνεται πως ήταν αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής των σπιτιών,661 καθώς 

αύξανε τον διαθέσιμο χώρο εντός του οποίου μπορούσε να προστατευθεί η 

ιδιωτικότητα, για να μην πούμε η μυστικότητα, της οικογενειακής ζωής. Οι αυλές που 

περικλείονταν από ψηλούς τοίχους, διασφάλιζαν την ησυχία της καθημερινότητας και 

τον αποκλεισμό των ξένων και αδιάκριτων βλεμμάτων από τις ασχολίες και τη ζωή της 

                                                           
656 Ο θεσμός της προτίμησης θεσπίστηκε με νεαρά του βυζαντινού αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ του 

Λεκαπηνού (920-944)· Αρμενόπουλος, Η Εξάβιβλος, 256-262· Ν. Svoronos, Les Novelles des empereurs 

macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Αθήνα 1994, 47-71. Για τον θεσμό της προτίμησης 

στα οθωμανικά χρόνια, βλ. Δ. Δημητρόπουλος, «Το δικαίωμα προτίμησης στα νησιά του Αιγαίου: 

επιπτώσεις και προσαρμογές κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου», Τα Ιστορικά, 17/33 (2000), 

205-228. Ο οθωμανικός όρος για το θεσμό της προτίμησης είναι şüf‘a. Βλ. σχετικά İ. K. Dönmez, λ. 

“Şüf‘a”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, Κωνσταντινούπολη 2010, 248-252· 

Kıvrım, “17. Yüzyılda Gaziantep’te Ailenin Yaşadığı Mekân”, 88. Για περιπτώσεις εφαρμογής του 

θεσμού βλ. Ι.Κ.Χ. 4:988 και Ι.Κ.Χ. 5:687. 
657 Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από τον Tournefort, A Voyage into the Levant, 98. 
658 Το κτίσιμο πάνω ορόφου άρχισε να γίνεται «μόδα» στην Άγκυρα στις αρχές του 17ου αιώνα. Στην 

Καισάρεια της ίδιας περιόδου δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το χτίσιμο δεύτερου ορόφου εξαιτίας της 

έντονης σεισμικής δραστηριότητας· Faroqhi, “Mohair Manufacture and Mohair Workshops in 

Seventeenth-Century Ankara”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 41/1-4 (1982-3), 232-

233. 
659 Ο οθωμανικός όρος είναι «mağara». Επρόκειτο για υπόγειο σκεπαστό χώρο στην αυλή συνήθως, ο 

οποίος χρησίμευε ως αποθήκη τροφίμων για το χειμώνα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία και η υγρασία του 

χώρου βοηθούσαν στη διατήρηση των τροφίμων, περιλαμβανομένων των δημητριακών. Το καλοκαίρι 

χρησίμευε και ως χώρος εργασιών, προφυλαγμένος από τη ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες· Kıvrım, 

“17. Yüzyılda Gaziantep’te Ailenin Yaşadığı Mekân”, 76. 
660 Για την περιγραφή και τη χρήση των χώρων αυτών, καθώς και άλλων σε ένα τυπικό οθωμανικό σπίτι 

του 17ου αιώνα, βλ. Kıvrım, “17. Yüzyılda Gaziantep’te Ailenin Yaşadığı Mekân”, 73-77. 
661 Η αυλή αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του σπιτιού και του οικογενειακού βίου στην Ανατολία του 

17ου αιώνα, βλ. Faroqhi, Men of Modest Substance, 100. Αναφέρει, πιο συγκεκριμένα, ότι στο Χαλέπι 

τα παράθυρα σχεδόν όλων των σπιτιών της πόλης «έβλεπαν» σε αυλή. Στην Άγκυρα, την Καισάρεια και 

το Κάιρο, οι αυλές υπήρχαν, αλλά δεν αποτελούσαν απαραίτητο αρχιτεκτονικό στοιχείο του σπιτιού, βλ. 

της ίδιας, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή, 206. 
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οικογένειας.662 Επιπλέον επέτρεπαν την διενέργεια των καθημερινών εργασιών με 

ασφάλεια. 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις καταχωρίσεις των αγοραπωλησιών 

σπιτιών που πραγματοποίησαν χριστιανές και μουσουλμάνες των τριών μελετώμενων 

ναχιγέδων663: 

Αρ. κώδικα ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

3ος  3 0 1 4 

4ος  8 1 3 12 

5ος  9 1 0 10 

ΣΥΝΟΛΟ 20 2 4 26 

 

Παρόλο που η αξιόπιστη στατιστική ανάλυση είναι αδύνατη εξαιτίας του 

περιορισμένου δείγματος, γίνεται εμφανές από τον πίνακα ότι οι περισσότερες 

πωλήσεις σπιτιών που καταγράφηκαν στο κατάστιχο του καδή αφορούσαν χωριά του 

ναχιγέ Πεδιάδας, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος σε έκταση από τους μελετώμενους. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι γυναίκες πουλούσαν παρά αγόραζαν.664 Από 

αυτές που πουλούσαν, οι περισσότερες ήταν χριστιανές,665 σε αντίθεση με αυτές που 

αγόραζαν, οι οποίες ήταν μουσουλμάνες. Από τις μουσουλμάνες που αγοράζουν σπίτια 

πολλές είναι εξισλαμισμένες. Συναντήσαμε επίσης γυναίκες που κατοικούσαν στον 

Χάνδακα, αλλά διέθεταν περιουσία σε κάποιο χωριό των μελετώμενων ναχιγέδων. Η 

                                                           
662 Η παραπάνω εικόνα των σπιτιών της κρητικής υπαίθρου κατά την οθωμανική περίοδο δεν φαίνεται 

να είχε μεγάλες διαφορές από την αντίστοιχη της βενετικής εποχής. Όπως αναφέρει ο Γάσπαρης, τα 

σπίτια των αγροτών ήταν ισόγεια ή είχαν έναν όροφο, ενώ ήταν χτισμένα γύρω από μια κοινή αυλή. 

Συχνά είχαν κοινή είσοδο. Στην αυλή υπήρχαν κοινόχρηστα πατητήρια, στάβλοι ή πηγάδια· Χ. 

Γάσπαρης, Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αι., Αθήνα 1994, 38. 
663 Ας σημειωθεί ότι οι καταχωρίσεις αυτές δεν αφορούν αγοραπωλησία αποκλειστικά σπιτιών. Στις 

περισσότερες από τις καταχωρίσεις πωλούνται διάφορα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και ένα ή περισσότερα ακίνητα, όπως χωράφια, αμπέλια κ.ά. Το ίδιο ισχύει για τους 

πίνακες αγοραπωλησιών χωραφιών και αμπελιών. 
664 Το ίδιο μοτίβο ισχύει για τις αγοραπωλησίες σπιτιών στην Καισάρεια· Jennings, “The Legal Position 

of Women in Kayseri”, 134· Faroqhi, Men of Modest Substance, 159. Επίσης και στο Χαλέπι του 18ου 

αιώνα· Marcus, “Men, Women and Property”, 144. 
665 Στα σιτζίλ της Σόφιας, οι χριστιανοί ήταν εκείνοι που κατέγραφαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση 

με τους μουσουλμάνους τις αγορές ακίνητης περιουσίας που πραγματοποιούσαν· Gradeva, “Orthodox 

Christians in the Kadi Courts”, 5. Βέβαια, το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξώδικη 

ολοκλήρωση των συναλλαγών και τη μη καταχώρισή τους στα ιεροδικαστικά κατάστιχα. 
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απόσταση αυτή αποτελεί ίσως ένδειξη ότι αγοραπωλησίες μπορεί να 

πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο επενδυτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών, αν 

και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι περιουσίες αυτές να προέρχονταν 

από κληρονομικά μερίδια, για την καλλιέργεια και εν γένει συντήρηση των οποίων οι 

γυναίκες της πόλης συναντούσαν δυσκολίες. Οι περισσότερες από τις γυναίκες των 

καταχωρίσεων που μας ενδιαφέρουν αγόραζαν σπίτια, συχνά μαζί με άλλη κινητή και 

ακίνητη περιουσία (μποστάνι, ζώα, χωράφια, αμπέλια κ.ά.) από τον σύζυγο ή τον 

πατέρα τους. Με την ενδοοικογενειακή μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας 

ρυθμίζονταν χρέη που προέρχονταν από δανεισμό ή άλλη οφειλή (όπως η γαμήλια 

δωρεά), ενώ διευθετούνταν και προβλήματα κληρονομικής φύσης. Επιπλέον δεν 

μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μεταβίβασης της πατρικής περιουσίας με σκοπό 

την προστασία της από επίδοξους καταπατητές εντός και εκτός του στενού 

οικογενειακού κύκλου, καθώς και για την αποφυγή κατακερματισμού της μέσω της 

κληρονομιάς. Οι μισές αγοραπωλησίες σπιτιών πραγματοποιήθηκαν μέσω 

πληρεξούσιου. Όταν οι γυναίκες βρίσκονταν στη θέση του αγοραστή, 

χρησιμοποιούσαν πιο συχνά βεκίλη, ενώ, όταν βρίσκονταν στη θέση του πωλητή, 

φαίνεται ότι προτιμούσαν να παρίστανται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο. Πιθανόν 

αυτό συνέβαινε για να βεβαιωθούν ότι θα καταγραφόταν στο κατάστιχο το 

συμφωνημένο αντίτιμο της πώλησης, καθώς επίσης και η σωστή έκταση και όρια της 

πωλούμενης περιουσίας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές διενέξεις. 

Μέσα από τις καταχωρίσεις των κωδίκων αναδεικνύονται ενίοτε πληροφορίες 

σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες πραγματοποίησης μιας αγοραπωλησίας. Είναι 

ενδεικτική η περίπτωση της Αϊσέ κόρης Χασάν, με πληρεξούσιο τον πατριό της Αχμέτ 

Μπέη γιο Αμπντουλλάχ, στην οποία ο σύζυγός της, Χατζή Μουχαρρέμ Μπέης γιος 

Μπεσίρ, πούλησε ένα σπίτι πλήρους ιδιοκτησίας του στη συνοικία του τζαμιού 

(mescid) του Μπαλτά Αχμέτ Αγά στο Χάνδακα, όπου διέμεναν, για 120 ασλάνια 

γρόσια.666 Όπως σημειώνεται στην καταχώριση, η συγκεκριμένη πώληση έγινε 

προκειμένου να συμψηφιστεί667 χρέος του συζύγου προς την Αϊσέ. Το σπίτι 

περιλάμβανε ένα ανώγειο και τέσσερα ισόγεια δωμάτια, μαγειρείο, αυλή, 

                                                           
666 Ι.Κ.Χ. 3:227 [10/6/1672]. 
667 Η πώληση ακίνητης κυρίως περιουσίας για τον συμψηφισμό χρέους (δάνειο, γαμήλια δωρεά, 

κληρονομικό μερίδιο κ.ά.) ήταν συνηθισμένη διαδικασία. Για παρόμοιες περιπτώσεις βλ. Ι.Κ.Χ. 3: 240, 

360· Ι.Κ.Χ. 4:80, 375, 479, 490, 636, 1061, 1116· Ι.Κ.Χ. 5:65, 82, 276, 389, 480, 590, 615, 690, 746, 

951. Βλ. επίσης: A. Kahraman, λ. “Takas”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, 

Κωνσταντινούπολη 2010, 451-453. 
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αποχωρητήριο και όλα τα εξαρτήματά του.668 Μέχρι εδώ έχουμε μια τυπική 

αγοραπωλησία. Στη συνέχεια της καταχώρισης η Αϊσέ δήλωσε ότι πούλησε ξανά στο 

σύζυγό της το σπίτι στην ίδια τιμή, όμως αντί για τα 120 ασλάνια γρόσια έλαβε 

περιουσία στο χωριό Ποταμιές του ναχιγέ Πεδιάδας. Η περιουσία αυτή συνίστατο στα 

εξής: σπίτι πλήρους ιδιοκτησίας με ένα ανώγειο και τέσσερα ισόγεια δωμάτια, αυλή 

και αλώνι· μποστάνι ενός στρέμματος με όλα τα εξαρτήματά του· δύο αγελάδες· ένα 

θηλυκό και ένα αρσενικό μοσχαράκι· και 10 γρόσια. Η καταχώριση δεν μας δίνει καμία 

πληροφορία για τη φύση του αρχικού χρέους που είχε ο Χατζή Μουχαρρέμ προς τη 

σύζυγό του. Δεν ήταν πάντως σπάνιο φαινόμενο μια γυναίκα να δανείζει τον σύζυγό 

της,669 ούτε ο σύζυγός της να της οφείλει τη γαμήλια δωρεά. Το ποσό των 120 

ασλανίων γροσιών ήταν αρκετά μεγάλο για την εποχή, ιδιαίτερα δε για να το διαθέτει 

και να μπορεί να το δανείζει μια γυναίκα.670 Παρόλο που η συγκεκριμένη καταχώριση 

είναι φειδωλή στις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της οφειλής, ίσως είμαστε σε 

θέση να υποθέσουμε τι συνέβη, βοηθούμενοι από κάποιες άλλες καταχωρίσεις που 

αφορούν τα ίδια πρόσωπα. 

Στις 3 Ιουνίου 1672, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από την καταγραφή της 

παραπάνω αγοραπωλησίας, η Αϊσέ, μέσω του πληρεξουσίου της Χιουσεΐν Τσαβούς 

γιου Αλί,671 δήλωσε στο ιεροδικείο ότι δωρίζει στο σύζυγό της Χατζή Μουχαρρέμ τα 

7.000 από τα 8.000 άσπρα της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς672 και πλέον 

της οφείλει μόνο 1.000 άσπρα.673 Λίγες μέρες μετά τη δωρεά του μεγαλύτερου μέρους 

                                                           
668 Από άλλη καταχώριση πληροφορούμαστε ότι ο Χατζή Μουχαρρέμ πούλησε το σπίτι στο Χάνδακα 

για 90 ασλάνια γρόσια στον Αλί Μπέη γιο Ιμπραήμ· Ι.Κ.Χ. 4:116 [17/8/1672]. Πιθανόν αυτή να ήταν η 

πραγματική αγοραία αξία του σπιτιού και η διαφορά στην τιμή σε σχέση με την πώληση στην Αϊσέ να 

οφείλεται στην ανάγκη συμψηφισμού με το αρχικό ποσό που όφειλε ο Χατζή Μουχαρρέμ στη σύζυγό 

του. Ας σκεφτούμε επίσης ότι κάθε νέα πώληση ενός σπιτιού δημιουργούσε απώλειες στην αρχική του 

αξία. 
669 Για παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν τους μελετώμενους ναχιγέδες, βλ. Ι.Κ.Χ. 4:1133 [6/3/1686]· 

Ι.Κ.Χ. 5:887 [15/8/1689]. 
670 Η αντιστοιχία ασλανίου γροσίου και άσπρου το έτος 1672 ήταν 1:88· Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, 

Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 17. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την ίδια περίοδο 

στα χωριά Απάνω και Κάτω Μαραθίτης στο Τέμενος πουλήθηκαν χωράφια 130 στρεμμάτων για 100 

ασλάνια γρόσια (Ι.Κ.Χ. 3:281 [10/1/1672]), μισό μερίδιο από καΐκι πουλήθηκε για 40 ασλάνια (Ι.Κ.Χ. 

3:654 [29/12/1671]), ενώ ένα μεγάλο σπίτι στο Χάνδακα, με δύο ισόγεια και τέσσερα ανώγεια δωμάτια, 

στάβλο, πηγάδι, μαγειρείο και χαμάμ με γούρνα και αποδυτήριο, πουλήθηκε για 150 ασλάνια γρόσια 

(Ι.Κ.Χ. 4:53 [19/7/1672]). 
671 Πιθανότατα ήταν γείτονάς της, μια και το σπίτι του αναφέρεται στα σύνορα του σπιτιού στο Χάνδακα, 

που αντάλλαξε η Αϊσέ με το σπίτι στις Ποταμιές. 
672 Στους κώδικες καταγράφηκαν και άλλες περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες δώρισαν στους συζύγους 

τους ένα μέρος από τη μη προκαταβαλλόμενη δωρεά. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:82 [18/8/1671], 210 

[3/6/1672]· Ι.Κ.Χ. 5:396 [4/5/1674]. 
673 Ι.Κ.Χ. 3:210 [3/6/1672]. Το ποσό των 1.000 άσπρων ισοδυναμούσε με λίγα περισσότερα από 11 

ασλάνια γρόσια. Συνεπώς δεν πρόκειται για τα 120 ασλάνια της οφειλής του Μουχαρρέμ προς τη σύζυγό 
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του μεχρ και την ανταλλαγή των περιουσιακών στοιχείων (10/6/1672), ο Χατζή 

Μουχαρρέμ παρουσιάστηκε και πάλι στον καδή (23/6/1672), αυτή τη φορά για να 

καταγράψει το γάμο του με την ενήλικη παρθένα Ραζιγέ κόρη Μουσταφά, που 

κατοικούσε στην ίδια συνοικία, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 3.000 

άσπρων.674 Εάν η Αϊσέ και ο Μουχαρρέμ πήραν διαζύγιο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, 

διότι δεν υπάρχει τέτοια καταχώριση στο κατάστιχο ούτε ο σύζυγός της αναφέρεται 

πουθενά ως τέως. Δεν γνωρίζουμε επίσης εάν η ανταλλαγή του σπιτιού στο Χάνδακα 

με περιουσία στο ναχιγέ Πεδιάδας, συνοδευόταν από την εγκατάστασή της εκεί, 

προκειμένου να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της και τη νέα του σύζυγο. 

Η παραπάνω αγοραπωλησία μεταξύ συζύγων δεν ήταν η μόνη τέτοια 

περίπτωση που συναντήσαμε. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος γιος Γιάννη, κάτοικος 

του χωριού Αρχάνες Τεμένους, πούλησε στη σύζυγό του Δρακούλα κόρη Γιάννη, με 

πληρεξούσιο τον αδερφό της Γιώργη γιο Γιάννη, ακίνητο και δύο χωράφια, έκτασης 

τριών μουζουριών έκαστο, στο ίδιο χωριό, για 15 ασλάνια γρόσια.675 Το ακίνητο, το 

οποίο εφαπτόταν με σπίτι που κατείχε ο πωλητής, περιλάμβανε ένα ισόγειο δωμάτιο, 

ήταν δηλαδή μονόχωρο, και όλα τα εξαρτήματά του. Από τις πληροφορίες της 

καταχώρισης δεν προκύπτει η αιτία της πώλησης, αν, για παράδειγμα, έγινε 

προκειμένου να αποπληρωθεί κάποιο χρέος.676 Περισσότερο τυχεροί σταθήκαμε στην 

περίπτωση του γενίτσαρου Τσολάκ677 Αχμέτ Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ και της 

συζύγου του Αϊσέ κόρης Αμπντουλμενάν, που κατοικούσαν στο Σκαλάνι Πεδιάδας.678 

Η Αϊσέ, με πληρεξούσιο τον αμφιθαλή αδερφό της Αλί Τσελεμπή γιο Αμπντουλλάχ, 

αγόρασε από τον σύζυγό της, εκτός από ένα σπίτι δύο δωματίων στο χωριό Ξιδάς του 

ίδιου ναχιγέ, επιπλέον ακίνητη και κινητή περιουσία που βρισκόταν στο Σκαλάνι. Η 

περιουσία συνίστατο στα εξής: τρία χωράφια 21 μουζουριών μαζί με οικοσκευή και 

έναν γάιδαρο, χωράφι 12 μουζουριών και αμπέλι 2 στρεμμάτων, μαζί με 17 

                                                           
του Αϊσέ. Πιθανόν το υπόλοιπο της γαμήλιας δωρεάς ήταν τα 10 γρόσια που έλαβε η Αϊσέ μαζί με το 

σπίτι, το μποστάνι και τα ζώα στις Ποταμιές Πεδιάδας. 
674 Ι.Κ.Χ. 3:242 [23/6/1672]. Το πατρώνυμο του Χατζή Μουχαρρέμ Μπέη εκ παραδρομής σημειώνεται 

ως Σιρ, αντί του σωστού Μπεσίρ. 
675 Ι.Κ.Χ. 4:1118 [13/1/1686]. 
676 Στη μελέτη του για τα σπίτια της πόλης Γκαζιαντέπ (Αϊντάμπ) στη διάρκεια του 17ου αιώνα, ο Kıvrım 

αναφέρει ότι, παρόλο που στα σιτζίλ δεν καταγράφεται τέτοια πληροφορία, ίσως η πώληση σπιτιών από 

τον σύζυγο προς τη σύζυγο ταυτιζόταν με τη γαμήλια δωρεά, προκαταβαλλόμενη και μη· Kıvrım, “17. 

Yüzyılda Gaziantep’te Ailenin Yaşadığı Mekân”, 86. Βέβαια το λογικό θα ήταν να καταγράφεται με 

σαφήνεια ότι πρόκειται για το μεχρ, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές διεκδικήσεις και αντιδικίες. 
677 Çolak, σημαίνει μονόχειρας. 
678 Ι.Κ.Χ. 5:679 [19/3/1688]. 
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ελαιόδεντρα679 και πέντε λεύκες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο σύζυγος, πούλησε 

την περιουσία αυτή στη γυναίκα του έναντι 15.000 άσπρων που είχε λάβει από εκείνη 

δύο χρόνια νωρίτερα για να καλύψει έξοδά του, για τα οποία δεν δίνεται καμία άλλη 

πληροφορία. Σύμφωνα με την ισοτιμία ασλανίου γροσιού-άσπρου της περιόδου, το 

ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε 107-113 ασλάνια γρόσια.680 Η επιλογή της αποπληρωμής 

του χρέους σε ακίνητη περιουσία και όχι σε μετρητά ίσως ήταν επιθυμία της Αϊσέ ή 

ίσως ήταν η πιο συμφέρουσα λύση για τον σύζυγο, εξαιτίας της αδυναμίας 

συγκέντρωσης των μετρητών. Αδιαμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι καθένας από 

τους δύο συζύγους φαίνεται να διαχειρίζεται αυτόνομα την περιουσία που του ανήκε. 

Δεν μπορούμε πάντως να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο αδερφός της Αϊσέ να είχε 

ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση και την τελική συμφωνία. 

Ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών ακίνητης περιουσίας πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αγοραπωλησιών 

μεταξύ γυναικών. Μία από αυτές αφορά την πώληση σπιτιού από την Ανεζίνα κόρη 

Γιώργη, κάτοικο του χωριού Ελιά Πεδιάδας, στη συγχωριανή της Αϊσέ κόρη 

Αμπντουλλάχ. Το σπίτι βρισκόταν στο ίδιο χωριό, περιλάμβανε δύο ισόγεια δωμάτια 

και αυλή και πουλήθηκε για έξι ασλάνια γρόσια.681 Ας σημειωθεί ότι και οι δύο 

γυναίκες εκπροσωπήθηκαν στο ιεροδικείο από τους συζύγους τους, Νικολό γιο Γιώργη 

και Αχμέτ Μπέη γιο Χιουσεΐν αντίστοιχα. 

 Από τα σπίτια που πουλήθηκαν στους τρεις ναχιγέδες δύο ήταν τα πιο 

ακριβοπληρωμένα. Το ένα βρισκόταν μέσα σε τσιφλίκι στο Τέμενος και το άλλο στην 

Πεδιάδα.682 Θα αναφερθούμε μόνο στο πρώτο, το οποίο αγόρασε η Τζεννέτ, μαζί με 

                                                           
679 Η «ποικιλοκαλλιέργεια», όπως την χαρακτηρίζει η Τρανταφυλλίδου-Baladié, δηλαδή η καλλιέργεια 

ελαιόδεντρων μαζί με δημητριακά, αμπέλια ή κηπευτικά στο ίδιο χωράφι ήταν διαδεδομένη στις 

περιοχές του νησιού όπου το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες το επέτρεπαν· Γ. Τριανταφυλλίδου-

Baladié, Το εμπόριο και η οικονομία της Κρήτης από τις αρχές της οθωμανικής κυριαρχίας έως το τέλος 

του 18ου αιώνα (1669-1795), Ηράκλειο 1988, 135. Πρόκειται για μια πρακτική που, σε μικρότερη 

κλίμακα, επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας στην Κρήτη. 
680 Η ισοτιμία ασλανίου γροσιού και άσπρου την περίοδο εκείνη (η καταχώριση φέρει χρονολογία 1688) 

ήταν 1 προς 133-140 άσπρα· Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος 

κώδικας, 17-18. 
681 Ι.Κ.Χ. 5:110 [24/9/1673]. 
682 Ι.Κ.Χ. 4:149 [27/8/1672]. Βρισκόταν σε τσιφλίκι στην τοποθεσία Καλονά του χωριού Καρτερός [;] 

Πεδιάδας. Περιλάμβανε πολυάριθμα ισόγεια και ανώγεια δωμάτια, πέτρινο αχυρώνα που πριν ήταν 

εκκλησία, κήπο, αμπέλι, διάφορα γεωργικά εργαλεία, ζώα, γεωργικά προϊόντα, έπιπλα κ.ά. Ανήκε στον 

αρχιτσαούση των ντόπιων γενιτσάρων του Χάνδακα, Μουσταφά Τσαβούς γιο Χασάν, ο οποίος πέθανε 

αφήνοντας πίσω του μεγάλα χρέη. Κληρονόμοι της περιουσίας του ήταν η σύζυγός του Χατιτζέ κόρη 

Αμπντουλλάχ, οι ενήλικοι γιοι του Χασάν και Χιουσεΐν και οι ανήλικοι γιοι του Ιμπραήμ και Χαλίλ. Ο 

Χασάν, ως πληρεξούσιος και κηδεμόνας των ανηλίκων, πούλησε σε πλειστηριασμό το παραπάνω 

τσιφλίκι, μαζί με χωράφια έκτασης περίπου 225 μουζουριών, στον αγά των ντόπιων γενιτσάρων 
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τον σύζυγο και πληρεξούσιό της Χιουσεΐν Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ. Πωλητής ήταν ο 

πατέρας της, Χασάν Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, κάτοικος Χάνδακα. Το πωλούμενο 

ακίνητο, γνωστό ως τσιφλίκι, κοντά στο χωριό Προύσα του ναχιγέ Τεμένους 

πουλήθηκε για 580 ασλάνια γρόσια.683 Από την καταχώριση μαθαίνουμε ότι το ακίνητο 

αυτό ανήκε στο βακούφι του θανόντος Σοφού Μεχμέτ Πασά684 και είχε ετήσιο 

μίσθωμα 290 άσπρα. Περιλάμβανε στο εσωτερικό τμήμα ένα ανώγειο και δύο ισόγεια 

δωμάτια, κήπο και φούρνο, και στο εξωτερικό του τμήμα ένα ανώγειο και τρία ισόγεια 

δωμάτια, αχυρώνα, στάβλο, αυλή, αμπέλι επτά στρεμμάτων και όλα τα εξαρτήματά 

του. Μαζί με το παραπάνω τσιφλίκι εκχωρεί στην κόρη και στο γαμπρό του το 

δικαίωμα νομής δύο χωραφιών στο ίδιο χωριό, 60 και 5,5 στρεμμάτων, και χωράφι στο 

χωριό Μακρυτοίχος Τεμένους,685 έκτασης 40 μουζουριών. Δύο μήνες μετά την 

αγοραπωλησία, η Τζεννέτ με τον ίδιο πληρεξούσιο πούλησε το τελευταίο χωράφι, των 

40 μουζουριών, στον Μεχμέτ Μπέη γιο Αμπντουλλάχ για 114 ασλάνια γρόσια.686 Όπως 

                                                           
Σουλεϊμάν Αγά γιο Μεχμέτ για 350 ασλάνια γρόσια. Όπως αναφέρεται στην καταχώριση, τα χρήματα 

που έλαβε, τα έδωσε στο Μεχμέτ Αγά, μουτεβελλή του τζαμιού του αγά των γενιτσάρων βεζίρη 

Αμπντουραχμάν Πασά, έναντι δανείου ύψους 400 ασλανίων γροσιών που είχε λάβει ο θανών πατέρας 

του από την περιουσία του βακουφιού. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε από το οθωμανικό κείμενο, ο 

Μουσταφά Τσαβούς προχώρησε σε πώληση επί αντιχρήσει/istiğlal της παραπάνω περιουσίας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή του δανείου στο βακούφι. Επρόκειτο για ένα νομικό 

τέχνασμα που ακολουθούσε πιστά το γράμμα του ιερού νόμου, αλλά παραβίαζε κατάφωρα το πνεύμα 

του. Ήταν ένας κεκαλυμμένος τρόπος είσπραξης τόκου: ο δανειολήπτης πουλούσε εικονικά στον 

δανειστή ακίνητη περιουσία πλήρους ιδιοκτησίας του και στη συνέχεια την ενοικίαζε από το δανειστή. 

Αν ο οφειλέτης αποπλήρωνε το ποσό του δανείου εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τότε αποκτούσε 

πάλι την κυριότητα της υποθηκευμένης ουσιαστικά περιουσίας του. Στο πωλητήριο συμβόλαιο το ποσό 

της αγοράς αντανακλούσε το κεφάλαιο, το ποσό του ενοικίου που θα έδινε ο οφειλέτης ήταν ο τόκος και 

το ίδιο το ακίνητο λειτουργούσε ως εγγύηση για την εξόφληση του δανείου. Βλ. M. Çizakça, “Awqaf in 

History and its Implications for Modern Islamic Economies”, Islamic Economic Studies, 6/1 (1998), 58-

60· του ίδιου, A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to 

the Present, Κωνσταντινούπολη 2000, 34-36, 60· H. Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: 

Bursa, 1600-1700, Ιερουσαλήμ 1988, 128. 
683 Ι.Κ.Χ. 3:136 [17/9/1671]. 
684 Το χωριό Προύσα του ναχιγέ Τεμένους ανήκε στα βακούφια του Σοφού Μεχμέτ Πασά. Όπως 

πληροφορούμαστε από τις καταχωρίσεις, το έτος Εγίρας 1061 [25/12/1650-13/12/1651] ο Σοφού 

Μεχμέτ έλαβε από τον σουλτάνο το χωριό ως δώρο για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει ως επικεφαλής 

της εκστρατείας κατά του φρουρίου Τεμένους. Ο Σοφού Μεχμέτ αφιέρωσε τα φορολογικά εισοδήματα 

του χωριού για τη συντήρηση των τζαμιών που είχε χτίσει με δικά του χρήματα στα χωριά Άγιος Βλάσης, 

Άγιος Σίλας και Κανλί Καστέλι Τεμένους· Ι.Κ.Χ. 4:1068 [22/6/1685]. Από άλλη καταχώριση 

μαθαίνουμε ότι είχε εκδοθεί φιρμάνι που όριζε την παραχώρηση γαιών, συνολικής έκτασης 400 

στρεμμάτων, στους χριστιανούς που είχαν εγκαταλείψει το χωριό τους στη διάρκεια του πολέμου και 

είχαν γίνει φυγάδες, προκειμένου να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν πάλι στα σπίτια τους· Ι.Κ.Χ. 

3:100 [5/9/1671]. Σε καταχώριση του 2ου ιεροδικαστικού κώδικα Χάνδακα, το χωριό σημειώνεται ως 

«εγκαταλειμμένο»· Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 76 (αρ. 

μτφρ. 29 [χ.χ., ανάμεσα σε καταχωρίσεις που καταχωρήθηκαν τον Ιούλιο του 1661]). Για τις 

φοροαπαλλαγές που απολάμβαναν οι κάτοικοι βακουφικών χωριών βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις 

τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 61 (αρ. μτφρ. 85 [8/10/1657]). 
685 Λανθασμένα έχει σημειωθεί ότι το χωριό βρίσκεται στην Πεδιάδα. Πρόκειται για οικισμό πολύ κοντά 

στο ανάκτορο της Κνωσού· Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τ. Β΄, 496. 
686 Ι.Κ.Χ. 3:607 [22/11-2/12/1671]. 
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δήλωσε ο σύζυγός και πληρεξούσιός της, από το ποσό της αγοραπωλησίας εκείνος 

έλαβε 38 ασλάνια γρόσια, επειδή του ανήκε το 1/3 του χωραφιού, ενώ η σύζυγός του 

έλαβε τα υπόλοιπα 76 ασλάνια γρόσια, μια και είχε στην κατοχή της τα 2/3. 

Η συγκεκριμένη αγοραπωλησία εγείρει προβληματισμούς και ερωτηματικά 

σχετικά με την πώληση βακουφικής περιουσίας που, όπως είναι γνωστό, απαγορευόταν 

ρητά από τον ισλαμικό ιερό νόμο.687 Στην καταχώριση σημειώνεται με σαφήνεια ότι ο 

πατέρας της Τζεννέτ πούλησε το τσιφλίκι στην κόρη και τον γαμπρό του.688 Παρόλο 

που λίγο παρακάτω στην ίδια καταχώριση διευκρινίζεται ότι μεταβίβασε το δικαίωμα 

νομής της βακουφικής περιουσίας,689 αντιλαμβανόμαστε ότι στην πραγματικότητα 

επρόκειτο για πώληση, μια και οι αγοραστές με τη σειρά τους την πούλησαν σε τρίτο 

πρόσωπο δύο μήνες αργότερα, χωρίς να σημειώνεται πουθενά στην καταχώριση αυτής 

της μεταπώλησης ότι πρόκειται για βακουφική περιουσία. Η μεταβίβαση του 

δικαιώματος νομής βακουφικής περιουσίας ήταν μια πρακτική συνηθισμένη, όπως 

προκύπτει από τα κατάστιχα.690 Στις περιπτώσεις αυτές σημειωνόταν ότι η συναλλαγή 

αυτή πραγματοποιούνταν με την έγκριση του μουτεβελλή του βακουφιού. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν αναφέρεται πουθενά στην αγορά της περιουσίας από την Τζεννέτ και τον 

σύζυγό της. Τι ακριβώς είχε συμβεί; Είναι πιθανό να έχουμε μπροστά μας μια 

παράνομη πώληση βακουφικής περιουσίας με την ανοχή του δικαστηρίου ή πρόκειται 

για απλή παράλειψη;691 Στην καταχώριση χρησιμοποιήθηκε ορολογία που εξασφάλιζε 

την κατ’ επίφαση νομιμότητα της πώλησης, χωρίς ωστόσο καμία αναφορά στην 

έγκριση της συναλλαγής αυτής από τον μουτεβελλή του βακουφιού. Είναι 

παρακινδυνευμένο να συνδέσουμε την άμεση μεταπώληση της περιουσίας από το 

ζευγάρι με την πιθανή ύπαρξη ενός δικτύου αναδιανομής έγγειας περιουσίας, μια και 

                                                           
687 Ωστόσο δύο καταχωρίσεις του τέταρτου ιεροδικαστικού κώδικα αφορούν την πώληση βακουφικής 

περιουσίας από τον μουτεβελλή σε ιδιώτες· Ι.Κ.Χ. 4:369 [11/12/1672], 1216 [χ.χ. πιθανότατα 1684, με 

βάση άλλες καταχωρίσεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση]. Στην δεύτερη περίπτωση 

πουλήθηκε ένα βακουφικό μαγαζί για 100 γρόσια (bir dükkân yüz guruşa iştira edüb), με τον όρο ο 

αγοραστής να καταβάλει τόκο στο βακούφι 2.800 άσπρα ετησίως (iki bin sekiz yüz akçe murabaha 

vermek şartıyla). 
688 «…çiftlik ta’bir olunur menzilimi bi’l-cümleti’t-tevabi’ ve’l-levahik ve kâffeti’l-hukuk ve’l-merafık 

tarafeynden icab ve kabulu havi bey‘-i bat-ı sahih-i şer‘i ile mezburan Hüseyn Beşe ve kızım Cennet’e 

‘alâ’l-iştiraki’s-sevi beş yüz seksen esedi guruşa bey‘ ve teslim, anlar dahı iştira ve tesellüm ve kabz 

etdikden sonra…./το ακίνητό μου που είναι γνωστό ως τσιφλίκι, μαζί με όλα τα εξαρτήματα και τα 

παραρτήματά του, το πούλησα νόμιμα με πλήρη δικαιώματα και το παρέδωσα στον προαναφερόμενο 

Χιουσεΐν Μπεσέ και στην κόρη μου Τζεννέτ εξ αδιαιρέτου για 580 ασλάνια γρόσια και αυτοί το 

αγόρασαν και το παρέλαβαν…». 
689 «ferağ ve tefviz, anlar dahı ‘ale’l-iştirak al-sevi tefevvüz ve kabul eylediler». 
690 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:161 [5/10/1671], 302 [29/1/1672], 509 [8/7/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:107 [15/8/1672], 

486 [27/2/1673], 1132 [25/2/1686]. 
691 Βλ. επίσης Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 100-101. 
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δεν υπάρχει στις μελετώμενες πηγές καμία άλλη ένδειξη που να ενισχύει αυτή την 

υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η πώληση βακουφικής περιουσίας ήταν 

παράνομη, δεν φαίνεται να αποτελούσε εμπόδιο στα σχέδια επιτήδειων με στόχο τον 

πλουτισμό. Για παράδειγμα, στον τέταρτο ιεροδικαστικό κώδικα καταχωρήθηκαν δύο 

φετβάδες, ένα σουλτανικό φιρμάνι και μία διαταγή του μεγάλου βεζίρη σχετικά με την 

παράνομη πώληση βακουφικής περιουσίας εκ μέρους του ντεριά-μπέη Μουσταφά, τον 

οποίο ο μουτεβελλής των βακουφιών του Κιοπρουλού Φαζίλ Αχμέτ Πασά είχε διορίσει 

πληρεξούσιό του.692 Ο πληρεξούσιος του μουτεβελλή, «προκειμένου να αποκομίσει 

περισσότερα κέρδη και χωρίς την έγκριση του μουτεβελλή για την εκμίσθωση 

βακουφικής περιουσίας με προκαταβαλλόμενο και μη προκαταβαλλόμενο μίσθωμα, 

προχώρησε στην πώλησή της». Ο προαναφερόμενος πληρεξούσιος δεν στάθηκε 

τυχερός, διότι ο μουτεβελλής ανακάλυψε τις αυθαιρεσίες του και φρόντισε να 

εξασφαλίσει κάθε επίσημο έγγραφο για την αποκατάσταση της νομιμότητας. 

Οι πληροφορίες από άλλες καταχωρίσεις μας επιτρέπουν να υποθέσουμε τα 

κίνητρα που οδήγησαν στην συγκεκριμένη αγοραπωλησία. Όπως φαίνεται, η πατρική 

οικογένεια της Τζεννέτ διέθετε σημαντική έγγεια περιουσία σε διάφορα χωριά του 

Τεμένους και της Πεδιάδας. Εκτός από την ίδια, ο σύζυγός της και η μητέρα της 

παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο του Χάνδακα για να καταχωρίσουν την πώληση ή την 

αγορά χωραφιών, αμπελιών, σπιτιών.693 Ο πατέρας της, που διέμενε στο Χάνδακα, 

ανήκε πιθανότατα στην οικονομική και κοινωνική ελίτ της πόλης. Όπως 

πληροφορούμαστε από μια καταχώριση του τέταρτου κώδικα,694 είχε τρεις συζύγους: 

την Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ, τη Φατμά κόρη Αμπντουλλάχ και τη Χατιτζέ κόρη 

Αμπντουλλάχ, η οποία ήταν η μητέρα της Τζεννέτ. Εκτός από εκείνη, ο θανών είχε 

άλλα δύο παιδιά, τον ανήλικο Μεχμέτ και την ενήλικη Εμινέ. Τα πατρώνυμα των 

συζύγων, αλλά και του ίδιου του Χασάν Μπεσέ παραπέμπουν σε εξισλαμισμένους. Αν 

πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας πλήρους 

ενσωμάτωσης των εξισλαμισμένων στην μουσουλμανική κοινωνία. Δεν άλλαζαν μόνο 

                                                           
692 Για τους φετβάδες βλ. Ι.Κ.Χ. 4:716 [χ.χ.], 717 [χ.χ.]. Για το φιρμάνι βλ. Ι.Κ.Χ. 4:718 [21-30/12/1672]. 

Για τη διαταγή του μεγάλου βεζίρη σχετικά με τη διαχείριση των βακουφιών του στην Κρήτη βλ. Ι.Κ.Χ. 

4:719 [21/12/1672-19/1/1673]. 
693Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 163 (αρ. μτφρ. 282 

[12/4/1671]), 318 (αρ. μτφρ. 561 [31/3/1671])· Ι.Κ.Χ. 3:136 [17/9/1671], 607 [22/11/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:447 

[8/2/1673]. Οι πλούσιοι είχαν συχνά στη διάθεσή τους περισσότερα του ενός σπίτια. Όπως αναφέρει η 

Gradeva, έμεναν στο μεγαλύτερο και τα υπόλοιπα τα ενοικίαζαν· R. Gradeva, “Towards a Portrait of 

‘the Rich’ in Ottoman Provincial Society: Sofia in the 1670s,” στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Provincial 

Elites in the Ottoman Empire, 180. 
694 Ι.Κ.Χ. 4:447 [8/2/1673]. 
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το όνομα και τη θρησκεία τους, αλλά υιοθετούσαν τις συμπεριφορές και τις συνήθειες 

της νέας του κοινότητας. Ο Χασάν Μπεσέ εκμεταλλεύτηκε το δικαίωμα της 

πολυγαμίας που του εξασφάλιζε ο ιερός νόμος.695 Από την ίδια καταχώριση696 

πληροφορούμαστε ότι ο πατέρας της Τζεννέτ πέθανε αφήνοντας μεγάλα χρέη στους 

κληρονόμους του. Εκείνοι με τη σειρά τους αναγκάστηκαν να πουλήσουν μέρος της 

κληρονομημένης περιουσίας τους σε πλειστηριασμό,697 προκειμένου να 

αποπληρώσουν κάποια από αυτά. Πιθανόν τα οικονομικά προβλήματα και τα μεγάλα 

χρέη ήταν που οδήγησαν τον πατέρα της Τζεννέτ στην πώληση του παραπάνω 

τσιφλικιού και στην παραχώρηση της μεγάλης έγγειας περιουσίας στην κόρη και στο 

γαμπρό του.698 Γνώριζε ότι μετά τον θάνατό του όση περιουσία διέθετε θα εκποιούνταν 

πρώτα για την αποπληρωμή των χρεών του και έπειτα, ό,τι περίσσευε, θα 

κληροδοτούνταν στους νόμιμους δικαιούχους, δηλαδή τις συζύγους και τα παιδιά του. 

Μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μείνει καθόλου περιουσία ή να μείνει ελάχιστη, η 

απόφαση για την πώλησή της στην κόρη και τον γαμπρό του ήταν μια συμφέρουσα και 

ασφαλής λύση. 

Συναντήσαμε και άλλες καταχωρίσεις στις οποίες η αγοραπωλησία του σπιτιού 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ γονιών και παιδιών. Για παράδειγμα, η Αρχοντίνα 

(Αρχόντω σε άλλες καταχωρίσεις) κόρη Νικολού από την Επισκοπή Πεδιάδας πούλησε 

στους εξισλαμισμένους γιους της Χασάν Μπεσέ και Μεχμέτ Μπεσέ, γιους 

Αμπντουλλάχ, σπίτι και δύο αμπέλια για 50 ασλάνια γρόσια. Το σπίτι περιλάμβανε δύο 

ισόγεια δωμάτια και όλα τα εξαρτήματά του.699 Την Αρχόντω την συναντήσαμε 

παραπάνω στο κεφάλαιο των διαζυγίων. Ήταν παντρεμένη με χριστιανό από τον οποίο 

έλαβε διαζύγιο και κατόπιν παντρεύτηκε μουσουλμάνο. Φαίνεται ότι είχε στην κατοχή 

της ακίνητη αγροτική περιουσία.700 Όπως βλέπουμε, δεν είχε κανένα πρόβλημα να 

                                                           
695 Για πληροφορίες σχετικά με την πολυγαμία στο ισλάμ βλ. Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda 

Evlenme, 125-126, 177-180· Düzbakar, “Osmanlı Τoplumunda Çok Eşlilik”, 85-100. 
696 Ι.Κ.Χ. 4:447 [8/2/1673]. 
697 Όπως φαίνεται, ο πλειστηριασμός ήταν μια διαδικασία που εφαρμοζόταν συνήθως σε περιπτώσεις 

ανθρώπων που πέθαιναν δίχως κληρονόμους ή άφηναν μοναδική κληρονόμο τη σύζυγό τους ή πέθαιναν 

χρεωμένοι σε ιδιώτες ή/και στο κράτος· Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος 

κώδικας, ξα-ξβ΄. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:17 [19/7/1671], 18 [19/7/1671], 142 [1/10/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:46 

[19/7/1672], 78 [25/7/1672], 136 [24/8/1672]· Ι.Κ.Χ. 5:28 [10/8/1673], 62 [23/8/1673], 71 [27/8/1673], 

114 [24/9/1673] κ.ά. Ο όρος που σημειώνεται στην οθωμανική καταχώριση είναι müzayede. Βλ. C. 

Kallek, λ. “Müzayede”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 32, Κωνσταντινούπολη 2006, 

236-238. 
698 Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi Courts”, 48· Marcus, “Men, Women and Property”, 153. 
699 Ι.Κ.Χ. 4:795 [19/10/1683]. 
700 Ι.Κ.Χ. 3:598 [3/12/1671], 601 [3/12/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:696 [16/6/1673]. 
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μεταβιβάσει μέρος της περιουσίας της στους εξισλαμισμένους γιους της, τους οποίους 

προφανώς δεν είχε αποκηρύξει μετά την απόφασή τους να αλλαξοπιστήσουν. Την ίδια 

απόφαση φαίνεται πως πήρε ο Μανόλης γιος Μαύρου από το Σκαλάνι Πεδιάδας, ο 

οποίος πούλησε στην εξισλαμισμένη κόρη του Χατιτζέ χωράφι 12 μουζουριών και 

σπίτι τριών δωματίων με αυλή και όλα τα εξαρτήματά του, για 46 ασλάνια γρόσια.701 

Πιθανόν ο Μανόλης είχε άμεση ανάγκη για μετρητά, διότι μία ημέρα μετά την 

καταχώριση της πώλησης προς την κόρη του πούλησε άλλο ένα χωράφι του στο μοναχό 

πατέρα Βασίλειο για 10 ασλάνια γρόσια.702 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με τις 

αγοραπωλησίες σπιτιών στους μελετώμενους ναχιγέδες είναι η συνιδιοκτησία, η οποία 

ήταν πολύ διαδεδομένη στα εδάφη της οθωμανικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα του 

μεγάλου καταμερισμού της περιουσίας μέσω του αυστηρά καθορισμένου συστήματος 

διανομής της κληρονομιάς, το οποίο προέβλεπε συγκεκριμένα μερίδια για ένα ευρύ 

φάσμα συγγενικών προσώπων. Στο Κοράνι σημειώνεται το μερίδιο που δικαιούνταν 

να λαμβάνουν οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, τα εγγόνια, τα ανίψια και οι 

λοιποί συγγενείς. Το μερίδιο αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το βαθμό της 

συγγένειας, με το φύλο, καθώς και με την ύπαρξη ή την απουσία συγγενών του ίδιου 

βαθμού ή/και φύλου. Αναφέρουμε συνοπτικά στο σημείο αυτό ότι η σύζυγος 

δικαιούνταν να λάβει το 1/8 από την περιουσία του θανόντος συζύγου της σε 

περίπτωση που υπήρχε γιος ή κόρη ή εγγονός/εγγονή από το γιο του συζύγου. Αν δεν 

υπήρχε κανένας από τους παραπάνω, τότε η σύζυγος λάμβανε το 1/4 της περιουσίας, 

ενώ το υπόλοιπο περιερχόταν στο κρατικό ταμείο. Ως προς τα παιδιά, ο γενικός 

κανόνας ήταν ότι οι γιοι λάμβαναν διπλάσιο μερίδιο από τις κόρες. Αν υπήρχαν μόνο 

κόρες, μοιράζονταν τα 2/3 της περιουσίας του θανόντος γονιού τους. Αν υπήρχε μόνο 

μια κόρη, λάμβανε το 1/2 της περιουσίας.703 Η υπόλοιπη περιουσία μοιραζόταν σε 

άλλους συγγενείς με βάση το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο.704 

                                                           
701 Ι.Κ.Χ. 4:1043 [5/5/1685]. 
702 Ι.Κ.Χ. 4:1042 [6/5/1685]. Για μια παρόμοια περίπτωση χριστιανής που πουλάει ακίνητη περιουσία 

στο μουσουλμάνο γιο της βλ. Ι.Κ.Χ. 4:982 [18/1/1685]. 
703 Ιερό Κοράνιο, 4:11-12, 176. Βλ. επίσης Aktan, “Miras”, 143-145. Για μια αναλυτική παρουσίαση των 

μεριδίων που λαμβάνουν οι γυναίκες κληρονόμοι βλ. G. S. Akyılmaz, “Osmanlı Miras Hukukunda 

Kadının Statüsü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11/1-2 (2007), 474 κ.ε. Επίσης, 

Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, νστ΄-νη΄. 
704 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 170-173. 
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Στους μελετώμενους κώδικες συναντήσαμε τον Μανιό γιο Γιώργη και την Ελιά 

κόρη Βασίλη, από τις Γούβες Πεδιάδας, οι οποίοι πούλησαν στον Μεχμέτ Μπεσέ γιο 

Αμπντουλλάχ σπίτι που κατείχαν από κοινού στο ίδιο χωριό, για οκτώ ασλάνια γρόσια. 

Το σπίτι περιλάμβανε τρία ισόγεια δωμάτια.705 Δεν σημειώνεται καμία άλλη 

πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης του σπιτιού. Το μόνο που 

καταγράφεται είναι ότι το σπίτι αποτελούσε πλήρη ιδιοκτησία τους (yedimizde 

mülkümüz olub/το είχαμε στα χέρια μας ως πλήρη ιδιοκτησία μας). Δεν ξέρουμε εάν 

ήταν ζευγάρι ή αν κληρονόμησαν εξ αδιαιρέτου το σπίτι.706 Συνήθως τέτοιου είδους 

πληροφορίες καταγράφονταν στην καταχώριση. Μια αντίστοιχη περίπτωση δύο 

χριστιανών που δεν φαίνεται να συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, όμως κατέχουν 

από κοινού ιδιοκτησία, συναντήσαμε στον τέταρτο κώδικα. Πρόκειται για την Μαρία 

κόρη Μανόλη και τον Σαντριγέ-ογλου Γιαννάκη707 από τους Ζωφόρους Πεδιάδας.708 

Οι δύο τους παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στον καδή του Χάνδακα για να 

καταγράψουν την πώληση ενός ακινήτου που είχαν από κοινού στην τοποθεσία 

Ποκοπή (;).709 Το σπίτι αγόρασε ο Γιάννης γιος Δημήτρη στην τιμή των 50 ασλανίων 

γροσιών. Περιλάμβανε δύο ισόγεια και ένα ανώγειο δωμάτιο, στέρνα, αυλή και όλα τα 

εξαρτήματά του. Όπως βλέπουμε, στην περίπτωση αυτή οι δύο πωλητές και ο 

αγοραστής είναι χριστιανοί.710 Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στη συγκεκριμένη 

καταχώριση, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι το όνομα της 

γυναίκας σημειώνεται πρώτο και μετά ακολουθεί εκείνο του άντρα, αντίθετα από το 

γενικό και σχεδόν απαράβατο εθιμοτυπικό κανόνα που έδινε προτεραιότητα στους 

άντρες κατά την επιβεβλημένη από το νόμο έμφυλη ανισότητα. 

                                                           
705 Ι.Κ.Χ. 4:148 [28/8/1672]. 
706 Ι.Κ.Χ. 4:160 [27/8/1672]. Στην καταχώριση αυτή ο Μιχάλης γιος Γιώργη, πιθανότατα αδερφός του 

Μανιού, ενάγει την Ελιά κόρη Βασίλη με την κατηγορία ότι κατέχει χωράφι το οποίο αποτελεί δική του 

κληρονομιά. Παρουσιάζει δύο χριστιανούς μάρτυρες και κερδίζει την υπόθεση. 
707 Στην έκδοση των ελληνικών μεταφράσεων το όνομα έχει αποδοθεί εκ παραδρομής ως Χαντριά. 
708 Ι.Κ.Χ. 4:441 [6/2/1673]. 
709 Δεν πρόκειται για το χωριό Επισκοπή, όπως σημειώνεται στην ελληνική μετάφραση. Αν το σπίτι 

βρισκόταν σε άλλο χωριό από εκείνο όπου έμεναν οι πωλητές, θα σημειωνόταν με σαφήνεια στην 

καταχώριση, πράγμα που δε συμβαίνει. Συνεπώς υποθέτουμε ότι πρόκειται για μικροτοπωνύμιο στους 

Ζωφόρους. 
710 Για άλλη μία περίπτωση πώλησης κοινής κληρονομημένης περιουσίας βλ. Ι.Κ.Χ. 4:1100 

[15/11/1685]. Συγκληρονόμοι ήταν η Ανεζίνα και ο Γιώργης από τις Βούτες Μαλεβιζίου, οι οποίοι 

πούλησαν το σπίτι και το αμπέλι που είχαν κληρονομήσει από το σύζυγο της Ανεζίνας, Νικόλα, στην 

Εργίνα κόρη Δημήτρη για 63,5 ασλάνια γρόσια. Όπως πληροφορούμαστε από την καταχώριση, η Εργίνα 

κατέβαλε μόνο τα 13,5 ασλάνια γρόσια του αντίτιμου της πώλησης, διότι ο θανών της χρωστούσε 50 

γρόσια από κάποια συναλλαγή που είχαν, για την οποία δεν δίνεται καμία άλλη πληροφορία. 
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Στους μελετώμενους κώδικες συναντήσαμε επίσης περιπτώσεις συνιδιοκτησίας 

μεταξύ συζύγων. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος γιος Μιχελή Σαριτζή και η σύζυγός 

του Ελιά κόρη Γιώργη από το Σκαλάνι Πεδιάδας πούλησαν ένα σπίτι μαζί με το 

οικόπεδό του, το οποίο κατείχαν από κοινού (εξ αδιαιρέτου/‘ale’l-iştiraki’s-sevi) στο 

ίδιο χωριό.711 Το σπίτι πουλήθηκε για 18 ασλάνια γρόσια στον εθελοντή στης δεξιάς 

πτέρυγας Ιμπραήμ Μπολούκπαση· περιλάμβανε δύο ισόγεια δωμάτια, αυλή και όλα τα 

εξαρτήματά του. Στην καταχώριση σημειώνεται ρητά πως πρόκειται για περιουσία που 

κατείχαν εξ αδιαιρέτου, χωρίς όμως να εξηγείται με ποιο τρόπο την απέκτησαν. Ίσως 

να είχαν αγοράσει από κοινού το σπίτι, όπως έκανε, για παράδειγμα, η Γκιουλιστάν 

κόρη Αμπντουλλάχ και ο σύζυγος και πληρεξούσιός της Χασάν Μπεσέ γιος Κασίμ, οι 

οποίοι αγόρασαν από τον πατέρα Γεδεών γιο Φραγκίσκου ακίνητη περιουσία στο 

χωριό Άγιος Βασίλειος του ναχιγέ Πεδιάδας για 30 ασλάνια γρόσια.712 Η ακίνητη 

περιουσία βρισκόταν στο ίδιο χωριό και αποτελούνταν από ακίνητο με ένα ανώγειο 

δωμάτιο, αίθουσα υποδοχής (divanhâne), τέσσερα ισόγεια δωμάτια και αυλή· αμπέλι 

δύο στρεμμάτων και χωράφι τριών στρεμμάτων. Πιθανόν ο πωλητής είχε άμεση 

ανάγκη για μετρητά, διότι την ίδια μέρα καταχώρισε άλλη μία αγοραπωλησία.713 Αυτή 

τη φορά πούλησε σε ένα μουσουλμάνο, τον Γιουσούφ Τσαβούς γιο Αμπντουλλάχ, 

χωράφι ενός στρέμματος στον Άγιο Βασίλειο για δέκα ασλάνια γρόσια. Συγκρίνοντας 

τις πληροφορίες από τις δύο αυτές αγοραπωλησίες, παρατηρούμε ότι ο Γιουσούφ 

Τσαβούς που αγοράζει στη μία καταχώριση, σημειώνεται ως ιδιοκτήτης όμορης 

περιουσίας στην άλλη καταχώριση, αλλά και ως μάρτυρας της κατάστασης. Αυτή 

φαίνεται πως ήταν μια συνηθισμένη διαδικασία για τις καταχωρίσεις που αφορούσαν 

αγοραπωλησίες που πραγματοποιούσε το ίδιο άτομο. Μπορούμε, δηλαδή, να 

υποθέσουμε πως υπήρχε εκ των προτέρων συνεννόηση μεταξύ αγοραστών, πωλητών, 

αλλά και μαρτύρων της διαδικασίας, οι οποίοι μεταξύ τους συνδέονταν μέσω όμορης 

ιδιοκτησίας.714 Μελετώντας τις καταχωρίσεις αγοραπωλησιών στην Πεδιάδα, το 

Μαλεβίζι και το Τέμενος, αλλά και στους υπόλοιπους ναχιγέδες και το Χάνδακα, 

παρατηρούμε ότι δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι αγοραστές ήταν είτε μέλη 

της ίδιας οικογένειας είτε ιδιοκτήτες γειτονικής περιουσίας. Αυτό συνέβαινε διότι, 

                                                           
711 Ι.Κ.Χ. 5:512 [23/7/1674]. 
712 Ι.Κ.Χ. 5:234 [26/12/1673]. 
713 Ι.Κ.Χ. 5:233 [26/12/1673]. 
714 Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του Μεχμέτ Μπέη γιου Ιμπραήμ, ιππέα της δεξιάς πτέρυγας. 

Βλ. Ι.Κ.Χ. 4:234 [3/10/1672], 244 [5/10/1672] και Ι.Κ.Χ. 5:162 [16/10/1673] και 172 [16/10/1673] όπου 

ο Μεχμέτ Μπέης πουλάει σε μουσουλμάνους χωράφια στο χωριό Γάζι Μαλεβιζίου. 
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όπως αναφέραμε προηγουμένως, φαίνεται πως εφαρμοζόταν στην πράξη ο θεσμός της 

προτίμησης, ο οποίος αποσκοπούσε στη διατήρηση της περιουσίας εντός του κύκλου 

των συγγενών και των γειτόνων. 

Λόγω της εν πολλοίς τυποποιημένης μορφής τους, δεν υπάρχει λόγος να 

αναφερθούμε σε όλες τις αγοραπωλησίες που καταχωρήθηκαν στους μελετώμενους 

ιεροδικαστικούς κώδικες. Στις προηγούμενες σελίδες αναφέραμε κάποια ενδεικτικά 

παραδείγματα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο απλός νομικός τρόπος με τον οποίο 

η ακίνητη περιουσία άλλαζε χέρια, καθώς και για να υποδείξουμε κάποιους λόγους για 

τους οποίους πραγματοποιούνταν αγοραπωλησίες ακινήτων με σπίτια. 

 

 

II. Αγοραπωλησίες χωραφιών 

 

Και στην περίπτωση των αγοραπωλησιών χωραφιών οι τρεις ναχιγέδες θα μελετηθούν 

μαζί. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η πλειονότητα των καταχωρίσεων 

αφορά χωριά του ναχιγέ Πεδιάδας, έπειτα ακολουθεί το Τέμενος και τελευταίο σε 

αριθμό εμφανίζεται το Μαλεβίζι.715 

 

Πίνακας αγοραπωλησιών χωραφιών ανά ναχιγέ και κώδικα 

Αρ. 

κώδικα 

Πεδιάδα  Μαλεβίζι Τέμενος ΣΥΝΟΛΟ 

3 9 1 3 13 

4 18 2 5 25 

5 13 3 5 21 

                                                           
715 Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στην απογραφή των κατοίκων της ανατολικής Κρήτης που 

πραγματοποιήθηκε για το έτος 1082 [10/5/1671-28/4/1672], στο ναχιγέ Πεδιάδας καταγράφονται 83 

χωριά, στο Μαλεβίζι 28 και στο Τέμενος 25. Η απογραφή αφορά τον κεφαλικό φόρο που έπρεπε να 

πληρώσουν όλοι οι ενήλικοι άρρενες μη μουσουλμάνοι· Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, Σαρηγιάννης, 

Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 434-439. 
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ΣΥΝΟΛΟ 40 6 13 59 

 

 Σε πολλές από τις αγοραπωλησίες τα χωράφια πωλήθηκαν μαζί με άλλη 

ακίνητη περιουσία. Το γεγονός αυτό, όπως ήδη αναφέραμε, ήταν πιθανόν ενδεικτικό 

της άμεσης ανάγκης για εξασφάλιση μετρητών για την πληρωμή των φόρων ή την 

εξόφληση χρεών και δανείων, χωρίς να αποκλείεται να αποτελεί και εκδήλωση μιας 

ευρύτερης οικογενειακής οικονομικής στρατηγικής. Για παράδειγμα, η Μαρία σύζυγος 

Τζώρτζη, από τον Γαλατά Πεδιάδας, ως κηδεμόνας των ανήλικων παιδιών της μετά 

τον θάνατο του συζύγου της, παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο του 

Χάνδακα για να καταγράψει την πώληση ενός κήπου και ενός χωραφιού στον 

κετχιουντά του φρουράρχου Χιουσεΐν Αγά γιο Οσμάν. Η ακίνητη περιουσία βρισκόταν 

στο ίδιο χωριό και πουλήθηκε για 16 ασλάνια γρόσια. Η Μαρία δήλωσε ότι πούλησε 

την περιουσία για να μπορέσει να πληρώσει τον κεφαλικό φόρο του συζύγου της.716 

Και στην περίπτωση των χωραφιών συναντήσαμε περιπτώσεις αγοραπωλησιών 

μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου βαθμού, που αποσκοπούσαν στην διατήρηση του 

ελέγχου της οικογενειακής περιουσίας αφενός και αφετέρου στην οικονομική 

εξασφάλιση των ευάλωτων μελών της οικογένειας, όπως ήταν οι σύζυγοι ή οι κόρες. 

Πριν αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αγοραπωλησιών, είναι χρήσιμο να 

σημειώσουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά αναφορικά με το φύλο των αγοραστών 

και των πωλητών, τη γεωγραφία, την τιμή και την έκταση των πωλούμενων χωραφιών. 

Υπενθυμίζουμε και στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον ισλαμικό ιερό νόμο, δεν 

υπήρχε νομική υποχρέωση για την καταχώριση μιας αγοραπωλησίας στο κατάστιχο 

του καδή. Από την άλλη, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των καταχωρίσεων των 

κωδίκων αφορά αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας είναι ενδεικτικό της παγιωμένης 

τάσης για την εξασφάλιση γραπτής και επίσημα επικυρωμένης απόδειξης των 

συναλλαγών. Ερχόμενοι στο ζήτημα των καταγεγραμμένων αγοραπωλησιών 

χωραφιών, ας σημειωθεί πως από τις 59 συνολικά καταχωρίσεις, στις οποίες ο ένας 

τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι γυναίκα, στις 44 (74,6%) οι γυναίκες 

καταγράφηκαν στη θέση του πωλητή, ενώ στις υπόλοιπες 15 (25,4%) στη θέση του 

                                                           
716 Ι.Κ.Χ. 5:564 [27/9/2674]. Μαζί με τα ανήλικα παιδιά της, Σουσάνα και Ανδρουλή, ήταν οι νόμιμοι 

κληρονόμοι της περιουσίας του θανόντος Τζώρτζη. Μετά τη διανομή των 24 μεριδίων της κληρονομιάς, 

η Μαρία έλαβε τρία μερίδια, ο Ανδρουλής δεκατέσσερα και η Σουσάνα επτά. 
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αγοραστή. Από τις γυναίκες που πούλησαν χωράφια λίγες περισσότερες από τις μισές 

(59%) είναι χριστιανές και οι υπόλοιπες είναι μουσουλμάνες (41%). Από τις 

μουσουλμάνες αυτές, οι περισσότερες είναι εξισλαμισμένες. Όσον αφορά αυτές που 

αγόρασαν χωράφια, πάλι η πλειονότητα ήταν χριστιανές (53%), ενώ οι υπόλοιπες 

μουσουλμάνες (47%), με τις εξισλαμισμένες να ξεπερνούν τις εκ γενετής 

μουσουλμάνες. Σε καμία καταχώριση δεν καταγράφηκε συναλλαγή μεταξύ δύο 

γυναικών. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ένας συμβαλλόμενος ήταν γυναίκα, χριστιανή ή 

μουσουλμάνα, και ο άλλος ήταν άντρας, χριστιανός ή μουσουλμάνος. Ως προς τη 

θρησκευτική ταυτότητα των συμβαλλόμενων, οι συναλλαγές μεταξύ χριστιανών έχουν 

ελαφρύ προβάδισμα έναντι των μικτών και όσων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

μουσουλμάνων. Η καταγραφή της συναλλαγής στο κατάστιχο του καδή μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί αυθημερόν, αλλά και αρκετές ημέρες, εβδομάδες, ακόμη και χρόνια 

αργότερα.717 

 Όσον αφορά την έκταση των πωλούμενων χωραφιών, τα μέτρα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της γης ήταν κυρίως το μουζούρι (muzur) και 

το στρέμμα (dönüm). Το μουζούρι στην ουσία αποτελούσε μέτρο όγκου σπόρου 

δημητριακών, το οποίο είχε ευρεία χρήση στο νησί της Κρήτης και όχι μόνο,718 ήδη 

από τα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας. Δήλωνε τόσο το πήλινο, συνήθως, δοχείο που 

χρησιμοποιούνταν για το μέτρημα του σπόρου όσο και το σύνολο του σπόρου 

δημητριακών που αυτό περιείχε. Τον 16ο αιώνα το μουζούρι στην Κρήτη κάλυπτε 

έκταση περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων.719 Δίνονται διαφορετικές τιμές για το 

μέτρο αυτό ανά περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι συνδεόταν άμεσα με την 

αποδοτικότητα και την μορφολογία του εδάφους, καθώς επίσης με το είδος του 

σπόρου. Όπως παρατηρεί χαρακτηριστικά ο Σταυρινίδης, κάθε είδος δημητριακών είχε 

το δικό του δοχείο μουζουριού.720 Με όρους βάρους, ένα μουζούρι αντιστοιχούσε 

                                                           
717 Βλ. ενδεικτικά αγοραπωλησία κήπου μεταξύ χριστιανού και εξισλαμισμένου στο Κεφαλόβρυσο του 

ναχιγέ Ρίζου. Ο χριστιανός αγοραστής ζητάει από τον εξισλαμισμένο πωλητή να καταχωρίσει την 

αγοραπωλησία που είχε πραγματοποιηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα· Ι.Κ.Χ. 4:335 [17/11/1672]. 
718 Στη Μήλο η έκταση της αρόσιμης γης καθώς και των αμπελιών υπολογιζόταν επίσης σε μουζούρια· 

Kolovos, “Beyond ‘Classical’ Defterology”, 213-214. 
719 Χ. Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, Αθήνα 1997, 43, 52. 
720 Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων τ. Α΄, 396-397 (αρ. μτφρ. 494, υποσημ. 

2). Αξίζει να σημειώσουμε ένα στίχο από τα παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κρήτης όπου 

αναφέρεται: «Πες μας, να ζεις, Βασίλειε πόσα μουζούρια σπέρνεις; ‘Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι 

δεκαπέντε, ταγή και ρόβη δεκαοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο’». 
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γενικά σε 12-15 οκάδες σπόρου.721 Σε καταχώριση του τέταρτου ιεροδικαστικού 

κώδικα σημειώνεται ότι ένα μουζούρι δημητριακών αντιστοιχούσε σε 16 οκάδες.722 Η 

ίδια αναλογία καταγράφηκε το 1673 σε πώληση αλατιού στο κράτος, την οποία 

πραγματοποίησαν οι παραγωγοί των αλυκών της Σπιναλόγκας.723 Όσο για το dönüm, 

πρόκειται για μέτρο επιφάνειας εδάφους, το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται συνήθως 

ως στρέμμα. Η συνολική έκτασή του διέφερε ανά περιοχή. Σύμφωνα με τον Emecen, 

ισοδυναμούσε γενικά με 916,8 ή 919,302 τετραγωνικά μέτρα.724 Ο Gülsoy αναφέρει 

πως τον 17ο αιώνα το dönüm ισοδυναμούσε με 958 τετραγωνικά μέτρα.725 

 Η τιμή ανά στρέμμα ή μουζούρι, στις περιπτώσεις όπου πωλείται αποκλειστικά 

ένα χωράφι,726 ανέρχεται στα 2-15 ασλάνια γρόσια το στρέμμα και 0,62-24 ασλάνια 

γρόσια το μουζούρι. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποιες αγοραπωλησίες που 

αντανακλούν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι 

αγοραπωλησίες χωραφιών. Στις καταχωρίσεις σπάνια σημειώνονται οι λόγοι που 

οδήγησαν ή ανάγκασαν τον/την ιδιοκτήτη/τρια ενός χωραφιού να το πουλήσει. Για 

αυτό και περιπτώσεις όπως της Ισμιχάν κόρης Γιουσούφ, της Εργίνας κόρης Νικολού 

και της Αϊσέ κόρης Μεχμέτ είναι διαφωτιστικές για τον μελετητή των οθωμανικών 

κωδίκων. Η πρώτη ζήτησε και έλαβε άδεια από το ιεροδικείο για να πουλήσει ένα από 

τα ακίνητα του θανόντος συζύγου της, Μπατίρ Αλί γιου Αμπντουλλάχ, προκειμένου 

να καλύψει τα έξοδα για την ένδυση και τη διατροφή της ανήλικης κόρης τους 

Χατιτζέ.727 Η δεύτερη, για να αποπληρώσει ένα χρέος επτά ασλανιών γροσιών στον 

τζεμπετζή του 3ου λόχου Αλί Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, του μεταβίβασε χωράφι τριών 

μουζουριών στην Κάτω Βάθεια Πεδιάδας.728 Η τρίτη, για να της εξοφληθεί χρέος 4.000 

                                                           
721 Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, κη΄. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με το μουζούρι, βλ. Μ. Παπαδογιάννης, «Το μουζούρι και το μίστατο στην Κρήτη. 

Συμβολή στη μέχρι σήμερα παρουσία τους», Αμάλθεια, 18/70-71(1987), 71-111. 
722 Ι.Κ.Χ. 4:1147 [18/3/1685]. Σε καταχώριση του 7ου ιεροδικαστικού κώδικα διευκρινίζεται ότι το 

«δημόσια σφραγισμένο μουζούρι» δημητριακών αντιστοιχεί σε 15 οκάδες, συν μία οκά για τα 

δικαιώματα του αποθηκάριου, συνολικά 16 οκάδες· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών 

εγγράφων, τ. Β΄, 406, (αρ. μτφρ. 1077 [9/1/1692]). Βλ. επίσης Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο 

Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, κη΄. 
723 Ι.Κ.Χ. 4:556 [10-19/3/1673]. 
724 F. Emecen, λ. “Dönüm”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 9, Κωνσταντινούπολη 

1994, 521. 
725 Gülsoy, “Osmanlı Tahrir Geleneğinde Bir Değişim Örneği”, 193. Βλ. επίσης Καραντζίκου και 

Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, κη΄. 
726 Σε κάποιες καταχωρίσεις μαζί με τα χωράφια πωλούνται αμπέλια, νερόμυλοι, σπίτια, ακόμη και ένα 

ολόκληρο τσιφλίκι. Στις περιπτώσεις αυτές η χαμηλότερη τιμή που καταχωρήθηκε ήταν τα 5,5 γρόσια, 

ενώ η υψηλότερη τα 700 γρόσια (πιθανότατα ασλάνια και στις δύο περιπτώσεις). 
727 Ι.Κ.Χ. 3:799 [21/2/1751]. Ως τόπος διαμονής καταγράφεται το χωριό Δρακουλιάρης του ναχιγέ 

Τεμένους. 
728 Ι.Κ.Χ. 3:360 [5/3/1672]. 
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άσπρων729 που της όφειλε ο θανών Χασάν Μπέης από το Σφεντύλι Πεδιάδας, έλαβε 

από τον εμίνη του κρατικού ταμείου και διαχειριστή της περιουσίας του θανόντος τρία 

χωράφια στο ίδιο χωριό, συνολικής έκτασης 42 στρεμμάτων.730 Θα ήταν ευχής έργο αν 

μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του 

χρέους, αν επρόκειτο δηλαδή για δάνειο της Αϊσέ προς τον Χασάν, για χρέος από την 

πώληση αγροτικών προϊόντων ή για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν 

η γαμήλια δωρεά της, διότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κείμενο ότι οι δυο τους 

ήταν σύζυγοι. 

Στις καταχωρίσεις που μελετήσαμε, ακόμη σπανιότερα σημειώνεται το είδος 

της καλλιέργειας. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν σημειώνεται απλώς ο όρος 

«χωράφι/tarla», μαθαίνουμε για χωράφια με καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού, βρώμης, 

ρόβης, κουκιών και άχυρου.731 Η Greene αναφέρει πως στο Τέμενος και στο Μαλεβίζι 

καλλιεργούσαν αποκλειστικά σιτάρι,732 αλλά κάτι τέτοιο δύσκολα επιβεβαιώνεται από 

τα κατάστιχα. Επίσης σε κάποιες αγοραπωλησίες σημειώνεται η ύπαρξη «δέντρων 

καρποφόρων και μη/eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmire», χωρίς να επεξηγούνται τα 

είδη των δέντρων.733 Οι πληροφορίες που καταγράφονται στις καταχωρίσεις που 

αφορούν αγοραπωλησίες χωραφιών είναι τα ατομικά στοιχεία του πωλητή και του 

αγοραστή, η τοποθεσία όπου βρίσκεται το χωράφι, οι γειτονικές περιουσίες, η έκταση, 

η τιμή, καθώς και η ύπαρξη δέντρων. Σε μια τυπική καταχώριση αγοραπωλησίας 

χωραφιού διαβάζουμε: 

                                                           
729 36,4 ή 33,3 ασλάνια γρόσια, με βάση την ισοτιμία 1/110 ή 1/120, η οποία αναφέρεται σε άλλες 

καταχωρίσεις των κωδίκων για το έτος 1673· Ε. Ζαχαριάδου και Μ. Σαρηγιάννης, «Σημείωμα για τα 

νομίσματα», στο Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 

17. 
730 Ι.Κ.Χ. 4:722 [18/7/1673]. 
731 Ι.Κ.Χ. 3:911, 915· Ι.Κ.Χ. 4:422,709· Ι.Κ.Χ. 5:462. Πληροφορούμαστε και για ένα βαμβακοχώραφο 

που είχε η Παπαδιά στο χωριό Αβδού Πεδιάδας· Ι.Κ.Χ. 5:893 [10/8/1689]. Επίσης μαθαίνουμε για 

χωράφι με λάχανα (lahana tarlası) που πουλήθηκε ανάμεσα σε άλλη ακίνητη περιουσία στο χωριό 

Σκιλλού Πεδιάδας· Ι.Κ.Χ.3:880 [11/1/1763]. Από άλλη καταχώριση πληροφορούμαστε για την αλλαγή 

της καλλιέργειας βακουφικών γαιών, οι οποίες είχαν καταγραφεί ως λαχανόκηποι. Εξαιτίας της έλλειψης 

νερού οι νομείς των γαιών αναγκάστηκαν να σπείρουν κριθάρι και σιτάρι, μεταβάλλοντας έτσι και το 

φορολογικό καθεστώς των γαιών· Ι.Κ.Χ. 4:709 [6-15/7/1673]. Βλ. και Λαΐου, Η Σάμος κατά την 

οθωμανική περίοδο, 100-101. 
732 Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 203. 
733 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 4:159 [29/8/1672], 1054 [3/6/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:518 [29/7/1674]. Η Λαΐου που 

μελέτησε την οθωμανική Σάμο, αναφέρει επίσης την ύπαρξη σύδεντρων χωραφιών και αμπελιών, την 

οποία συσχετίζει με την προσπάθεια μετατροπής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος· Λαΐου, Η Σάμος κατά 

την οθωμανική περίοδο, 142. Υπενθυμίζουμε και στο σημείο αυτό την άποψη της Τριανταφυλλίδου-

Baladié σχετικά με την ταυτόχρονη καλλιέργεια στο ίδιο χωράφι διαφορετικών καλλιεργιειών· 

Τριανταφυλλίδου-Baladié, Το εμπόριο και η οικονομία της Κρήτης, 135. 
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Από τους κατοίκους του χωριού Κάτω Βάθεια του ναχιγέ Πεδιάδας, που ανήκει 

διοικητικά στο Χάνδακα, η Σοφία κόρη Γιάννη παρουσιάστηκε στο ιεροδικαστικό 

συμβούλιο του ιεροδικείου και ενώπιον του Οσμάν Μπέη γιου Αμπντουλλάχ δήλωσε ότι 

πουλάει στον προαναφερθέντα χωράφι πλήρους ιδιοκτησίας της για εννιά ασλάνια 

γρόσια. Το χωράφι, έκτασης τριών μουζουριών, βρίσκεται στο ίδιο χωριό και συνορεύει 

από τις τέσσερις πλευρές με χωράφι του αγοραστή. Μετά την ολοκλήρωση της 

συμφωνίας, η πωλήτρια έλαβε από τα χέρια του αγοραστή πλήρως το παραπάνω ποσό. 

Πλέον το χωράφι αποτελεί πλήρη ιδιοκτησία του αγοραστή, ο οποίος μπορεί να το 

διαθέσει όπως επιθυμεί. Κατόπιν αίτησης καταγράφηκαν όσα συνέβησαν. Την 25η ημέρα 

του μήνα Τζεμαζί ουλ Εββέλ του έτους 1082. 

Μάρτυρες της διαδικασίας: Χιουσεΐν Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, Μουσταφά Αγάς γιος [   

], Οσμάν Αγάς γιος Μουσταφά, Χασάν Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, Χιουσεΐν Μπέης γιος 

Αμπντουλλάχ.734 

 Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες που 

διέθεταν μετρητά για να πραγματοποιήσουν αγορές ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη 

γυναίκα που τραβάει την προσοχή μας είναι η Ραμπιά κόρη Μεχμέτ Μπεσέ που 

κατοικούσε στη συνοικία Σοφού Μεχμέτ Πασά στο Χάνδακα. Στο οθωμανικό κείμενο 

σημειώνεται ως «ενήλικη παρθένα», γεγονός που δείχνει ότι δεν είχε ακόμη 

παντρευτεί. Ως πληρεξούσιός της στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ο πατέρας της 

Μεχμέτ Μπεσέ γιος Χασάν. Στην καταχώριση διαβάζουμε ότι αγόρασε από τον Χατζή 

Μουσταφά Αγά γιο του πεταλωτή Σουλεϊμάν, που κατοικούσε στο Χάνδακα, στην ίδια 

συνοικία με τη Ραμπιά, ακίνητα στο χωριό Σκιλλούς (Καλλονή) και Άγιο Βασίλειο του 

ναχιγέ Πεδιάδας για 700 γρόσια. Η περιουσία συνίστατο στα εξής: αμπέλι δύο 

στρεμμάτων, ¼ από λαχανόκηπο μαζί με πέντε κυψέλες αξίας 200 γροσίων, καθώς και 

τσιφλίκι αξίας 500 γροσίων, στην τοποθεσία «Κυρά-Σπηλιώτισσα» του χωριού Άγιος 

Βασίλειος, το οποίο περιλαμβάνει χωράφια, αμπέλι, κήπο και όλα τα εξαρτήματά 

του.735 Στην καταχώριση δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να παραπέμπει σε 

συμψηφισμό ή αποπληρωμή χρέους μεταξύ των εμπλεκομένων· μπορεί απλώς η 

Ραμπιά, ή ο πατέρας της στο όνομά της, να αποφάσισε να επενδύσει το κεφάλαιο που 

διέθετε στην αγορά γης. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι η υψηλή τιμή πώλησης 

                                                           
734 Για την ελληνική περίληψη βλ. Ι.Κ.Χ. 3:140 [29/9/1671]. 
735 Ι.Κ.Χ. 3:880 [11/1/1763]. 
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οφειλόταν στις κυψέλες που πουλήθηκαν μαζί με τον λαχανόκηπο, μια και ο αγοραστής 

θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί εμπορικά τα προϊόντα (μέλι, κερί, οπωροκηπευτικά) 

και να αποκομίσει κέρδος. Ωστόσο το επιχείρημα αυτό δεν είναι τόσο πειστικό, αφενός 

διότι ο αριθμός των κυψελών είναι πολύ μικρός για να μπορέσει να δικαιολογήσει το 

ύψος της τιμής πώλησης και αφετέρου διότι η Ραμπιά δεν αγόρασε όλο το λαχανόκηπο, 

παρά μόνο το ¼ αυτού. Σε άλλες καταχωρίσεις όπου πωλούνται λαχανόκηποι και 

μποστάνια η έκτασή τους υπολογίζεται, συνήθως, σε πήχεις, γεγονός που φανερώνει 

ότι δεν επρόκειτο για μεγάλες εκτάσεις. Ίσως η υψηλή τιμή πώλησης να είναι η μόνη 

έμμεση πληροφορία για την ύπαρξη κάποιας οφειλής εκ μέρους του πωλητή προς τη 

Ραμπιά, χωρίς –επαναλαμβάνουμε– να γίνεται καμία αναφορά σε εικονική πώληση 

μέσα στην καταχώριση.736 Σημαντικός ήταν ο ρόλος του πατέρα της Ραμπιά στη θέση 

του πληρεξούσιου. Ίσως με την παρουσία του και την αγορά των γαιών και των 

κυψελών ήθελε να δείξει δημόσια στο ιεροδικείο του Χάνδακα ότι «προικίζει» την 

ενήλικη και ανύπανδρη κόρη του με ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας, η οποία 

βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το Χάνδακα. 

 Μια άλλη μουσουλμάνα, πιθανότατα εξισλαμισμένη αυτή τη φορά, αγόρασε 

ακίνητη περιουσία και ζώα μεγάλης αξίας. Πρόκειται για την Ραζιγέ κόρη 

Αμπντουλλάχ, με πληρεξούσιο τον Μεχμέτ Τσελεμπή γιο Ιλιάς, η οποία αγόρασε από 

τον σύζυγό της Χιζίρ Τσαβούς, με πληρεξούσιο τον Οσμάν Αγά γιο Ορούτς, ένα σπίτι 

στη συνοικία Βεκίλ-ι Χαρτζ του Χάνδακα, όπου διέμενε το ζευγάρι. Το σπίτι 

περιλάμβανε ένα ανώγειο και πέντε ισόγεια δωμάτια, καθώς και πηγάδι, φούρνο και 

αυλή. Εκτός από το σπίτι η Ραζιγέ αγόρασε και ένα τσιφλίκι στο χωριό Φοινικιά του 

ναχιγέ Τεμένους, «με γνωστά σύνορα», που περιλάμβανε χωράφι, αμπέλι, δύο 

ζευγάρια βόδια, δύο γαϊδούρια και διάφορα εργαλεία του τσιφλικιού.737 Η αξία της 

παραπάνω περιουσίας ανερχόταν στα 30.000 άσπρα.738 Όπως αναφέρεται στην 

καταχώριση, ο Χιζίρ Τσαβούς πούλησε την περιουσία στη σύζυγό του για να ξεχρεώσει 

ποσό που είχε λάβει από εκείνη ως δάνειο (cihet-i karz). Όπως βλέπουμε στην 

περίπτωση αυτή, η εξισλαμισμένη σύζυγος επένδυσε το κεφάλαιο που είχε στη διάθεσή 

                                                           
736 Σε καταχώριση του πρώτου ιεροδικαστικού κώδικα καταγράφτηκε η ακύρωση αγοραπωλησίας ενός 

αγρού αφιερωμένου σε μοναστήρι, επειδή αποδείχθηκε ότι ήταν εικονική· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις 

τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 77 (αρ. μτφρ. 105 [13/10/1658]). 
737 Ι.Κ.Χ. 4:1133 [6/3/1686]. 
738 Με βάση τις ισοτιμίες γροσιού-άσπρου της εποχής, τα 30.000 άσπρα υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσαν 

σε 214-273 ασλάνια γρόσια με βάση την αντιστοιχία 1:110 ή 1:140. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. 

Ζαχαριάδου και Σαρηγιάννης, «Σημείωμα για τα νομίσματα», στο Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, 

Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 19. 
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της στο δανεισμό.739 Στην καταχώριση δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με τον 

τρόπο απόκτησης ή την προέλευση αυτού του χρηματικού κεφαλαίου της συζύγου. Ένα 

μέρος του μπορεί να ήταν η προκαταβαλλόμενη γαμήλια δωρεά, η οποία –όπως είδαμε 

στο σχετικό κεφάλαιο– καταβαλλόταν στη σύζυγο συνήθως σε μετρητά. Δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε αν η απόφαση για την πώληση ακίνητης περιουσίας αντί της 

εξόφλησης του ποσού σε μετρητά πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της συζύγου ή 

εξαιτίας της αδυναμίας του άντρα της να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό μαζί με τον 

τόκο φυσικά.740 Όπως φαίνεται και από άλλες καταχωρίσεις η πώληση ακίνητης ή/και 

κινητής περιουσίας προκειμένου να αποπληρωθεί δάνειο ή χρέος ήταν μια διαδικασία 

αρκετά συνηθισμένη, η οποία δεν αφορούσε μόνο συζύγους ή συγγενείς, αλλά και 

ανθρώπους που δεν είχαν μεταξύ τους καμία συγγενική σχέση.741 Τέλος, αυτή, όπως 

άλλες ανάλογες περιπτώσεις, συνιστούν ότι τα περιουσιακά στοιχεία δύο συζύγων 

παρέμεναν ατομικά του καθενός,742 όπως προβλέπει ο ιερός νόμος, εκτός αν πίσω από 

μια τέτοια συναλλαγή υποκρύπτεται κάποια οικογενειακή οικονομική στρατηγική που 

δεν μπορούμε να διακρίνουμε. 

Αναμφίβολα η πιο επιφανής και πλούσια μουσουλμάνα την οποία συναντήσαμε 

να πουλάει ακίνητη περιουσία σε χωριά του Τεμένους είναι η Φατμά Χανούμ, κόρη 

του θανόντος Ταβουκτσού Μουσταφά Πασά.743 Το γεγονός ότι ανήκε στα ανώτερα 

οικονομικά και κοινωνικά στρώματα του Χάνδακα καθίσταται σαφές από τον τίτλο 

                                                           
739 Για παρόμοιες περιπτώσεις εξισλαμισμένων γυναικών βλ. Ι.Κ.Χ. 4:525 [16/3/1673], 532 [10-

19/3/1673]. Για την εμπλοκή των γυναικών σε έντοκες χρεωπιστωτικές συναλλαγές, βλ. Gerber, “Social 

and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa”, 234· Jennings, “Loans and Credit”, 224-

226· του ίδιου, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records”, 187-190· S. Faroqhi, “Two 

Women of Substance”, στο δικό της Stories of Ottoman Men and Women: Establishing Status, 

Establishing Control, Κωνσταντινούπολη 2002, 151-166· Marcus, “Men, Women and Property”, 145· 

F. Zarinebaf, “From Mahalle (Neighborhood) to the Market and the Court: Women, Credit, and Property 

in Eighteenth-Century Istanbul”, στο J. G. Sperling και Sh. K. Wray (επιμ.), Across the Religious Divide: 

Women, Property, and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800), Νέα Υόρκη και Λονδίνο 2010, 

224-228. 
740 Παρόλο που η είσπραξη τόκου απαγορευόταν σύμφωνα με τον ισλαμικό ιερό νόμο, οι καταχωρίσεις 

των ιεροδικαστικών καταστίχων φανερώνουν ότι στην πράξη η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμοζόταν. Τον 

17ο αιώνα που μελετάμε είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τόκος ανερχόταν στο 10-20%· Jennings, Christians 

and Muslims in Ottoman Cyprus, 283· İ. Özsoy, λ. “Faiz”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

τ. 12, Κωνσταντινούπολη 1995, 110-126. Για το ζήτημα του τόκου και τις προσπάθειες των σουλτάνων 

να περιορίσουν την κερδοσκοπία των δανειστών βλ. N. Çağatay, “Ribā and Interest Concept and 

Banking in the Ottoman Empire”, Studia Islamica, 32 (1970), 53-68. 
741 Για παράδειγμα, βλ. την αγωγή της Ραχιμέ κατά του Ιβάζ Μπεσέ για την εξόφληση δανείου, για την 

οποία έγινε αναφορά σε προηγούμενες σελίδες· Ι.Κ.Χ. 4:515 [4/3/1673]. 
742 Και στα νησιά των Κυκλάδων η κοινοκτημοσύνη μεταξύ συζύγων δεν ίσχυε παρά μόνο στα νησιά 

που είχαν δεχτεί σημαντικές δυτικές επιρροές στο δίκαιό τους. Οι περιουσίες των δύο συζύγων δεν 

συγχωνεύονταν· Ζέη, «Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη ιδιοκτησία στην Πάρο τον 18ο αιώνα», 61. 
743 Ι.Κ.Χ. 3:98 [26/8/1671]. 
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που συνοδεύει το όνομά της στις καταχωρίσεις: «καύχημα των καλυμμένων με πέπλο 

γυναικών» (fahrü’l-muhadderat).744 Ο πατέρας της είχε έρθει στην Κρήτη το 1657 και 

είχε αναλάβει τη θέση του αρχιστράτηγου (σερασκέρης/serasker). Η τελευταία, μετά 

τον θάνατο του πατέρα της, κληρονόμησε την τεράστια έγγεια περιουσία που εκείνος 

είχε καταφέρει να αποκτήσει στο Τέμενος.745 Ας δούμε πώς τη διαχειρίστηκε. Σε 

καταχώριση του τρίτου κώδικα τη συναντάμε να πουλά ακίνητη περιουσία συνολικής 

έκτασης 164,5 μουζουριών στον χριστιανό Νικολάκη γιο Τζοβάνη για 100 ασλάνια 

γρόσια. Επρόκειτο για έντεκα χωράφια, έκτασης από ένα έως 80 μουζούρια, καθώς και 

έναν κατεστραμμένο μύλο, τα οποία βρίσκονταν στην περιφέρεια των μοναστηριών 

Σίλαμος και Μελίσση του ναχιγέ Τεμένους.746 Για την πώληση αυτή η ενήλικη πλέον 

Φατμά εκπροσωπήθηκε στο ιεροδικείο από τον σύζυγό της Αλί Αγά747 γιο Μουσταφά 

Τσαβούς. Όπως πληροφορούμαστε, ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας αυτής είχε 

πουληθεί εν αγνοία της Φατμά στον Τζοβάνη Κοντόπουλο και στον Μανόλη από 

κάποιον Αλί Αγά, ο οποίος, παρόλο που δεν ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της, προχώρησε 

στην πώληση της ακίνητης περιουσίας της ανήλικης τότε Φατμά. Μόλις η τελευταία 

ενηλικιώθηκε, φρόντισε να ακυρώσει την αγοραπωλησία δηλώνοντας με σαφήνεια πως 

δεν την αναγνώριζε ως νόμιμη. Βέβαια θα περίμενε κάποιος ότι η ανήλικη κόρη του 

γνωστού σε όλους Ταβουκτσού Μουσταφά Πασά θα έχαιρε μεγαλύτερης προστασίας. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται και σε άλλες καταχωρίσεις, οι γυναίκες ανεξάρτητα από τη 

θρησκεία, την κοινωνική τους θέση ή την οικονομική τους κατάσταση, ήταν εκείνες 

που συχνότερα βρίσκονταν ανυπεράσπιστες απέναντι σε άντρες συγγενείς ή μη, οι 

                                                           
744 Βλ. σχετικά L. Peirce, “Le dilemme de Fatma: Crime sexuel et culture juridique dans une cour 

ottomane au début des temps modernes”, Annales, 53/2 (1998), 298. Η Tucker κάνει λόγο για την 

κατηγορία των γυναικών “mukhaddara/muhaddere” που ζούσαν κλεισμένες στο σπίτι και δεν 

εμφανίζονταν στον δημόσιο χώρο. Δεν έβγαιναν από το σπίτι τους ούτε για να πάνε στο ιεροδικείο να 

καταθέσουν ή να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους. Οι νομομαθείς σεβόμενοι την επιλογή τους, τις 

διευκόλυναν αποστέλλοντας στο σπίτι τους δύο μάρτυρες, παρουσία των οποίων οι γυναίκες αυτές 

πραγματοποιούσαν την κατάθεσή τους. Στο ιεροδικείο εκπροσωπούνταν από πληρεξούσιο· Tucker, 

Women, Family, and Gender, 183. Η οθωμανική σουλτανική νομοθεσία αναγνώρισε μερικώς το 

καθεστώς των απομονωμένων και καλυμμένων γυναικών. Στον κανουνναμέ του Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεπούς η τιμωρία για γυναίκες που καυγάδιζαν διακρινόταν ανάμεσα σε αυτές που δεν ανήκαν 

στην κατηγορία muhaddere και τιμωρούνταν με ραβδισμούς και χρηματικό πρόστιμο και σε αυτές που 

ανήκαν σε αυτή την κατηγορία των οποίων η τιμωρία ανατίθετο στον σύζυγό τους (επίπληξη και 

χρηματικό πρόστιμο)· Peirce, Morality Tales, 158-162. Ο όρος πιθανόν αναφέρεται σε γυναίκες της ελίτ 

που η οικονομική και κοινωνική θέση του πατέρα ή του συζύγου τους δεν επέτρεπε ή έστω περιόριζε 

αυστηρά την έκθεσή τους στο δημόσιο χώρο. 
745 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αϊβαλή, Χαιρέτη, Φωτεινού, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. 

Τέταρτος κώδικας, 21. 
746 Ι.Κ.Χ. 3:472 [29/4/1672]. Στο Τέμενος υπάρχει χωριό με το όνομα Σίλαμος και όχι μοναστήρι, όπως 

καταγράφεται στην καταχώριση. 
747 Σε άλλες καταχωρίσεις σημειώνεται ως Τσελεμπής· Ι.Κ.Χ. 3 98, 656̇· Ι.Κ.Χ. 4:111, 112, 113, 227. 
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οποίοι δεν δίσταζαν να τις αποκλείσουν από τα κληρονομικά τους μερίδια ή να τα 

καταπατήσουν. 

Σε μια άλλη καταχώριση συναντάμε τη Φατμά και τον ίδιο Νικολάκη να 

ανταλλάσσουν ακίνητη περιουσία.748 Όπως πληροφορούμαστε από την καταχώριση, ο 

Νικολάκης επέστρεψε στη Φατμά, που εκπροσωπήθηκε πάλι από τον σύζυγό της, ένα 

μέρος της περιουσίας που είχε προηγουμένως αγοράσει από εκείνη, συγκεκριμένα το 

χωράφι 30 μουζουριών και τον ερειπωμένο μύλο, και έλαβε από εκείνη τρία χωράφια 

συνολικής έκτασης 30,5 μουζουριών και ένα μύλο. Οι φειδωλές πληροφορίες των 

καταχωρίσεων δεν μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δύο μήνες μετά την 

πρώτη πώληση η Φατμά αποφάσισε να ανταλλάξει την περιουσία που είχε ήδη 

πουλήσει με άλλη περιουσία της. Ας σημειωθεί πάντως πως, με την προϋπόθεση πως 

τα δύο χωράφια ήταν ίσης παραγωγικής ικανότητας, η συγκεκριμένη ανταλλαγή έφερε 

τον Νικολάκη σε ευνοϊκότερη θέση έναντι της Φατμά, διότι έλαβε μισό μουζούρι 

επιπλέον και έναν λειτουργικό μύλο, ενώ η Φατμά πήρε πίσω χωράφι, έστω μικρότερης 

έκτασης και έναν ερειπωμένο μύλο. Ίσως η Φατμά να μετάνιωσε για την πώληση της 

συγκεκριμένης πατρικής της περιουσίας και να θέλησε να τη λάβει πίσω. Ίσως πάλι η 

παραπάνω διαδικασία να ήταν μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου που είχε στο 

μυαλό της η Φατμά ή/και ο σύζυγός της με σκοπό την αποκομιδή μεγαλύτερου οφέλους 

από την καλύτερη εκμετάλλευση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της. Μέρος του 

σχεδίου αυτού μπορεί να ήταν και ο Νικολάκης, με τον οποίο η Φατμά είχε οικονομικές 

συναλλαγές. Σε άλλη καταχώριση τη βρίσκουμε να του πουλά ακίνητο στο χωριό 

Σίλαμος Τεμένους για πέντε ασλάνια γρόσια. Το ακίνητο περιλάμβανε δέκα 

ερειπωμένα ισόγεια δωμάτια, δύο αυλές και όλα τα εξαρτήματά του.749 Πιθανολογούμε 

λοιπόν ότι οι δυο τους γνωρίζονταν καλά και ότι ανάμεσά τους υπήρχε επικοινωνία και 

εμπιστοσύνη. Ούτε σε αυτή τη συναλλαγή παρουσιάστηκε η ίδια στο ιεροδικείο, αλλά 

εκπροσωπήθηκε από τον σύζυγό της. 

Εάν θεωρήσουμε φυσικό για τη Φατμά Χανούμ, κόρη και κληρονόμο του 

Ταβουκτσού Μουσταφά Πασά, να έχει στην κατοχή της τόσο μεγάλη ακίνητη 

περιουσία, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Μέριεμ κόρη Αμπντουλλάχ. Οι καταχωρίσεις 

μας πληροφορούν ότι διέθετε σπίτι στο Σκαλάνι Πεδιάδας αλλά και στο Χάνδακα, στη 

συνοικία του Σουλτανικού Τζαμιού. Η Μέριεμ φαίνεται πως είχε στην κατοχή της 

                                                           
748 Ι.Κ.Χ. 4:111 [8-17/6/1672]. Ο όρος που χρησιμοποιείται στο οθωμανικό κείμενο για την ανταλλαγή 

της ακίνητης περιουσίας είναι «mübadele-i sahihe-i şer’iyye». 
749 Ι.Κ.Χ. 4:113 [27/7/1672]. 
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μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σε καταχώριση του τρίτου κώδικα τη συναντήσαμε να 

κάνει αγωγή στον Γιάννη γιο Νικολού με την κατηγορία ότι, ενώ είχαν συμφωνήσει να 

της παραδώσει 40 μουζούρια σιτάρι έναντι δέκα γροσιών, εκείνος της παρέδωσε μόνο 

τα 23 μουζούρια. Ο εναγόμενος κέρδισε την αγωγή, διότι απέδειξε με δύο μάρτυρες 

ότι της παρέδωσε όλη τη συμφωνημένη ποσότητα του σιταριού.750 Δεν μπορεί κανείς 

να πει με βεβαιότητα αν η Μέριεμ πράγματι αδικήθηκε στη συμφωνία που είχε κάνει 

και αυτό την οδήγησε στο ιεροδικείο ή αν προσπάθησε με δόλο να αποσπάσει 

μεγαλύτερη ποσότητα σιτηρών από αυτή που είχε συμφωνηθεί και είχε λάβει, 

χρησιμοποιώντας το δικαστήριο ως μέσο πίεσης. Σε άλλες καταχωρίσεις τη 

συναντήσαμε να πουλάει χωράφια συνολικής έκτασης τριών στρεμμάτων και 57 

μουζουριών, καθώς και ένα σπίτι και ένα αμπέλι 12 εργατών που είχε στο Σκαλάνι.751 

Μάλιστα τον ένα από τους αγοραστές της περιουσίας της τον παντρεύτηκε. Πρόκειται 

για τον γενίτσαρο του 33ου λόχου Ισμαήλ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ. Οι δύο σύζυγοι, 

που πλέον έμεναν στο Σκαλάνι, παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του καδή για να 

καταχωρίσουν την πώληση της κοινής τους ιδιοκτησίας (‘ale’l-iştiraki’s-sevi) στον 

τσαούση του 4ου λόχου των τζεμπετζήδων του Χάνδακα Τζαφέρ Αγά γιο Μουσταφά.752 

Η πωλούμενη περιουσία αποτελούνταν από χωράφια στο ίδιο χωριό, συνολικής 

έκτασης 25 μουζουριών, και η τιμή πώλησης ανερχόταν στα 15,5 ασλάνια γρόσια. 

Πολλές από τις συναλλαγές τους σε ακίνητη περιουσία ήταν με γενίτσαρους, ενώ 

ακόμη και στους μάρτυρες της διαδικασίας που καταγράφονται στο τέλος της 

καταχώρισης, οι γενίτσαροι αποτελούν την πλειονότητα. 

Εκτός από τις μουσουλμάνες, δεν ήταν λίγες οι χριστιανές που εμφανίστηκαν 

στον καδή, αυτοπροσώπως ή μέσω βεκίλη, για να αγοράσουν ακίνητη περιουσία. Ένα 

παράδειγμα είναι η Σοφία κόρη Νικολού από τις Μελέσες Πεδιάδας.753 Μετά τον 

θάνατο του συζύγου της Αντώνη γιου Γιώργη,754 εκείνη, ως μοναδική κληρονόμος του, 

έλαβε το ¼ της περιουσίας του, όπως ορίζει ο ιερός νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 

υπόλοιπη περιουσία του θανόντος, παρόλο που ήταν χριστιανός, περιήλθε στο κρατικό 

ταμείο επειδή δεν υπήρχαν άλλοι κληρονόμοι. Η Σοφία, λοιπόν, παρουσιάστηκε στο 

ιεροδικείο Χάνδακα για να καταχωρίσει την αγορά των υπόλοιπων ¾ της ακίνητης 

                                                           
750 Ι.Κ.Χ. 3:155 [5/10/1671]. 
751 Ι.Κ.Χ. 3:382 [19/3/1672], 384 [23/3/1672]. Στην πρώτη καταχώριση δήλωσε ως τόπο κατοικίας τη 

συνοικία του σουλτανικού τζαμιού στο Χάνδακα και στη δεύτερη το χωριό Σκαλάνι του ναχιγέ 

Πεδιάδας. 
752 Ι.Κ.Χ. 5:386 [25/4/1674]. 
753 Ι.Κ.Χ. 3:377 [29/2-9/3/1672]. 
754 Από άλλη καταχώριση μαθαίνουμε ότι το επώνυμό του είναι Παραδείσης· Ι.Κ.Χ. 3: 534 [28/11/1671]. 
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περιουσίας του θανόντος, για 97,5 ασλάνια γρόσια. Την πώληση πραγματοποίησε, 

μέσω δημόσιου πλειστηριασμού, ο εμίνης του κρατικού ταμείου755 Σουλεϊμάν Αγάς. Η 

περιουσία που αγόρασε αποτελούνταν από τα ¾ δύο αμπελιών στις Μελέσες, έκτασης 

τριών στρεμμάτων το καθένα, ¾ χωραφιού τριών στρεμμάτων και ¾ χωραφιού μισού 

στρέμματος, μαζί με ελαιόδεντρο, δύο μουριές και ένα ισόγειο δωμάτιο στο χωριό 

Τραπεζάκι Πεδιάδας, καθώς και τα ¾ από πέντε πιθάρια και έξι βαρέλια κρασιού. Ως 

εδώ έχουμε μια τυπική καταχώριση πώλησης, μέσω πλειστηριασμού, εκ μέρους του 

κρατικού υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την εκποίηση των περιουσιών άκληρων 

θανόντων, οι οποίες περιέρχονταν στο κράτος. Καταλαβαίνουμε ότι η Σοφία διέθετε 

χρηματικό κεφάλαιο, μάλιστα αρκετά σημαντικό, για να αγοράσει τα υπόλοιπα ¾ της 

περιουσίας που είχε ήδη κληρονομήσει. Ωστόσο, σε άλλη καταχώριση, η οποία 

καταγράφηκε το ίδιο δεκαήμερο με την πρώτη, διαβάζουμε ότι η ίδια περιουσία 

πουλήθηκε από τον προαναφερόμενο εμίνη και διαχειριστή της περιουσίας στον 

Γιώργη γιο Κωνσταντίνου για 130 ασλάνια γρόσια.756 Πέρα από την διαφορά στην 

τιμή, οι δύο καταχωρίσεις διαφέρουν και ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Στην περίπτωση της Σοφίας δηλώνεται με σαφήνεια ότι προηγήθηκε δημόσιος 

πλειστηριασμός και ότι τα ¾ της περιουσίας πουλήθηκαν σε αυτή, που ήταν ο 

πλειοδότης.757 Αντιθέτως, στην περίπτωση του Γιώργη, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε 

πλειστηριασμό. Άραγε ο εμίνης του κρατικού ταμείου πούλησε παράνομα στον 

δεύτερο αγοραστή την περιουσία, παρακάμπτοντας την επίσημη και δημόσια 

διαδικασία, με σκοπό την εξασφάλιση προσωπικού οικονομικού οφέλους ή/και την 

εξυπηρέτηση κάποιου οικείου του; Σε μια τέτοια περίπτωση το αξιοπερίεργο είναι ότι 

δεν δίστασε να την καταχωρίσει στο κατάστιχο, πιθανότατα για να δείξει ότι 

ακολουθήθηκε η τυπική και νόμιμη διαδικασία στην αγοραπωλησία. Ή μπορεί η 

πώληση στη Σοφία να ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο και ο εμίνης να προχώρησε 

στη νόμιμη πώληση της περιουσίας στον Γιώργη, που ενδεχομένως ήταν ο δεύτερος 

πλειοδότης; Δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι ώστε 

να πληροφορηθούμε την αιτία των δύο πωλήσεων ή τις εξελίξεις που ακολούθησαν. 

                                                           
755 Το κρατικό ταμείο (beytülmâl) ήταν υπεύθυνο για την καταγραφή και διαχείριση των περιουσιών 

θανόντων που δεν άφηναν κληρονόμους ή που οι κληρονόμοι τους αγνοούνταν ή ήταν απόντες. Το 

ταμείο μπορούσε να εκποιήσει την ακίνητη περιουσία ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους. Η 

συνηθισμένη διαδικασία ήταν να πουλιέται η περιουσία αυτή σε δημόσιο πλειστηριασμό στον 

πλειοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. M. Erkal, λ. “Beytülmâl”, στο Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, τ. 6, Κωνσταντινούπολη 1992, 90-94. 
756 Ι.Κ.Χ. 3:371 [29/2-9/3/1672]. 
757 Ι.Κ.Χ. 3:377 [29/2/-9/3/1672]. 
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Εντούτοις τη Σοφία και τον πληρεξούσιο του ντεφτερντάρη, Σουλεϊμάν, τους 

συναντάμε σε άλλη μία υπόθεση, η οποία είχε καταγραφεί στο κατάστιχο λίγους μήνες 

πριν από την παραπάνω αγοραπωλησία. Πρόκειται για την αγωγή που έκανε η Σοφία 

κατά του Σουλεϊμάν κατηγορώντας τον για καταπάτηση ¾ αμπελιού, συνολικής 

έκτασης δέκα στρεμμάτων, το οποίο της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Μετά την άρνηση 

του εναγόμενου για τη δωρεά, η ενάγουσα παρουσίασε ως μάρτυρες δύο 

μουσουλμάνους γενίτσαρους και κέρδισε την αγωγή.758 Όπως φαίνεται και από άλλες 

καταχωρίσεις των κωδίκων, οι περιουσίες που θεωρούνταν «ορφανές», δίχως 

κληρονόμους δηλαδή, πωλούνταν συχνά σε τρίτους από τον εμίνη του κρατικού 

ταμείου. Εντούτοις, δεν είναι λίγες οι καταχωρίσεις στις οποίες ο εμίνης φαίνεται πως 

προχώρησε στην πώληση με σκοπό τον προσωπικό του πλουτισμό και όχι την ενίσχυση 

των κρατικών εσόδων, εκτός αν τέτοιες ενέργειες οφείλονταν στο ότι πραγματικά δεν 

ήταν ενήμερος για την ύπαρξη κληρονόμων ή για τη μεταβίβαση των περιουσιακών 

στοιχείων σε άλλα πρόσωπα όσο ο ιδιοκτήτης τους ήταν εν ζωή. Τον συναντήσαμε 

πάντως ως εναγόμενο σε αγωγές κληρονόμων που παρουσιάζονταν εκ των υστέρων 

διεκδικώντας την περιουσία των θανόντων συγγενών τους.759 Σε άλλες περιπτώσεις οι 

αγωγές αφορούσαν περιουσίες που είχαν ήδη πουληθεί ιδιωτικά, δίχως επίσημη 

καταχώριση της αγοραπωλησίας, πριν περιέλθουν στο κρατικό ταμείο. Συνεπώς, ο 

εκάστοτε εμίνης του κρατικού ταμείου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιες από τις 

περιουσίες αυτές ήταν ελεύθερες προς πώληση και ποιες όχι. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει 

στην περίπτωση της Σοφίας, διότι είδαμε ότι και οι δύο αγοραπωλησίες 

καταχωρήθηκαν μέσα στο ίδιο δεκαήμερο. 

 Αξίζει να αναφερθούμε σε μια ακόμη χριστιανή, η οποία φαίνεται πως είχε στη 

διάθεσή της χρηματικό κεφάλαιο, το οποίο επένδυσε σε γη. Πρόκειται για την Καλή 

κόρη Τζανή από το χωριό Προύσα του ναχιγέ Τεμένους. Σύμφωνα με τις σχετικές 

καταχωρίσεις, παρουσιάστηκε τρεις φορές μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών 

                                                           
758 Ι.Κ.Χ. 3:534 [28/11/1671]. 
759 Η περιουσία των θανόντων που προοριζόταν για το κρατικό ταμείο δεν δημευόταν αμέσως, αλλά 

διατηρούνταν για ένα χρονικό διάστημα ως παρακαταθήκη. Η διάρκεια της παραμονής τους σε αυτό το 

καθεστώς δεν είναι με σαφήνεια καθορισμένη. Αν στο διάστημα αυτό παρουσιάζονταν κληρονόμοι του 

θανόντος, έπρεπε πρώτα να αποδείξουν εγγράφως ή με μάρτυρες το βαθμό συγγένειας με το θανόντα 

και έπειτα λάμβαναν το μερίδιο που τους αντιστοιχούσε από την κληρονομιά του· Καραντζίκου και 

Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, ξα-ξβ΄. Για παρόμοιες περιπτώσεις κληρονόμων που 

διεκδίκησαν, μέσω αγωγής κατά του εμίνη του κρατικού ταμείου, το κληρονομικό τους μερίδιο ή την 

γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά, σε περιπτώσεις γυναικών βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:272 

[6/1/1672], 556 [2/11/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:98 [7/8/1672], 109 [9/8/1672], 459 [1/2/1673], 505 [4/3/1673], 

703 [14/7/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:27 [10/8/1673], 111 [24/9/1673], 502 [5/7/1674], 695 [26/2/1688]. 
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αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο του Χάνδακα για να καταχωρίσει την αγορά τριών 

χωραφιών. Πιο συγκεκριμένα, αγόρασε από τον Μιχάλη γιο Γιάννη χωράφι τεσσάρων 

μουζουριών για 28 ασλάνια γρόσια,760 από τον Κωνσταντίνο γιο Νικολού χωράφι ενός 

μουζουριού για 10 ασλάνια γρόσια761 και, τέλος, από τον Μανόλη γιο Μιχάλη χωράφι 

τριών στρεμμάτων για 20 ασλάνια γρόσια.762 Συνολικά αγόρασε δύο χωράφια 

συνολικής έκτασης πέντε μουζουριών και ένα ακόμη έκτασης τριών στρεμμάτων, 

καταβάλλοντας 58 ασλάνια γρόσια. Από τις καταχωρίσεις πληροφορούμαστε ότι μέρος 

της περιουσίας που αγόρασε συνόρευε με άλλη δική της. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε 

ότι η Καλή επένδυσε τα μετρητά που είχε στη διάθεσή της στην αύξηση της έγγειας 

ιδιοκτησίας της με την προσθήκη όμορης περιουσίας. Πρόκειται για πάγια τακτική των 

αγροτών του νησιού και προφανώς και άλλων περιοχών, η οποία φτάνει ως τις μέρες 

μας και αφορά την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συγκέντρωση έγγειας ιδιοκτησίας σε 

ένα μόνο μέρος. Με τον τρόπο αυτό ο αγρότης εξοικονομεί χρόνο και χρήματα, τα 

οποία έπρεπε να διαθέσει σε περίπτωση που η περιουσία του βρισκόταν σε διαφορετικά 

μέρη. Η διαδικασία αυτή προφανώς ενισχύθηκε από την εφαρμογή του δικαιώματος 

της «προτίμησης» στο οποίο έγινε αναφορά σε προηγούμενες σελίδες. 

 Ολοκληρώνοντας το υποκεφάλαιο για τις αγοραπωλησίες των χωραφιών θα 

αναφερθούμε στην περίπτωση αγοράς ακίνητης περιουσίας από τους μοναχούς 

μοναστηριού σε χωριό του ναχιγέ Μαλεβιζίου, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον ως 

προς τους εμπλεκομένους σε αυτή, αλλά και αναφορικά με την πραγματική αιτία για 

την πραγματοποίησή της. Οι μοναχοί ενός μοναστηριού,763 το όνομα του οποίου δεν 

καταγράφεται στην καταχώριση, με πληρεξούσιο τον μητροπολίτη Κρήτης Αθανάσιο, 

αγόρασαν από την Χατιτζέ Χατούν κόρη Ισά, σύζυγο του θανόντος τουρνατζήμπαση 

Ομέρ Αγά, ακίνητο έξι δωματίων, κήπο 1,5 στρέμματος, 120 ελαιόδεντρα, αμπέλι 41 

στρεμμάτων και χωράφι 100 στρεμμάτων, για 52 ασλάνια γρόσια. Η περιουσία 

βρισκόταν στα όρια του χωριού Λουτράκι764 και την είχε κληρονομήσει η Χατιτζέ από 

τον θανόντα σύζυγό της.765 Όπως παρατηρούμε, η τιμή πώλησης της περιουσίας είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της μεγάλης έκτασής της. Πιθανόν η Χατιτζέ Χατούν 

                                                           
760 Ι.Κ.Χ. 5:205 [27/11/1673]. 
761 Ι.Κ.Χ. 5:223 [9/12/1673]. 
762 Ι.Κ.Χ. 5:611 [15/12/1673]. 
763 Ας επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν συναντήσαμε καμία καταχώριση στους μελετώμενους 

κώδικες στην οποία να εμπλέκεται μοναχή. 
764 Ίσως το εν λόγω μοναστήρι να ήταν η Μονή Ιερουσαλήμ στο χωριό Λουτράκι Μαλεβιζίου. 
765 Ι.Κ.Χ. 5:758 [21/1/1689]. 
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χρειαζόταν άμεσα μετρητά. Στην περίπτωσή της είμαστε τυχεροί, διότι 

πληροφορούμαστε από άλλες καταχωρίσεις τι είχε συμβεί και για ποιο λόγο έπρεπε να 

συγκεντρώσει γρήγορα χρήματα. Ο σύζυγός της, τουρνατζήμπασης Ομέρ Αγάς, είχε 

αφήσει μεγάλα χρέη, τα οποία έπρεπε εκείνη να αποπληρώσει πουλώντας την 

περιουσία του. Εκείνος είχε αναλάβει την πληρωμή των μισθών των τουρνατζήδων 

(turnacı) και των γιαμάκηδων (yamak) που υπηρετούσαν στη φρουρά του Χάνδακα. Η 

μισθοδοσία τους για την περίοδο 1 Ρετζέπ-30 Ζιλχιτζέ του έτους 1098 [13/5-6/11/1687] 

ήταν προγραμματισμένη να γίνει από έσοδα που προέρχονταν από την Τρίπολη (Şam-

ı Trablus). Τα χρήματα αυτά καθυστέρησαν να φτάσουν στο Χάνδακα. Ο Ομέρ Αγάς 

υπό την πίεση της κατάστασης αναγκάστηκε να καταβάλει τους μισθούς από τη δική 

του περιουσία. Όταν συνειδητοποίησε ότι και τα δικά του εισοδήματα δεν ήταν επαρκή, 

κατέφυγε στο δανεισμό.766 Πέθανε όμως πριν προλάβει να αποπληρώσει τα χρέη του. 

Η λακωνική καταγραφή του θανάτου του στο κατάστιχο δεν αφήνει καμία υπόνοια για 

όσα πραγματικά συνέβησαν στον Ομέρ Αγά. Από άλλες πηγές πληροφορούμαστε ότι 

ο τουρνατζήμπασης, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των γενιτσάρων, 

ανάμεσά τους και ο διοικητής τους Ζουλφικάρ Πασάς, δολοφονήθηκε από μια ομάδα 

γενιτσάρων του φρουρίου του Χάνδακα, οι οποίοι στασίασαν, πιθανότατα στα μέσα 

Μαΐου του 1688.767 Καμιά νύξη για τα αιματηρά αυτά γεγονότα δεν καταγράφηκε στον 

ιεροδικαστικό κώδικα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του είδους των 

αρχείων, στα οποία καταγράφεται μια πραγματικότητα που συχνά παρουσιάζει κενά, 

μια και αναφέρεται βασικά στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες από νομική 

σκοπιά. 

Ας επανέλθουμε όμως στη Χατιτζέ. Μετά τη δολοφονία του συζύγου της έπεσε 

σε εκείνη το βάρος της αποπληρωμής των χρεών του. Προφανώς, όπως προαναφέραμε, 

είχε άμεση ανάγκη για μετρητά και για το λόγο αυτό κατέφυγε στην πώληση της 

κληρονομημένης ακίνητης περιουσίας. Ίσως κάποιος προβληματιστεί αναφορικά με τη 

συμμετοχή του μητροπολίτη Αθανασίου στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αυτή όμως 

μπορεί να εξηγηθεί από τη διοικητική εξάρτηση της μονής από τον μητροπολίτη, καθώς 

και από την έτσι κι αλλιώς παρουσία του τελευταίου στο Χάνδακα, όπου ήταν και η 

                                                           
766 Δανείστηκε 1.500 γρόσια από τον Μαχμούτ Μπεσέ και 500 γρόσια από τον πρώην εφέντη των 

γενιτσάρων Μουσταφά Εφέντη γιο Χασάν· Ι.Κ.Χ. 5:710 [15/6/1688], 712 [28/5/1688] αντίστοιχα. 
767 M. Sariyannis, “Rebellious Janissaries: Two Military Mutinies in Candia (1688, 1762) and their 

Aftermaths”, στο Anastasopoulos (επιμ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule, 268-269. Για 

πληροφορίες σχετικά με τις πηγές που κατέγραψαν το γεγονός βλ. στο ίδιο, 268, ιδιαίτερα υποσημείωση 

62. Βλ. επίσης Χαιρέτη, «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο του Χάνδακα», 28. 



 

 

226 

 

έδρα του ιεροδικείου.768 Κατά τ’ άλλα πάντως, η παρουσία των ηγούμενων και των 

μοναχών διαφόρων μοναστηριών του νησιού στον καδή ήταν μια εικόνα συνηθισμένη 

για το ιεροδικείο του Χάνδακα, στο οποίο απευθύνονταν, κυρίως για τη διευθέτηση 

συναλλαγών ακίνητης περιουσίας και διενέξεων.769 Όπως διαπιστώνουμε από τις 

καταχωρίσεις, οι μοναχοί γνώριζαν τη λειτουργία του ισλαμικού νόμου, τον οποίο 

χρησιμοποιούσαν προς όφελός τους.770 

 

 

III. Αγοραπωλησίες αμπελιών 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις αγοραπωλησίες αμπελιών, οι οποίες 

καταγράφηκαν στο κατάστιχο του καδή στο Χάνδακα και αφορούν τους τρεις 

μελετώμενους ναχιγέδες. Είναι γνωστό ότι η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή 

στο νησί της Κρήτης ήταν διαδεδομένες ήδη από τη βενετική περίοδο.771 Τα 

                                                           
768 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις των κωδίκων, ο εκάστοτε μητροπολίτης δεν ασχολούνταν 

αποκλειστικά με τα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά αναμιγνυόταν και σε εμπορικές συναλλαγές, 

προκειμένου να εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα (Ι.Κ.Χ. 3:35 [29/7/1671], 445 [26/4/1672], 475 

[10/5/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:516 [9/3/1673], 1050 [7/11/1685], 1135 [9/3/1686]· Ι.Κ.Χ. 5:242 [1/1/1674], 366 

[9/4/1674]). Παρόλο που θεωρούνταν η κεφαλή της ορθόδοξης εκκλησίας, η οικονομική του θέση συχνά 

ήταν δύσκολη εξαιτίας της αδυναμίας είσπραξης των εκκλησιαστικών φόρων από τους χριστιανούς και 

κυρίως εξαιτίας του ανταγωνισμού με τους σιναΐτες μοναχούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόλις το 

1735, αρκετές δεκαετίες μετά την οθωμανική κατάκτηση του Χάνδακα, ο μητροπολίτης Γεράσιμος 

εγκαινίασε το ναό του Αγίου Μηνά ως μητροπολιτική του έδρα· E. Bayraktar, “The Orthodox Church 

of Crete, 1645-1735: A Case Study of the Relation between Sultanic Power and Patriarchal Will”, 

Byzantine and Modern Greek Studies, 36/2 (2012), 201-207· Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 282. 

Για τις διαμάχες μεταξύ μητροπολιτών και σιναΐτών μοναχών βλ. στο ίδιο 277-280, 282-288, 290-292. 
769 Για την οικονομική δραστηριότητα των μονών της Σάμου κατά την οθωμανική περίοδο βλ. Λαΐου, Η 

Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 145-168. 
770 Για μια παρόμοια περίπτωση βλ. Ι.Κ.Χ. 4:978 [29/1/1685], όπου ο πατέρας Κοσμάς, ηγούμενος και 

οικονόμος του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου [Γοργολαΐνη] στα Κεράσα Μαλεβιζίου, αγοράζει, 

μέσω κρατικού πλειστηριασμού, ακίνητη και κινητή περιουσία που ανήκε στην Ανεζίνα, κάτοικο του 

ίδιου χωριού, η οποία πέθανε χωρίς να παρουσιαστούν κληρονόμοι. Έτσι η περιουσία της περιήλθε στο 

κρατικό ταμείο υπό τη διαχείριση του εμίνη του τελωνείου Ιμπραήμ Τσελεμπή γιου Μεχμέτ. 
771 Με κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν το κρασί μαλβαζία, τα κρητικά κρασιά κατέκτησαν γρήγορα μια 

θέση στα τραπέζια της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το κρασί μαλβαζία βλ. 

Στ. Αλεξίου, «Μαλβαζία, το μαλεβιζιώτικο κρασί», στο Ν. Ψιλάκης (επιμ.), Το Μαλεβίζι από τα 

προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, 1998, 289-292· X. Γάσπαρης, «Μαλεβίζι, το όνομα, η 

αμπελοκαλλιέργεια και τα κρασιά στο 13ο και 14ο αιώνα», στο Η. Αναγνωστάκης (επιμ.), Οίνον Ιστορώ 

V. Μονεμβάσιος Οίνος-Μονοβασ(ί)α-Malvasia, Αθήνα 2008, 147-158. Ακόμη και μέχρι τις αρχές του 

19ου αι. όταν ο Pashley επισκέφτηκε την Κρήτη, τα χωριά του Μαλεβιζίου ήταν γνωστά για τα κρασιά 

τους. Ο περιηγητής κάνει λόγο για τα κρασιά του Αγίου Μύρωνα, τα οποία ήταν διάσημα σε όλη την 

Κρήτη· R. Pashley, Travels in Crete, τ. Α΄, Λονδίνο 1837, 234. Για τις εξαγωγές βλ. Χ. Μαλτέζου, «Η 

Κρήτη στη διάρκεια της περιόδου της Βενετοκρατίας, 1211-1669», στο Κρήτη, ιστορία και πολιτισμός, 

τ. Β΄, Ηράκλειο 1988, 139. Μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερρίκος Η΄ 

διόρισε το 1522 τον Censio Balthasari ως πρόξενό της στο Χάνδακα, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

απρόσκοπτη παροχή των διάσημων κρητικών κρασιών· στο ίδιο. 
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οικονομικά οφέλη από το εμπόριο κρασιού συνιστούσαν το μεγαλύτερο κίνητρο για 

την ευρεία ενασχόληση των ντόπιων με τις σχετικές δραστηριότητες. Μάλιστα ήταν 

τόσο διαδεδομένη η αμπελουργία που ανάγκασε, κατά περιόδους, τους Βενετούς να 

λάβουν αυστηρά μέτρα για να αναγκάσουν τους ντόπιους να ασχοληθούν με την 

καλλιέργεια σιτηρών,772 ενόψει του κινδύνου ανεπάρκειας της παραγωγής για τις 

ανάγκες σίτισης του νησιού και της απαγόρευσης των εισαγωγών από την οθωμανική 

αυτοκρατορία, λόγω του επικείμενου πολέμου. 

Αν και έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι η Κρήτη από «νησί του κρασιού»773 κατά 

τη βενετική περίοδο μεταμορφώθηκε σε «νησί του λαδιού» επί Οθωμανών,774 πιθανόν 

η μετάβαση αυτή να είχε ήδη ξεκινήσει κατά την ύστερη βενετοκρατία στην Κρήτη, 

στο πλαίσιο των προσπαθειών που κατέβαλε η βενετική διοίκηση για την αντιστάθμιση 

των οικονομικών απωλειών που είχε υποστεί το εμπόριο κρασιού, καθώς και για να 

εξασφαλίσει κέρδη από το εμπόριο λαδιού του οποίου η ζήτηση είχε αυξηθεί 

κατακόρυφα.775 Μπορεί πράγματι η παραγωγή και η εξαγωγή του κρασιού να μειώθηκε 

μετά την οθωμανική κατάκτηση, ωστόσο οι Κρητικοί ποτέ δεν έπαψαν να καλλιεργούν 

                                                           
772 Για παράδειγμα επέβαλαν την υποχρεωτική αλλαγή καλλιέργειας που πραγματοποιήθηκε με το 

ξερίζωμα των αμπελιών και τη φύτευση σιτηρών· Σ. Σπανάκης, «Η έκθεση του δούκα της Κρήτης 

Ιωάννη Σαγκρέντο», Κρητικά Χρονικά, 3 (1949), 522-523. 
773 Για την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοπαραγωγή και το εξαγωγικό εμπόριο των κρασιών της Κρήτης 

επί Βενετών, βλ. Χ. Γάσπαρης, «Παραγωγή και εμπορία κρασιού στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αι.», 

στο Α. Μυλοποταμιτάκη (επιμ.), Οίνος παλαιός ηδύποτος. Το κρητικό κρασί από τα προϊστορικά ως τα 

νεότερα χρόνια. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, Ηράκλειο 2002, 225-236· P. Topping, 

“Viticulture in Venetian Crete (XIIIth Cent.)”, στο Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 

Αθήνα 1981, 509-520. Υπάρχουν έγγραφες μαρτυρίες ότι ακόμη και γυναίκες είχαν στην κατοχή τους 

αμπέλια με πατητήρια, γεγονός που υποδεικνύει την ενασχόλησή τους ή με κάποιο τρόπο την εμπλοκή 

τους στην οινοπαραγωγή· Χ. Γάσπαρης, «Τα πατητήρια στη μεσαιωνική Κρήτη», στο Γ. Πίκουλας 

(επιμ.), Οίνον Ιστορώ IV. Θλιπτήρια και πιεστήρια. Από τους ληνούς στα προβιομηχανικά 

τσιπουρομάγγανα, Αθήνα 2005, 171, 177, 179. 
774 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εμπόριο του κρασιού και του λαδιού στην Κρήτη, βλ. 

ενδεικτικά: A. N. Adıyeke, “Üzümün ve Zeytinin Kesişen Yolları: Girit’te Osmanlı Egemenliğinin 

Kurulmasıyla Üzümün Yerini Zeytine Bırakması”, στο E. Akpınar και E. Tükenmez (επιμ.), Üzümün 

Akdeniz’deki Yolculuğu. Konferans Bildirileri, Σμύρνη 2017, 151-162· Greene, Κρήτη: ένας κοινός 

κόσμος, 186-224· Ε. Μπαλτά, «Το κρασί στους οθωμανικούς χρόνους», στο Ε. Γραμματικοπούλου 

(επιμ.), Οίνος: πολιτισμός και κοινωνία, Αθήνα 2006, 85-105· της ίδιας, “Olive Cultivation in Crete at 

the Time of the Ottoman Conquest”, Osmanlı Araştırmaları, 20 (2000), 143-164· της ίδιας, “Evidence 

for Viniculture from the Ottoman Tax Registers: 15th to 17th Century”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 

5 (2001), 1-12. Η παραγωγή ελαιόλαδου μπορεί να ήταν περιορισμένη στα χρόνια των Βενετών, αλλά 

δεν ήταν εντελώς άγνωστη· Γάσπαρης, «Η ελιά και το λάδι. Παραγωγή και εμπόριο στη μεσαιωνική 

Κρήτη (13ος-14ος αι.)», στο Ελιά και λάδι. Δ΄ Τριήμερο Εργασίας, Καλαμάτα 7-9 Μαΐου 1993, Αθήνα 

1996, 151-158. 
775 A. B. Stallsmith, “One Colony, Two Mother Cities: Cretan Agriculture under Venetian and Ottoman 

Rule”, στο S. Davies και J. L. Davis (επιμ.), Between Venice and Istanbul. Colonial Landscapes in Early 

Modern Greece, Αθήνα 2007, 158-159· Τριανταφυλλίδου-Baladié, Το εμπόριο και η οικονομία της 

Κρήτης, 133-137. 

https://www.academia.edu/4820373/%CE%97_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9._%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_13%CE%BF%CF%82-14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9._The_Olive_Tree_and_the_Olive_Oil._Production_and_Trade_in_Medieval_Crete_13th_-_14th_centuries_in_E%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%94_%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_K%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1_7-9_M%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1993_Athens_1996_151-158
https://www.academia.edu/4820373/%CE%97_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9._%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_13%CE%BF%CF%82-14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9._The_Olive_Tree_and_the_Olive_Oil._Production_and_Trade_in_Medieval_Crete_13th_-_14th_centuries_in_E%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%94_%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_K%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1_7-9_M%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1993_Athens_1996_151-158
https://www.academia.edu/4820373/%CE%97_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9._%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_13%CE%BF%CF%82-14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9._The_Olive_Tree_and_the_Olive_Oil._Production_and_Trade_in_Medieval_Crete_13th_-_14th_centuries_in_E%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%94_%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_K%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1_7-9_M%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1993_Athens_1996_151-158
https://www.academia.edu/4820373/%CE%97_%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9._%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_13%CE%BF%CF%82-14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9._The_Olive_Tree_and_the_Olive_Oil._Production_and_Trade_in_Medieval_Crete_13th_-_14th_centuries_in_E%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%94_%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_K%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1_7-9_M%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_1993_Athens_1996_151-158
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αμπέλια και να απολαμβάνουν τα προϊόντα τους, όπως το κρασί,776 το ξύδι, τα 

σταφύλια, τη σταφίδα, το πετιμέζι, τη ρακή.777 Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα 

πολλών παραγόντων και συγκυριών, όπως, για παράδειγμα, των καταστροφών του 

πολύχρονου πολέμου, της απαγόρευσης του ιερού νόμου για την κατανάλωση αλκοόλ 

από τους μουσουλμάνους,778 της ανάγκης ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών 

των ντόπιων, αλλά και της υπόλοιπης Αυτοκρατορίας –με προτεραιότητα την 

πρωτεύουσα– για άλλα προϊόντα, εκτός του κρασιού, όπως ήταν οι βρώσιμες ελιές, το 

ελαιόλαδο, το μέλι κ.ά. Σοβαρό πλήγμα στις εξαγωγές των κρητικών κρασιών 

προκάλεσαν επίσης οι παράνομες εμπορικές συναλλαγές μούστου και κρασιού,779 

καθώς και η προτίμηση των Ευρωπαίων σε κρασιά άλλων περιοχών, όπως το μοσχάτο 

που παραγόταν στην Ισπανία.780 

 Ας επιστρέψουμε, όμως, στα αμπέλια της Πεδιάδας, του Μαλεβιζίου και του 

Τεμένους στα οθωμανικά χρόνια. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις καταχωρίσεις 

αγοραπωλησιών αμπελιών στις οποίες εμπλέκονταν γυναίκες από τις τρεις επαρχίες. 

Πίνακας αγοραπωλησιών αμπελιών των χριστιανών και μουσουλμάνων γυναικών 

των ναχιγέδων 

                                                           
776 Το κρασί, όπως συχνά συμβαίνει μέχρι σήμερα, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του μεσημεριανού 

γεύματος ή και του δείπνου στην οθωμανική Κρήτη. Όπως παρατήρησε ένας περιηγητής των αρχών του 

18ου αιώνα που φιλοξενήθηκε στο σπίτι ενός μουσουλμάνου που είχε παντρευτεί χριστιανή, παρόλο που 

ο μουσουλμάνος σύζυγος δεν έπινε κρασί, φρόντιζε να έχει στο σπίτι του κρασί για τη γυναίκα του και 

τις φίλες της· de LaMottraye, Voyages du Sr. A. de la Motraye, 464. 
777 Για την περιγραφή της απόσταξης και της παρασκευής ρακής, καθώς και της απαίσιας, όπως τη 

χαρακτηρίζει, γεύσης της βλ. Tournefort, A Voyage into the Levant, 97. 
778 Ιερό Κοράνιο, 2:219, 4:43, 5:90-91 και 16:67. Βλ. επίσης M. Baktır, λ. “İçki”, στο Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 21, Κωνσταντινούπολη 2000, 458-462· Schacht, An Introduction to Islamic 

Law, 13, 175-176, 179. Βέβαια, οι κανόνες του ιερού νόμου σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ δεν 

τηρούνταν πιστά από όλους. Για την κατανάλωση κρασιού από τους μουσουλμάνους της Κρήτης βλ. 

Tournefort, A Voyage into the Levant, 96. Οι μουσουλμάνοι μπορούσαν να κατέχουν και να καλλιεργούν 

αμπέλια, όπως δείχνουν τα φορολογικά κατάστιχα. Οι χριστιανοί ιδιοκτήτες φορολογούνταν για τον 

μούστο που προερχόταν από τα σταφύλια και προοριζόταν να γίνει κρασί και ξύδι, ενώ οι μουσουλμάνοι 

φορολογούνταν για την ιδιοκτησία των αμπελιών και μάλιστα με χαμηλότερη φορολογία· Balta, 

“Evidence for Viniculture from the Ottoman Tax Registers”, 4-5· Β. Δημητριάδης, «Η 

αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία», στο Αμπελοοινική ιστορία 

στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ε΄ Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, 

Αθήνα 1998, 266· O. Halenko, “Wine Production, Marketing and Consumption in the Ottoman Crimea, 

1520-1542”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 47/4 (2004), 511-512. 
779 Έμποροι προσέγγιζαν τα λιμάνια με άδεια βαρέλια, τα οποία γέμιζαν με μούστο και κρασί, 

αποφεύγοντας την πληρωμή των δασμών· F. Yılmaz, “What About a Bit of Fun? Wine, Crime and 

Entertainment in Sixteenth-Century Western Anatolia”, στο F. Faroqhi και A. Öztürkmen (επιμ.), 

Celebration, Entertainment and Theatre in the Ottoman World, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2014, 154-155. 

Για την τουρκική έκδοση του άρθρου βλ. “Boş Vaktiniz Var mı? Veya 16 Yüzyıl Anadolu’da Şarap, 

Eğlence ve Suç”, Tarih ve Toplum, 1 (2005), 11-49. 
780 Stallsmith, “One Colony, Two Mother Cities”, 158-159. 
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Ο μικρός αριθμός των αγοραπωλησιών μπορεί να αιτιολογηθεί, όπως έχουμε 

ήδη εξηγήσει, από την έλλειψη νομικής υποχρέωσης για την καταχώριση μιας 

αγοραπωλησίας στο επίσημο κατάστιχο του καδή.781 Στις αγοραπωλησίες που 

μελετήθηκαν για το παρόν υποκεφάλαιο η έκταση των πωλούμενων αμπελιών 

υπολογιζόταν συνήθως σε στρέμματα.782 Σε ελάχιστες καταχωρίσεις υπολογιζόταν σε 

εργάτες783 και σε μουζούρια. Έτσι έχουμε αγοραπωλησίες αμπελιών από 1 έως 41 

στρέμματα, από 0,5 έως 1 μουζούρι και από 6 έως 12 εργάτες. Όσο για την τιμή των 

πωλούμενων αμπελιών, δεν είμαστε σε θέση να καθορίσουμε έναν μέσο όρο, διότι, 

όπως τα χωράφια και τα σπίτια, τα περισσότερα αμπέλια πουλήθηκαν μαζί με άλλη 

ακίνητη περιουσία. Πάντως, σε καταχωρίσεις όπου η πωλούμενη περιουσία ήταν 

αποκλειστικά και μόνο ένα αμπέλι συναντάμε τιμές από 4 έως 16,7 ασλάνια γρόσια το 

στρέμμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά ότι η τιμή της κάθε 

ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα από το είδος της, καθοριζόταν από διάφορους 

παράγοντες που αφορούσαν την τοποθεσία της, την απόστασή της από το χωριό, την 

εύκολη ή δύσκολη προσβασιμότητά της, την ποιότητα του εδάφους, την εγγύτητα σε 

παροχή νερού κ.ά.784 Επιπλέον, η τιμή ήταν άμεσα εξαρτημένη από την ανάγκη του 

                                                           
781 Στην Ιορδανία τα αμπέλια αποτελούσαν μια δημοφιλή επένδυση για τις γυναίκες της πόλης· Sonbol, 

Women of Jordan, 73. 
782 Στην οθωμανική Σάμο η μονάδα μέτρησης των αμπελιών ήταν επίσης το στρέμμα (dönüm)· Λαΐου, 

Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 138-139. Στη Σόφια το μέτρο επιφάνειας για τα αμπέλια ήταν το 

çapalık που προερχόταν από τη λέξη τσάπα (çapa), το εργαλείο που χρησιμοποιούσε ένας εργάτης για 

να σκάβει τη γη· Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi Courts”, 47. 
783 Ο «εργάτης» ήταν ένα μέτρο επιφάνειας γης που χρησιμοποιούνταν για τα αμπέλια συνήθως. 

Αντιστοιχούσε στην έκταση που μπορούσε να σκάψει ένας εργάτης στη διάρκεια του μεροκάματου. 

Όπως είναι φυσικό, είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς η έκταση, διότι η αποδοτικότητα ενός εργάτη 

ήταν άμεσα εξαρτημένη από το είδος της αγροτικής εργασίας, την ίδια την καλλιέργεια, την ποιότητα 

και την κατάσταση του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και την ικανότητα του εργάτη. 

Βλ. Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες, 42, 176, 210-213. 
784 Βλ. και Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 138. 
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πωλητή για μετρητά, καθώς και από την οικονομική δυνατότητα του αγοραστή, ο 

οποίος μπορούσε να επενδύσει τα κεφάλαιά του σε γη. Ας αναφέρουμε, τέλος, ότι σε 

καμία καταχώριση δεν καταγράφεται η ποικιλία του αμπελιού (κλήμα) που 

καλλιεργούνταν,785 παρά μόνο η λέξη bağ/αμπέλι. 

Και στην περίπτωση των αμπελιών είναι ελάχιστες οι καταχωρίσεις που 

παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε 

η συναλλαγή. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι η Αϊσέ κόρη Μεχμέτ έλαβε, ως 

αντάλλαγμα για τη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της, ένα αμπέλι αξίας 20 

ασλανίων γροσιών από την περιουσία του θανόντος συζύγου της Χιουσεΐν Μπέη από 

τα Κάτω Καλέσα Μαλεβιζίου.786 Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν η επιλογή της 

ακίνητης περιουσίας αντί των χρημάτων ήταν συνειδητή απόφαση της Αϊσέ ή λύση 

ανάγκης για τον διαχειριστή της περιουσίας του θανόντος και συγκληρονόμο της 

Μουσταφά Μπέη, εξαιτίας της έλλειψης μετρητών. Το γεγονός που δεν αλλάζει είναι 

η πώληση ή η ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη οφειλών κάθε είδους. 

 Αναφορικά με τη θρησκευτική και την κοινωνική προέλευση των γυναικών που 

κατέγραψαν στο οθωμανικό κατάστιχο την πώληση ενός αμπελιού, παρατηρούμε ότι 

οι περισσότερες είναι χριστιανές. Αντιθέτως, από τις γυναίκες που αγοράζουν αμπέλια 

οι περισσότερες είναι μουσουλμάνες. Και οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες, 

εξισλαμισμένες και μη, επιλέγουν ως αγοραστές κυρίως ομόθρησκους άντρες, χωρίς 

αυτό να αποκλείει τις πωλήσεις σε αλλόθρησκους. Μόνο σε μια περίπτωση 

συναντήσαμε αγοραπωλησία μεταξύ δύο γυναικών, για την οποία θα γίνει λόγος 

παρακάτω. 

 Αφήνοντας στο περιθώριο τις τυπικές αγοραπωλησίες αμπελιών, πολλές από 

τις οποίες έχουν ήδη σχολιαστεί παραπάνω, μια και τα αμπέλια πωλούνταν μαζί με 

χωράφια ή με σπίτια, θα επισημάνουμε μόνο κάποιες περιπτώσεις που αξίζουν 

περισσότερης προσοχής. Θα ξεκινήσουμε με την εξισλαμισμένη Αϊσέ κόρη 

Αμπντουλλάχ που κατοικούσε στο χωριό Ανώπολη του ναχιγέ Πεδιάδας. Στα τέλη 

Ιουλίου 1673 μέσω του Σεγίτ Χασάν γιου Σεγίτ Μεχμέτ, πληρεξούσιού της και 

                                                           
785 Αντιθέτως στην οθωμανική Σάμο υπάρχουν αναφορές σε διαφορετικές ποικιλίες κλήματος (μαύρο 

και μοσχάτο)· Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 139. 
786 Ι.Κ.Χ. 4:636 [15/5/1673]. 
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κηδεμόνα787 του ανήλικου γιου της Χιουσεΐν, πούλησε στον Μουρτεζά Μπέη γιο 

Αμπντουλλάχ, κατόπιν πλειστηριασμού, ακίνητη περιουσία, στο ίδιο χωριό, που ανήκε 

στον θανόντα σύζυγό της, για 30 ασλάνια γρόσια και 20 άσπρα. Η περιουσία 

περιλάμβανε σπίτι με τρία δωμάτια και αυλή, χωράφι έξι μουζουριών και αμπέλι έξι 

εργατών.788 Από άλλη καταχώριση μαθαίνουμε ότι δύο εβδομάδες αργότερα πούλησε 

στον Γιάννη γιο Κωνσταντίνου από το ίδιο χωριό, σπίτι μαζί με τρία βαρέλια και οκτώ 

πιθάρια για 25 ασλάνια γρόσια.789 Η πώληση των ακινήτων και της γης πιθανόν είναι 

ένδειξη της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει. Η υπόθεση 

αυτή επιβεβαιώνεται από άλλες καταχωρίσεις, από τις οποίες μαθαίνουμε ότι η Αϊσέ 

ήταν σύζυγος του γενίτσαρου Χασάν Μπεσέ, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο 

χριστιανούς.790 Η Αϊσέ αναγκάστηκε να πουλήσει την περιουσία του συζύγου της για 

να εξασφαλίσει ένα ποσό σε μετρητά για την ανατροφή και τη φροντίδα του ανήλικου 

γιου της, μέχρι ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνάψει νέο γάμο και να τεθεί υπό 

την προστασία νέου συζύγου. 

 Μια άλλη μουσουλμάνα, η γνωστή σε εμάς από άλλες καταχωρίσεις Τζεννέτ 

Χατούν, φαίνεται ότι πλήρωσε πολύ ακριβά δύο αμπέλια στο χωριό Βρωμόνερο του 

ναχιγέ Τεμένους. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες σελίδες, φαίνεται ότι 

διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία και ότι επένδυε τα χρήματά της στη γη. Στις 

συγκεκριμένες καταχωρίσεις, με διαφορά ενός έτους, αγόρασε δύο αμπέλια, 1,5 

στρέμματος έκαστο. Το πρώτο αμπέλι το αγόρασε από τη Μαρίνα κόρη Κωνσταντίνου 

για 25 ασλάνια γρόσια791 και το δεύτερο από τον Ισμαήλ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ για 

17 ασλάνια γρόσια.792 Το αμπέλι που αγόρασε από τη Μαρίνα είναι το πιο ακριβό που 

πουλήθηκε στους μελετώμενους ναχιγέδες, με την τιμή του στρέμματος να ανέρχεται 

περίπου στα 16,7 ασλάνια γρόσια. Εκτός από την υψηλότερη τιμή ανά στρέμμα, πρέπει 

να σημειώσουμε ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου η αγοραπωλησία ακίνητης 

                                                           
787 Το δικαστήριο τον όρισε κηδεμόνα και διαχειριστή της περιουσίας του ανήλικου· Ι.Κ.Χ. 4:714 

[17/7/1673]. Η ημερήσια αποζημίωση για τη διατροφή του ανήλικου Χιουσεΐν ορίστηκε στα πέντε 

άσπρα· Ι.Κ.Χ. 5:2 [28/7/1673]. 
788 Ι.Κ.Χ. 4:739 [27/7/1673]. 
789 Ι.Κ.Χ. 5:28 [10/8/1673]. Εκ παραδρομής στην εκδεδομένη ελληνική περίληψη της καταχώρισης το 

όνομα έχει αποδοθεί ως Φατμά κόρη Μουσταφά. Ωστόσο, στην πρωτότυπη οθωμανική καταχώριση έχει 

καταγραφεί το όνομα της Αϊσέ κόρης Αμπντουλλάχ. 
790 Ι.Κ.Χ. 4:712 [16/7/1673]. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή δίνονται στο κεφάλαιο 

για τις ποινικές υποθέσεις. 
791 Ι.Κ.Χ. 3:497 [26/10/1671]. 
792 Ι.Κ.Χ. 4:208 [20/9/1672]. 
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περιουσίας πραγματοποιείται μεταξύ γυναικών. Ωστόσο και οι δύο εκπροσωπούνται 

στο ιεροδικείο από τους συζύγους τους. 

 Όσο για τις χριστιανές, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες πούλησαν 

τα αμπέλια τους σε χριστιανούς και μόνο ελάχιστες σε μουσουλμάνους, 

εξισλαμισμένους και μη. Σε πολλές περιπτώσεις οι χριστιανοί πουλούσαν αμπέλια που 

κατείχαν από κοινού. Η κοινή αυτή ιδιοκτησία προερχόταν είτε από κληρονομιά είτε 

από συνιδιοκτησία, όπως στις περιπτώσεις συζύγων. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος 

και η Ανεζίνα από τους Κουνάβους Πεδιάδας πουλούν το αμπέλι793 τεσσάρων 

στρεμμάτων που είχαν κληρονομήσει εξ αδιαιρέτου, στον Γιουσούφ Μπουλούκμπαση 

γιο Αμπντουλλάχ για 20 ασλάνια γρόσια.794 Παρομοίως, ο Γιάννης γιος Δημήτρη και 

η αδερφή του Ελιά, κάτοικοι του χωριού Επισκοπή του ναχιγέ Πεδιάδας, πουλούν το 

αμπέλι πέντε στρεμμάτων που είχαν κληρονομήσει από τον πατέρα τους στον Γιώργη 

γιο Κύρου795 για 20 ασλάνια γρόσια.796 Σε άλλη καταχώριση αναφέρονται η Εργίνα 

και η Καλή κόρη Τζανή από το Πενταμόδι Μαλεβιζίου, οι οποίες με πληρεξούσιο τον 

σύζυγο της Εργίνας και πατριό της Καλής, Μανιό γιο Μιχάλη, πούλησαν στο Νικολό 

γιο Γιάννη αμπέλι ενός στρέμματος στο χωριό Πετροκέφαλο του ίδιου ναχιγέ για 15 

ασλάνια γρόσια.797 Όπως παρατηρούμε, οι δύο γυναίκες κατοικούσαν στο Πενταμόδι, 

αλλά διέθεταν περιουσία στο γειτονικό Πετροκέφαλο. Όπως εύκολα διαπιστώνεται από 

τα κατάστιχα, σε πολλές περιπτώσεις οι πωλητές ακίνητης περιουσίας κατοικούν σε 

άλλο χωριό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η πωλούμενη περιουσία. Ίσως η περιουσία 

στο Πετροκέφαλο σχετιζόταν με τον πρώτο σύζυγο της Εργίνας και πατέρα της Καλής. 

Δεν γνωρίζουμε αν χώρισε ή αν χήρεψε, πάντως το σίγουρο είναι ότι ξαναπαντρεύτηκε. 

Ίσως ο νέος της σύζυγος να έμενε στο Πενταμόδι και οι δύο γυναίκες να τον 

ακολούθησαν εκεί. Σε αντίθεση με την Εργίνα και την κόρη της, οι οποίες φαίνεται 

πως είχαν ανάγκη την αντρική παρουσία και προστασία, η Ρόδω κόρη Γιώργη από τους 

                                                           
793 Εκ παραδρομής στην εκδεδομένη ελληνική περίληψη της καταχώρισης αναφέρεται ότι πωλείται 

χωράφι. 
794 Ι.Κ.Χ. 4:1137 [2/4/1686]. 
795 Τον συγκεκριμένο αγοραστή τον συναντήσαμε και σε άλλες καταχωρίσεις να αγοράζει ακίνητη 

περιουσία, κυρίως αμπέλια, στην Επισκοπή Πεδιάδας. Φαίνεται πως ανήκε στην οικονομική ελίτ του 

χωριού, ενώ πιθανότατα ασχολούνταν με την παραγωγή κρασιού, διότι είχε στην κατοχή του αμπέλια, 

καθώς και πατητήρια με μέγγενες· Ι.Κ.Χ. 3:159 [7/10/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:325 [1/11/1672]· Ι.Κ.Χ. 5:37 

[12/8/1673], 143 [27/9/1673], 224 [29/11/1673], 490 [19/6/1674]. 
796 Ι.Κ.Χ. 5:224 [29/11/1673]. 
797 Ι.Κ.Χ. 4:213 [20/9/1672]. Δύο ημέρες νωρίτερα ο ίδιος αγοραστής είχε αγοράσει στο ίδιο χωριό 

αμπέλι δύο στρεμμάτων και χωράφι πέντε μουζουριών από τη Μαριέττα κόρη Μανιού για 55 ασλάνια 

γρόσια· Ι.Κ.Χ. 4:215 [18/9/1672]. 



 

 

233 

 

Κάτω Αστρακούς Πεδιάδας παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως798 στον καδή του 

Χάνδακα για να καταχωρίσει την αγορά ακίνητης περιουσίας από τον συγχωριανό της 

Μιχελή γιο Γιώργη.799 Η περιουσία συνίστατο σε αμπέλι ενός στρέμματος και χωράφι 

ενός μουζουριού στο ίδιο χωριό, τα οποία αγόρασε η Ρόδω καταβάλλοντας 13 γρόσια. 

Τέλος, οι ιεροδικαστικές καταχωρίσεις δείχνουν ότι οι γυναίκες 

φορολογούνταν κανονικά για την περιουσία που κατείχαν. Ένα σχετικό παράδειγμα 

είναι η Εργίνα που κατείχε εξ αδιαιρέτου με τον συγχωριανό της Νικολό γιο Μανιού 

ένα αμπέλι 1,5 στρέμματος στους Αποστόλους Πεδιάδας. Πληροφορίες για την Εργίνα 

μαθαίνουμε από την αγωγή που κατέθεσε στον καδή ο συγχωριανός της Γιάννης γιος 

Γιώργη, ο οποίος επίσης κατείχε εξ αδιαιρέτου με τον Νικολό ένα άλλο αμπέλι έκτασης 

ενός στρέμματος. Ο ενάγων ανέφερε στο ιεροδικείο ενώπιον της Εργίνας ότι, παρόλο 

που αυτός και η Εργίνα μοιράζονταν την παραγωγή του αμπελιού με τον εναγόμενο, 

ως συνιδιοκτήτες, ο τελευταίος αρνούνταν να πληρώσει τον στρεμματικό φόρο (dönüm 

akçesi) που του αναλογούσε, ισχυριζόμενος ότι το ένα αμπέλι είχε καταγραφεί στο 

όνομα της Εργίνας και το άλλο στο όνομα του ενάγοντος στη νέα απογραφή. Όταν 

ήρθε η σειρά του εναγόμενου να μιλήσει, παραδέχτηκε την κατάθεση του ενάγοντος 

και το ιεροδικείο με την σειρά του αποφάσισε την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού.800 

 Παρόλο που οι καταχωρίσεις των οθωμανικών κωδίκων γενικά είναι φειδωλές 

στην παροχή λεπτομερειών, υπάρχουν κάποιες που μας παρέχουν διαφωτιστικές 

πληροφορίες. Έτσι, για παράδειγμα, μαθαίνουμε για τη συμφωνία επίμορτης 

αγροληψίας (müsâkât) που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Ανέζας κόρης Κωνσταντίνου 

από το χωριό Γάλιπε Πεδιάδας και του Κωνσταντίνου γιου Νικολού για αμπέλι 

έκτασης ενός στρέμματος, το οποίο βρισκόταν στο χωριό Στραβορίνα του ίδιου 

ναχιγέ.801 Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την μίσθωση της γης με αντάλλαγμα το 

μοίρασμα της παραγωγής μεταξύ του ιδιοκτήτη (Ανέζα) και του ενοικιαστή 

(Κωνσταντίνος), με βάση την αρχική συμφωνία που είχε προηγηθεί της μίσθωσης. Ο 

μισθωτής αναλάμβανε την υποχρέωση της καλλιέργειας της γης (πότισμα και 

                                                           
798 Ο όρος στο οθωμανικό κείμενο είναι «muvacehesinde» που σημαίνει «πρόσωπο με πρόσωπο, 

αντιπαράσταση, αντιμωλία»· Χλωρός, Λεξικόν Τουρκο-Ελληνικόν, τ. Β΄, 1808. 
799 Ι.Κ.Χ.4:300 [22/10/1672]. 
800 Ι.Κ.Χ. 5:6 [29/7/1673]. Για πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις των γυναικών που 

κατείχαν περιουσία βλ. και Ι.Κ.Χ. 5:138 [χ.χ.]. 
801 Ι.Κ.Χ. 3:209 [1/6/1672]. Για παρόμοιες περιπτώσεις βλ. I.K.X. 4:354 (Αγία Παρασκευή Πεδιάδας). 
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αγροτικές εργασίες) και αντί ενοικίου παρέδιδε στον ιδιοκτήτη της γης ένα μέρος από 

την παραγωγή της μισθωμένης γης.802 

Από μια άλλη καταχώριση πληροφορούμαστε για άλλο ένα είδος συμφωνίας για την 

καλλιέργεια γης. Μετά το θάνατο του Μιχάλη από το Σμάρι Πεδιάδας, η σύζυγός του 

Καλή έλαβε το ¼ της περιουσίας του και, επειδή δεν είχαν παιδιά, τα υπόλοιπα ¾ 

κληροδοτήθηκαν στους δυο ανιψιούς του, τον Μιχάλη γιο του αδελφού του Γιώργη και 

στο συνονόματό του Μιχάλη γιο του άλλου αδερφού του Μανιού.803 Η περιουσία που 

κληρονόμησαν βρισκόταν στο ίδιο χωριό και συνίστατο σε δύο αμπέλια, συνολικής 

έκτασης ενάμισι στρέμματος, σε χωράφι τριών μουζουριών και σε ένα σπίτι δύο 

δωματίων. Οι ανιψιοί του θανόντος είχαν παραχωρήσει στη θεία τους Καλή το 

κληρονομικό τους μερίδιο με τη συμφωνία να το καλλιεργεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα με δικά της έξοδα δίχως να τους καταβάλλει κάποιο αντίτιμο ή αντάλλαγμα 

(be tariki’l-‘ariyet).804 Την περιουσία αυτή φαίνεται πως ήθελε να εκμεταλλευτεί ο 

παπα-Γιάννης γιος Γιώργη, ισχυριζόμενος ότι η Καλή του την είχε δωρίσει. Τα ανίψια 

του θανόντος έκαναν αγωγή στον παπα-Γιάννη, την οποία κέρδισαν αφού παρουσίασαν 

δύο χριστιανούς μάρτυρες και απέδειξαν ότι πράγματι είχαν παραχωρήσει την 

κληρονομημένη περιουσία στην Καλή με την παραπάνω συμφωνία.805 

 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, οι γυναίκες δεν περιορίζονταν μόνο 

στην αγορά ή την πώληση ακίνητης περιουσίας, αλλά εφάρμοζαν και άλλες πρακτικές 

προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφέρουσα για αυτές συμφωνία. Στο πλαίσιο 

αυτό, για παράδειγμα, η Εργίνα κόρη παπα-Μιχάλη από τα Μάλια Πεδιάδας, 

αντάλλαξε ακίνητη περιουσία που διέθετε στα χωριά Γενί Κιόι (Νεάπολη) και 

Πλατυπόδι Μεραμπέλου με άλλη, η οποία βρισκόταν στα Μάλια και τον Μοχό 

                                                           
802 H. Döndüren, λ. “Müsâkât”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 32, Κωνσταντινούπολη 

2006, 70-71. Αυτή η πρακτική υπήρχε και στα βυζαντινά χρόνια. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 

Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες, 19, 151· N. G. Svoronos, “Sur quelques formes de la vie rurale à Byzance: 

petite et grande exploitation”, Annales, 11/3 (1956), 333· N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale 

à Byzance (IXe-XIe s.), Αθήνα 1996, 125, 127-129. 
803 Άραγε είναι τυχαίο που και τα δύο ανίψια είχαν το όνομα του θανόντος θείου τους, ο οποίος πέθανε 

χωρίς να έχει αποκτήσει δικά του παιδιά; 
804 Στη συμφωνία αυτή, που στην ουσία αποτελούσε χρησιδάνειο, η ακίνητη περιουσία παραχωρούνταν 

χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε τρίτο για να την καλλιεργεί. Μόλις συμπληρωνόταν το προσυμφωνημένο 

χρονικό διάστημα, η περιουσία επιστρεφόταν στον ιδιοκτήτη της. Βλ. B. Gözübenli, λ. “Âriyet”, στο 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 3, Κωνσταντινούπολη 1991, 379-380. 
805 Ι.Κ.Χ. 5:154 [14/10/1673]. Για ανάλογη συμφωνία μεταξύ ζεύγους μουσουλμάνων με τη σύζυγο να 

παραχωρεί χωράφι στο σύζυγό της υπό αυτό το καθεστώς βλ. Ι.Κ.Χ. 5:952 [2/6/1689]. Πιθανότατα η 

ίδια συμφωνία, παρόλο που ο όρος δεν αναφέρεται στην καταχώριση, είχε γίνει μεταξύ του Φραγκιά και 

του παπα-Μανιού, με τον πρώτο να επιτρέπει στο δεύτερο να καλλιεργεί με ζώα ένα χωράφι του για 

μερικά χρόνια, δίχως αντάλλαγμα ή μίσθωμα· Ι.Κ.Χ. 4:1112 [15/12/1685]. 
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Πεδιάδας και ανήκε στον παπα-Νικολό γιο Γιώργη, κάτοικο του χωριού Πλατυπόδι 

Μεραμπέλου. Εκ μέρους της Εργίνας, η περιουσία που ανταλλάχθηκε ήταν ένα σπίτι 

με τρία ισόγεια δωμάτια και αυλή, καθώς και δύο αμπέλια συνολικής έκτασης τριάμισι 

στρεμμάτων. Από τη μεριά του δεύτερου συμβαλλόμενου η περιουσία αποτελούνταν 

από ένα σπίτι με τρία ισόγεια δωμάτια και αυλή, ένα δεύτερο σπίτι με ένα ισόγειο 

δωμάτιο και αυλή, καθώς και δύο αμπέλια συνολικής έκτασης τριάμισι στρεμμάτων. 

Η Εργίνα στο ιεροδικείο εκπροσωπήθηκε από τον σύζυγό της Μιχάλη γιο παπα-

Νικολού.806 Αν και δεν αναφέρεται ρητά στην καταχώριση, είναι λογικό να εικάσουμε 

πως ο παπα-Νικολός ήταν πεθερός της Εργίνας. Για λόγους που δεν διευκρινίζονται 

στην καταχώριση, η Εργίνα και ο παπα-Νικολός διέθεταν ακίνητη περιουσία μακριά 

από τον τόπο κατοικίας τους. Πιθανόν η συγγένεια να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

απόφαση ανταλλαγής των περιουσιακών στοιχείων, με τον παπά και τον γιο του να 

είναι οι πραγματικοί διαπραγματευτές της συναλλαγής. Στη συναλλαγή αυτού του 

τύπου είναι λογικό η περιουσία που ανταλλάσσεται εκατέρωθεν να είναι ίδιας αξίας. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εργίνα λαμβάνει ένα σπίτι παραπάνω από αυτό που 

παραχωρεί. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε επειδή το πρώτο σπίτι δεν ήταν σε καλή 

κατάσταση και η εκτιμώμενη αξία του δεν ήταν ίση με την αξία του ανταλλάξιμου 

ακινήτου, είτε διότι ο παπα-Νικολός θέλησε να ενισχύσει με αυτό τον τρόπο το γιο και 

τη νύφη του, αν η υπόθεση περί συγγένειας πράγματι ισχύει. 

 Ολοκληρώνουμε το υποκεφάλαιο με τη μόνη περίπτωση αγοραπωλησίας στην 

οποία τον ρόλο του πληρεξούσιου αναλαμβάνει γυναίκα. Πρόκειται για την πώληση 

αμπελιού του Γιάννη γιου Μανιού από την Αγία Παρασκευή Πεδιάδας. Ως αγοραστής 

καταγράφηκε ο συγχωριανός του Νικολός Μπαρμπαρίγος γιος Μιχάλη, με 

πληρεξούσια διορισμένη από το ιεροδικείο την Ελιά κόρη Γιωργίτση. Το αμπέλι, ενός 

στρέμματος, βρισκόταν στην τοποθεσία Φραγκιαδόπουλου του ίδιου χωριού, 

περιλάμβανε δύο ελαιόδεντρα, δύο συκιές και δύο βερικοκιές και πουλήθηκε για 27,5 

ασλάνια γρόσια.807 Όπως βλέπουμε, ο καδής δεν έφερε καμία αντίρρηση σε αυτή την 

πληρεξουσιότητα και η αγοραπωλησία καταγράφηκε κανονικά στο κατάστιχό του. 

 

 

                                                           
806 Ι.Κ.Χ. 3:152 [6/10/1671]. 
807 Ι.Κ.Χ. 3:50 [11/8/1671]. 
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IV. Αγοραπωλησίες κήπων 

 

Όταν κάνουμε λόγο για κήπους (bağçe), αναφερόμαστε σε περιβόλια και μποστάνια 

στα οποία καλλιεργούνταν λαχανικά και καρποφόρα δέντρα απαραίτητα για την 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών της διευρυμένης αγροτικής οικογένειας της 

υπαίθρου.808 Ακόμη και σήμερα είναι ελάχιστες οι οικογένειες των χωριών των τριών 

επαρχιών που δεν διατηρούν ένα μικρό περιβόλι με τα απαραίτητα εποχιακά 

οπωροκηπευτικά και διάφορα δέντρα (πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές, συκιές, 

βερικοκιές, αμυγδαλιές, καρυδιές κτλ.). Πιθανότατα το περίσσευμα της παραγωγής 

κατέληγε για πώληση στις αγορές του Χάνδακα. 

 Για τους τρεις ναχιγέδες που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

διατριβής, καταγράφηκαν μόλις επτά περιπτώσεις αγοραπωλησίας κήπων, στις οποίες 

εμπλεκόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γυναίκα. Οι πέντε αφορούν χωριά της 

Πεδιάδας, μία το Μαλεβίζι και μία το Τέμενος. Οι περισσότεροι κήποι ήταν μικρής 

έκτασης και πουλήθηκαν μαζί με άλλη ακίνητη περιουσία. Συνήθως η έκτασή τους 

υπολογιζόταν σε στρέμματα (dönüm), σπανιότερα σε πρατικά (pratika).809 

Στις τέσσερις από τις επτά περιπτώσεις έχει ήδη γίνει αναφορά στις 

προηγούμενες σελίδες. Από τις υπόλοιπες τρεις καταχωρίσεις μόνο σε μία πωλείται 

αποκλειστικά ένας κήπος, ενός στρέμματος, για 10 ασλάνια γρόσια. Πρόκειται για 

κήπο που πούλησε η Μαρία κόρη Πέρου, κάτοικος του χωριού Σκιλλούς Πεδιάδας 

μέσω του πληρεξουσίου της Μεχμέτ Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ.810 Τον κήπο αγόρασε 

η Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ, μητέρα και κηδεμόνας του ανήλικου Χαμζά, γιου του 

θανοντος Χιουσεΐν Μπεσέ γιου Σουλεϊμάν. Ο κήπος συνόρευε από τις τρεις πλευρές 

με κήπους και από την τέταρτη με ρέμα, από το νερό του οποίου προφανώς θα πότιζαν 

οι ιδιοκτήτες τα κηπευτικά τους. Η ύπαρξη νερού κοντά σε έναν κήπο ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα της παραγωγής και ως εκ τούτου για την τιμή 

πώλησής του.811 

Άλλη μία χριστιανή η οποία είχε στην κατοχή της κήπο ήταν η Καλίτσα κόρη 

Γιώργη, κάτοικος του χωριού Άγιος Βασίλειος Πεδιάδας. Η Καλίτσα είναι από τις λίγες 

                                                           
808 Βλ. και Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 141. 
809 Ι.Κ.Χ. 4:267 [17/10/1672]. Επρόκειτο για υποδιαίρεση του μουζουριού (1/4)· Καραντζίκου και 

Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, κη΄. 
810 Ι.Κ.Χ. 5:335 [30/3/1674]. 
811 Γάσπαρης, Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη, 49. 
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χριστιανές οι οποίες είχαν στην ιδιοκτησία τους ακίνητη περιουσία που περιλάμβανε 

σπίτια, χωράφια, αμπέλια κτλ. Παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή του 

Χάνδακα για να καταγράψει την πώληση ενός σπιτιού με τρία ισόγεια δωμάτια, τριών 

αμπελιών (τριών στρεμμάτων, μισού μουζουριού και μισού στρέμματος αντίστοιχα), 

ενός κήπου μισού στρέμματος και τεσσάρων χωραφιών (τα τρία έκτασης ενός 

μουζουριού και το τελευταίο μισού στρέμματος). Παρόλο που η συνολική έκταση της 

περιουσίας δεν ήταν μεγάλη, η Καλίτσα κατάφερε να εισπράξει υψηλό τίμημα από τον 

αγοραστή Μανόλη γιο Γεωργιλά, το οποίο ανερχόταν στα 80 ασλάνια γρόσια.812 

 

 

V. Αγοραπωλησίες μύλων 

 

Στους τρεις κώδικες που μελετήσαμε καταχωρήθηκαν μόλις δεκατρείς περιπτώσεις 

αγοραπωλησίας μύλων με «άρωμα γυναίκας». Από αυτές, οκτώ αναφέρονται σε χωριά 

της Πεδιάδας και πέντε σε χωριά του Τεμένους.813 Φαίνεται πως καμία γυναίκα από το 

ναχιγέ Μαλεβιζίου δεν απευθύνθηκε στον καδή για υπόθεση που αφορούσε 

αγοραπωλησία μύλου. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες του Μαλεβιζίου 

αποκλείονταν από την ιδιοκτησία μύλων ούτε ότι δεν υπήρχαν μύλοι στα χωριά του 

ναχιγέ. 

 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, η συντριπτική πλειονότητα των μύλων 

ήταν νερόμυλοι.814 Στην οθωμανική καταχώριση η λέξη που χρησιμοποιείται για το 

                                                           
812 Ι.Κ.Χ. 4:267 [17/10/1672]. 
813 Οι περισσότεροι μύλοι και ελαιοτριβεία που καταχωρήθηκαν στους κώδικες, βρίσκονταν στο ναχιγέ 

Πεδιάδας, έπειτα στο Τέμενος, στο Μαλεβίζι, στο Καινούργιο, στο Μεράμπελο, στο Μονοφάτσι, στον 

Χάνδακα, στο Ρίζο, στα Χανιά, στην Ιεράπετρα, στην Πυργιώτισσα, στο Ρέθυμνο, στο Μυλοπόταμο. 

Τέλος καταχωρήθηκαν δυο μύλοι χωρίς να καταγράφεται η τοποθεσία τους. Προφανώς δεν πρόκειται 

για τον συνολικό αριθμό των μύλων του νησιού, αλλά για την αριθμητική αποτύπωσή τους στα 

συγκεκριμένα οθωμανικά κατάστιχα. Στους μελετώμενους ναχιγέδες οι καταχωρίσεις που αναφέρονται 

γενικά σε μύλους της Πεδιάδας είναι 21, του Τέμενους 11 και του Μαλεβιζίου 8. Πρόκειται για μύλους 

που ανήκαν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Όπως θα δούμε παρακάτω, κάποιοι από τους μύλους 

αναφέρονται σε περισσότερες καταχωρίσεις λόγω των πολλών ιδιοκτητών τους και των διενέξεων που 

προέκυπταν σε μια αγοραπωλησία ή στη διάρκεια της διανομής των κληρονομικών μεριδίων. 
814 Στους τρεις κώδικες οι καταχωρίσεις που αναφέρονται σε μύλους είναι συνολικά 104. Από αυτές 8 

(7,7%) αφορούν ανεμόμυλους (yel değirmeni), 16 (15,4%) ελαιοτριβεία (yağ değirmeni ή zeyt yağı 

değirmeni· σημειώνεται και ένα yağhane), δύο (1,9%) αλευρόμυλους (âsiyâb-ı dekîk) και, τέλος, 78 

(75%) νερόμυλους. Από τους τελευταίους οι 30 καταγράφονται με σαφήνεια ως νερόμυλοι (su 

değirmeni) και οι υπόλοιποι απλώς ως μύλοι (değirmen). Να σημειώσουμε ότι συναντήσαμε και 

χειρόμυλους (el değirmenleri) στους τερεκέδες, δηλαδή στις αναλυτικές καταγραφές της κινητής και της 

ακίνητης περιουσίας των θανόντων. Επρόκειτο για μικρούς μύλους που αποτελούνταν από δύο 
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νερόμυλο είναι κυρίως su değirmeni και σπανιότερα âsyâb ή âsiyâb.815 Υποθέτουμε 

ότι, ακόμη και στις καταχωρίσεις όπου καταγράφεται μόνο η λέξη değirmen, δηλαδή 

μύλος, η αναφορά αφορά νερόμυλο. Αυτό συμβαίνει αφενός διότι γνωρίζουμε πως οι 

περισσότεροι μύλοι στο νησί λειτουργούσαν με νερό,816 οπότε δεν ήταν απαραίτητη η 

προσθήκη τη λέξης «su/νερό», αφετέρου διότι σε όλες τις περιπτώσεις ανεμόμυλων 

καταγράφεται οπωσδήποτε ότι επρόκειτο για τέτοιο μύλο.817 Στην Κρήτη τη 

μελετώμενη περίοδο η ευκολία στην πρόσβαση και την παροχή νερού (ποτάμια, 

ρυάκια, πηγές) και κυρίως το χαμηλότερο κόστος κατασκευής και συντήρησης 

ευνοούσαν την ύπαρξη νερόμυλων.818 Αντιθέτως, στα νησιά των Κυκλάδων η έλλειψη 

νερού και οι δυνατοί άνεμοι ευνοούσαν την εξάπλωση των ανεμόμυλων, οι οποίοι ήταν 

και περισσότερο αποδοτικοί.819 Η συνιδιοκτησία των μύλων ήταν διαδεδομένη στην 

Κρήτη, όπως και στις Κυκλάδες.820 Αυτό συνέβαινε κυρίως επειδή η κατασκευή και η 

συντήρηση ενός μύλου ήταν μια επένδυση που προϋπέθετε μεγάλο κεφάλαιο. Στους 

κώδικες αναφέρονται αρκετοί κατεστραμμένοι ή ερειπωμένοι μύλοι, κάτι που αποτελεί 

ένδειξη της αδυναμίας συντήρησης τους, εξαιτίας φθορών που προκαλούνταν από 

ακραία καιρικά φαινόμενα821 καθώς και από την εγκατάλειψη, ως συνέπεια της 

μεγάλης διάρκειας του Κρητικού Πολέμου ή άλλων παραγόντων, όπως η ερήμωση μιας 

περιοχής. Εντούτοις, όπως πληροφορούμαστε από τις καταχωρίσεις, η τιμή ενός 

                                                           
στρογγυλές πέτρες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Η κάτω πέτρα ήταν σταθερή ενώ η πάνω 

περιστρεφόταν χειροκίνητα. 
815 C. Çiftçi, “Osmanlı Dönemi Bursa Su Yollarının Bakımı ve Onarımında Vakıfların Rolü”, Uludağ 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/3 (2002), 59· D. Yörük, “XVI. Yüzyılda 

Konya Kazasında Su Değirmenleri ve Bezirhaneler”, Turkish Studies, 9/1 (2014), 640. 
816 Ήδη από την περίοδο της βενετικής παρουσίας στο νησί υπάρχουν αποδείξεις για τη μεγαλύτερη 

διάδοση των νερόμυλων σε σχέση με τους ανεμόμυλους· Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες, 101· του ίδιου, 

Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη, 61-62. 
817 Στην οθωμανική Νάξο ο όρος που συναντάμε για τους ανεμόμυλους είναι âsiyâb-ı bâdî· Y. Demircan 

“Nakşa Adası (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Bir Tahrir Defterine Göre)”, Gazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 1 (2009), 708. Στους οθωμανικούς κώδικες της Κρήτης που έχουν ως τώρα μελετηθεί 

μόνο σε μία περίπτωση σημειώνεται ο όρος âsiyâb-ı bâdî (I.K.X. 3:769 [2/10/1750]). Στις υπόλοιπες 

καταχωρίσεις οι ανεμόμυλοι σημειώνονται ως yel değirmenleri. 
818 Δ. Δημητρόπουλος, «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες στο νησιωτικό χώρο τον 17ο αι. 

Προσέγγιση στο ζήτημα της συνιδιοκτησίας με βάση το παράδειγμα της Μυκόνου», Μνήμων, 16 (1994), 

44. 
819 Στο ίδιο, 44-45. Από το αναλυτικό απογραφικό κατάστιχο της Πάρου για το έτος Εγίρας 1080 (1669-

1670) πληροφορούμαστε ότι οι περισσότεροι μύλοι που απογράφηκαν ήταν ανεμόμυλοι, ενώ 

καταγράφονται μόλις δύο νερόμυλοι· Y. Demircan, “1670 Tahririne Göre Para Adası”, Gazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2009), 743. 
820 Όλες οι περιπτώσεις αγοραπωλησιών μύλων της Μυκόνου που μελέτησε ο Δημητρόπουλος αφορούν 

πώληση μεριδίων μύλων. Το μέτρο πώλησης των μεριδίων σε πολλά νησιά των Κυκλάδων ήταν η 

«αντένα». Αντιστοίχως στη Μαγνησία χρησιμοποιούσαν τα «κουβέλια» και στη Μάνη τις «ώρες» και 

τις «ημέρες»· Δημητρόπουλος, «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες», 46-47 και υποσημ. 36-37. 
821 Οι πυρκαγιές και κυρίως οι χειμωνιάτικες πλημμύρες προκαλούσαν συχνά μεγάλες καταστροφές 

στους μύλους· Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες, 103· Yörük, “ Konya Kazasında Su Değirmenleri”, 643. 
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ερειπωμένου ή κατεστραμμένου μύλου μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 45 ασλάνια 

γρόσια,822 παραπάνω δηλαδή από τη μέση τιμή πώλησης ενός αμπελιού, ενός χωραφιού 

ή ενός σπιτιού. 

Οι εννιά από τις δεκατρείς περιπτώσεις που μελετάμε αφορούν πώληση 

μεριδίων μύλων. Στις υπόλοιπες τέσσερις πουλήθηκαν μύλοι που βρίσκονταν στην 

κατοχή ενός/μιας μόνο ιδιοκτήτη/τριας. Ο Δημητρόπουλος στη μελέτη του για τη 

Μύκονο αναφέρει ότι ένας μύλος διαιρούνταν σε οκτώ αντένες.823 Στην περίπτωση των 

κρητικών μύλων για τους οποίους αντλούμε πληροφορίες από τους κώδικες, 

συναντήσαμε περιπτώσεις διαίρεσης των μύλων σε οκτώ μερίδια (hisse/sehm), χωρίς 

όμως να φαίνεται ότι αυτό ήταν απαράβατος κανόνας. Και αυτό διότι καταγράφονται 

περιπτώσεις μύλων που είχαν χωριστεί σε 16, 30,824 ακόμα και 48 μερίδια. Ο 

τελευταίος μύλος των 48 μεριδιών ανήκε στον Γιάνννη γιο Μιχελή από το Αμαριανώ 

Πεδιάδας και βρισκόταν στο μετόχι Ζόρα του ίδιου χωριού. Μετά τον θάνατό του τον 

κληρονόμησαν οι κόρες του Ανέζα, Μαρίνα και Ελιά. Μετά το θάνατο της Ελιάς και 

της Μαρίνας έμειναν νόμιμοι κληρονόμοι η Ανέζα, καθώς και ο σύζυγος της Ελιάς, 

Γιώργης γιος παπα-Κωνσταντίνου και ο σύζυγος της Μαρίνας, Αντώνης γιος Τζώρτζη, 

μαζί με τα ανήλικα παιδιά της Νικολό και Πελεγκρίνα. Τα 48 μερίδια του μύλου 

μοιράστηκαν ως εξής: είκοσι μερίδια στην Ανέζα, οκτώ στον Γιώργη, πέντε στον 

Αντώνη, δέκα στο Νικολό και πέντε στην Πελεγκρίνα.825 Παρόλο που πρόκειται για 

περιουσία που ανήκε σε χριστιανούς, η διανομή της γίνεται με βάση το ισλαμικό 

κληρονομικό δίκαιο με την Ανέζα να λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο ως η πιο κοντινή 

εξ αίματος συγγενής των θανόντων. Ο σύζυγος της μιας αδερφής έλαβε μεγαλύτερο 

μερίδο από τον μπατζανάκη του διότι δεν είχε παιδιά. Το ιεροδικείο τήρησε κατά 

γράμμα τους κανόνες του ισλαμικού κληρονομικού δικαίου. 

Στα οθωμανικά κατάστιχα δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με την 

αρχιτεκτονική των μύλων, τον τύπο,826 τα υλικά κατασκευής, το μέγεθος, τα 

                                                           
822 Ι.Κ.Χ. 3:914 [14/5/1763]. Βλ. επίσης Ι.Κ.Χ. 4:227 [25/9/1672], 307 [3/11/1672]· Ι.Κ.Χ. 5:231 

[10/12/1673] για ερειπωμένους μύλους που πωλούνται 20 ασλάνια γρόσια. 
823 Δημητρόπουλος, «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες», 48. 
824 Για μύλους 16 μεριδίων βλ. Ι.Κ.Χ. 3:913 [24/5/1763], Ι.Κ.Χ. 4:652 [26/5/1673]· για μύλο 30 μεριδίων 

βλ. Ι.Κ.Χ. 4:106 [5 /8/1672]. 
825 Ι.Κ.Χ. 3:3 [23/6/1671]. 
826 Ο Γάσπαρης αναφέρει ότι στην Κρήτη υπήρχαν δύο τύποι νερόμυλου, με οριζόντια και κάθετη 

φτερωτή/τροχό. Πιο διαδεδομένος φαίνεται πως ήταν ο τύπος του νερόμυλου με τον οριζόντιο τροχό, ο 

οποίος ήταν πιο λειτουργικός στα εδάφη του νησιού· Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες, 102. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία των νερόμυλων σε άλλες 
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εξαρτήματα, την ακριβή τοποθεσία κτλ. Δεν αναφέρεται καν η διάρκεια λειτουργίας 

τους, αν δηλαδή δούλευαν όλο το χρόνο, τον μισό χρόνο ή συγκεκριμένους μήνες στη 

διάρκεια των οποίων το νερό έτρεχε άφθονο στα ποτάμια, τους χείμαρρους, τα ρυάκια 

και τις πηγές.827 Ας σημειωθεί πως το ζήτημα της επάρκειας του νερού και της 

απαραίτητης ισχύος των ανέμων για τη λειτουργία των νερόμυλων και των 

ανεμόμυλων της Κρήτης είχε απασχολήσει τους βενετούς Δούκες της Κρήτης. Σε 

έκθεσή του το 1610 ο Ντολφίν Βενιέρ πρότεινε τη δημιουργία ιπποκίνητων μύλων που 

θα λειτουργούσαν «τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που δε φυσούν άνεμοι και δεν 

υπάρχουν τρεχάμενα νερά και οι ανεμόμυλοι και οι υδρόμυλοι δεν μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τις σχετικές ανάγκες».828 Για να επανέλθουμε στους οθωμανικούς 

κώδικες, οι μόνες πληροφορίες που μας δίνουν αφορούν τα ονόματα και τα πατρώνυμα 

των συνιδιοκτητών, ενίοτε τα μερίδια που έχει ο καθένας και, τέλος, τον αριθμό των 

μυλόπετρων (göz)829 που διαθέτουν οι μύλοι, είτε είναι νερόμυλοι είτε ανεμόμυλοι. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε τη χαρά να πληροφορούμαστε τις συμφωνίες που 

γίνονταν μεταξύ των συνιδιοκτητών προκειμένου να επισκευαστεί,830 να πουληθεί ή 

                                                           
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλ. A. Bir και M. Kayral, “Osmanlı Döneminde Anadolu’da 

Kullanıldığı Bilinen Alttan Çevirmeli Su Değirmenleri ve Su Kaldırma Düzenleri”, Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, 2 (1998), 173-186· Μ. Ulutürk, “Meram’da Tarihî Su Değirmenleri”, TÜBAR, 29 (2011), 

447-460· Çiftçi, “Osmanlı Dönemi Bursa Su Yollarının Bakımı ve Onarımında Vakıfların Rolü”, 57-74· 

S. Ceylan, “Kaybolmakta Olan bir Kırsal Maddi Kültür Örneği: Su Değirmenleri (Ağlasun Örneği)”, 

Doğu Coğrafya Dergisi, 19/31 (2014), 65-82· R. Gürses και E. B. Karababa Taşkın, “Anadolu’da 

Kaybolmakta Olan Bir Maddi Kültür Unsuru: Su Değirmenleri (Beypazarı Örneği)”, στο Uluslararası 

Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, Άγκυρα 2007, 645-667. 
827 Για παράδειγμα, στο Ικόνιο του 16ου αιώνα οι περισσότεροι μύλοι δούλευαν από 7 ως 12 μήνες το 

χρόνο· Yörük, “Konya Kazasında Su Değirmenleri”, 641. Η φορολόγηση των μύλων ρυθμιζόταν με 

βάση τη διάρκεια λειτουργίας τους. Βλ. ενδεικτικά Kolovos, “Beyond ‘Classical’ Defterology”, 215· 

Balta, L’Eubée à la fin du XVe siècle, 23· της ίδιας, «Οι κανουνναμέδες του Μοριά», 53· Kabrda, «Ο 

τουρκικός κώδικας (kanunname) της Λαμίας», 209-210· Demircan, “1670 Tahririne Göre Para Adası”, 

743. 
828 Σ. Σπανάκης, «Η έκθεση του Δούκα της Κρήτης Ντολφίν Βενιέρ (1610)», Κρητικά Χρονικά, 4 (1950), 

319, 332-333. 
829 Σημαίνει μάτι. Για παράδειγμα «iki göz su değirmeni/νερόμυλος με δύο μυλόπετρες»· Balta, L’Eubée 

à la fin du XVe siècle, 23. Στον καζά του Ικονίου για τις μυλόπετρες χρησιμοποιείται η λέξη 

«bab/πόρτα»· Yörük, “Konya Kazasında Su Değirmenleri”, 640. 
830 Χριστιανός ιδιοκτήτης ερειπωμένου νερόμυλου στο χωριό Πενταμόδι Μαλεβιζίου χώρισε το 

νερόμυλο σε τριάντα μερίδια προκειμένου να τον επισκευάσει. Κράτησε για τον εαυτό του τα δέκα 

μερίδια και πούλησε τα υπόλοιπα είκοσι σε δύο χριστιανούς (από δέκα στον καθένα)· Ι.Κ.Χ. 4:106 

[5/8/1672]. Άλλος χριστιανός από την συντεχνία των αρτοποιών του Χάνδακα, ιδιοκτήτης νερόμυλου 

που βρισκόταν στο χωριό Αλικιανή του καζά Χανίων, είχε εκμισθώσει το μύλο σε άλλο χριστιανό με τη 

συμφωνία να του παρέχει 15 μουζούρια σίκαλη το χρόνο, προφανώς για τις ανάγκες του αρτοποιείου· 

Ι.Κ.Χ. 4:633 [14/5/1673]. Για παρόμοια υπόθεση μεταξύ δύο συνιδιοκτητών νερόμυλου σε χωριό 

Πεδιάδας βλ. Ι.Κ.Χ. 4:783 [1/6/1684]. 
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να ενοικιαστεί ένας μύλος, καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης του νερού.831 

 Οι περισσότερες γυναίκες στις αγοραπωλησίες που εντοπίσαμε, ήταν 

πωλήτριες, με μόλις μία εξισλαμισμένη να καταγράφει την αγορά μύλου. Από τους 

αγοραστές οι περισσότεροι ήταν άντρες μουσουλμάνοι, πολλοί από τους οποίους ήταν 

γενίτσαροι.832 Και οι δεκατρείς μύλοι που καταχωρήθηκαν στο κατάστιχο του καδή 

ήταν νερόμυλοι. Πολλοί από τους μύλους των τριών ναχιγέδων πουλήθηκαν μαζί με 

άλλη ακίνητη περιουσία. Τους λόγους της μικτής αυτής πώλησης τους έχουμε εικάσει 

παραπάνω. Εδώ μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στην περίπτωση της Φατμά κόρης 

Οσμάν, η οποία παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο, αυτοπροσώπως και ως πληρεξούσια 

της ανήλικης κόρης της Κεριμέ, για να καταγράψει την πώληση ακίνητης περιουσίας 

που είχε κληρονομήσει από τον θανόντα σύζυγό της Αλί Τσελεμπή. Η περιουσία 

βρισκόταν στο χωριό Άγιος Βασίλειος Πεδιάδας και πουλήθηκε μέσω πλειστηριασμού 

στον γενίτσαρο Μεχμέτ Μπεσέ γιο Αχμέτ για 144 γρόσια. Αποτελούνταν από 

νερόμυλο, δύο χωράφια συνολικής έκτασης δέκα μουζουριών και ένα αμπέλι πεντέμισι 

στρεμμάτων.833 Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Φατμά, πούλησε την περιουσία 

επειδή εκείνη και η ανήλικη κόρη της έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα της 

πρώτης, τη Μαγνησία στο βιλαέτι της Ανατολίας. Από μια άλλη καταχώριση 

πληροφορούμαστε ότι ο θανών Αλί είχε δύο συζύγους, με τις οποίες είχε αποκτήσει 

τρία παιδιά: την Κεριμέ με την εν λόγω Φατμά και τον Αχμέτ και τον Χασάν από τη 

συνονόματή της Φατμά.834 Προφανώς μετά το θάνατο του συζύγου της η Φατμά ένιωσε 

την ανάγκη να επιστρέψει μαζί με την κόρη της στην ασφάλεια της πατρικής της 

οικογένειας, η οποία βρισκόταν εκτός Κρήτης. Τα χρήματα που έλαβε από την πώληση 

της κληρονομημένης περιουσίας πρέπει να ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη νέα 

της ζωή. 

Η Φατμά Χατούν, ενήλικη κόρη του θανόντος πρώην διοικητή της Κρήτης 

Ταβουκτσού Μουσταφά Πασά, είναι σίγουρα η πιο «διάσημη» γυναίκα ιδιοκτήτρια 

                                                           
831 Βλ. Ι.Κ.Χ. 3:66 [21/8/1671], 745 [11/9/1750], 769 [2/10/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:225 [27/9/1672], 360 

[30/11/1672], 423 [24/1/1673], 715 [13/7/1673], 783 [1/6/1684]. 
832 Για την απασχόληση των γενιτσάρων με το εμπόριο και την οικονομία βλ. ενδεικτικά M. Doğan, 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Esnaf Yeniçeriler”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 

31/1 (2014), 137-152. Για τους γενίτσαρους της Κρήτης βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 

διάσπαρτες πληροφορίες. 
833 Ι.Κ.Χ. 5:937 [12/2/1689]. 
834 Ι.Κ.Χ. 5:683 [4/3/1688]. 
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μύλων με την οποία θα ασχοληθούμε. Στο πρόσωπό της αναφερθήκαμε και σε 

προηγούμενες σελίδες. Ανάμεσα στα χωράφια, τα αμπέλια και τα σπίτια που διέθετε 

φαίνεται πως είχε στην κατοχή της και ένα σημαντικό αριθμό μύλων. Παρόλο που 

αρκετοί από αυτούς ήταν ερειπωμένοι ή κατεστραμμένοι, η Φατμά Χατούν μπόρεσε 

να τους πουλήσει. Έτσι τη συναντάμε σε καταχώριση του 3ου κώδικα να πουλάει στους 

Σαχίν Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, Γιουσούφ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, Γιώργη γιο 

Μανόλη, Μανόλη γιο Κυριάκου, Μιχάλη γιο Θοδωρή και Γιάννη γιο Κουλαρή ή 

Κολάρου [;] ερειπωμένο μύλο πλήρους ιδιοκτησίας της στη Σίλαμο Τεμένους για επτά 

ασλάνια γρόσια. Ο μύλος συνόρευε με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, με ρυάκι, με 

χωράφι του Ταβουκτσού Μουσταφά Πασά και με δημόσιο δρόμο.835 Ακριβώς οι ίδιοι 

αγοραστές, εννέα μήνες αργότερα, αγόρασαν από τη Φατμά Χατούν άλλον ένα 

ερειπωμένο μύλο στην τοποθεσία Μυριστή του ίδιου χωριού, για 20 ασλάνια γρόσια 

αυτή τη φορά. Ο μύλος αυτός συνόρευε με ρέμα, με άλλο μύλο της πωλήτριας, με μύλο 

του Σαχίν Μπεσέ (που είναι ένας εκ των αγοραστών) και με χωράφια των 

αγοραστών.836 Όπως παρατηρεί εύκολα κάποιος, από τους συνιδιοκτήτες οι δύο είναι 

πιθανότατα εξισλαμισμένοι και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι χριστιανοί. Η Φατμά με τις 

παραπάνω αγοραπωλησίες απαλλάχτηκε από δύο μη λειτουργικούς μύλους, ενώ από 

την πλευρά τους οι αγοραστές αγόρασαν μύλους που βρίσκονταν δίπλα σε δική τους 

περιουσία. Η τιμή πώλησης των μύλων ήταν χαμηλή και για αυτό συμφέρουσα, ιδίως 

αφού οι αγοραστές ήταν πολλοί. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επαναλειτουργία 

των ερειπωμένων μύλων απαιτούσε επιπλέον χρήματα. 

Άλλη μία περίπτωση πώλησης μύλου που αποτελούσε κληρονομημένη 

περιουσία συναντήσαμε στον τέταρτο κώδικα. Οι τέσσερις γιοι και οι δύο κόρες του 

θανόντος Τζαφέρ, κατοίκου Χάνδακα, πούλησαν στον τζεμπετζήμπαση Σουλεϊμάν 

Αγά μύλο πλήρους ιδιοκτησίας τους στο χωριό Μαδέ Τεμένους. Η τιμή του μύλου 

ανερχόταν στα 95 ασλάνια γρόσια. Ο μύλος συνόρευε από τις τρεις πλευρές με ακίνητο 

του αγοραστή και από την τέταρτη πλευρά με ρυάκι. Περιλάμβανε ένα τμήμα 

κατεστραμμένο και ένα σε καλή κατάσταση.837 Η τιμή του μύλου είναι σχετικά υψηλή, 

αν υπολογίσουμε ότι πιθανότατα ο αγοραστής έπρεπε να επισκευάσει το 

κατεστραμμένο τμήμα του. Βέβαια, παρατηρούμε ότι η ακίνητη περιουσία γύρω από 

                                                           
835 Ι.Κ.Χ. 3:656 [26/12/1671]. 
836 Ι.Κ.Χ. 4:227 [25/9/1672]. 
837 Ι.Κ.Χ. 4:841 [19/1-28/1/1684]. 
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τον μύλο τού ανήκε. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι με αυτή την έννοια η αγορά 

του μύλου ήταν λογική επένδυση.838 

Από μια διένεξη γίνεται γνωστή η συνιδιοκτησία ενός νερόμυλου στο χωριό 

Μαδέ Τεμένους, τον οποίο κατείχαν εξ ημισείας η Φατμά κόρη Ομέρ Αλάη Μπέη και 

ο Μουσταφά Μπεσέ γιος Χαμζά. Αρχικά ο νερόμυλος ανήκε στον πατέρα της Φατμά 

και στον Μουσταφά. Μετά το θάνατο του πατέρα της κληρονόμησε εκείνη το μερίδιό 

του. Φαίνεται πως ο έτερος ιδιοκτήτης είχε δημιουργήσει προβλήματα και στον πατέρα 

της Φατμά, μια και, όπως αναφέρεται, ο Ομέρ Αλάη Μπέης είχε κάνει αγωγή εναντίον 

του ενώπιον του καδή του στρατού, Εμπε-ζαντέ Μεχμέτ, ο οποίος τελικά αποφάσισε 

ότι ο μύλος ανήκει εξ ημισείας στους δύο αντιδίκους. Με τη σειρά της τώρα η Φατμά 

κάνει αγωγή στον Μουσταφά κατηγορώντας τον ότι καταπατεί το μερίδιό της από τον 

μύλο και κρατάει για τον εαυτό του όλη την παραγωγή αντί να της αποδώσει τη μισή 

που δικαιούται. Όταν ο εναγόμενος κατέθεσε ότι του ανήκει εξ ολοκλήρου ο 

νερόμυλος, η Φατμά προσκόμισε το χοτζέτι που είχε λάβει ο πατέρας της από τον καδή 

του στρατού. Ο εναγόμενος δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραδεχτεί τον ισχυρισμό 

της ενάγουσας. Ο καδής αποφάσισε να παραιτηθεί ο εναγόμενος από κάθε 

διεκδίκηση.839 Τη Φατμά, η οποία σημειώνεται ως «muhadderat», δηλαδή «καλυμμένη 

με πέπλο», εκπροσώπησε στην υπόθεση ο σύζυγός της Ντιλαβέρ Αγάς γιος 

Αμπντουλμενάν. Την έχουμε αναφέρει στο κεφάλαιο για τα γαμήλια συμβόλαια να 

αναλαμβάνει την κηδεμονία των ανήλικων παιδιών του αδερφού της, ο οποίος 

απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη.840 

 Η μόνη αγορά μύλου από γυναίκα πραγματοποιήθηκε από την πιθανότατα 

εξισλαμισμένη Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ, κάτοικο του χωριού Αγία Παρασκευή 

                                                           
838 Τον ντόπιο τζεμπετζήμαση (cebecibaşı) Σουλεϊμάν Αγά τον συναντήσαμε σε πολλές καταχωρίσεις 

των κωδίκων να αγοράζει περιουσία για τον εαυτό του, αλλά και ως πληρεξούσιος του πρώην διοικητή 

Κρήτης βεζίρη Ανκεμπούτ Αχμέτ Πασά· Ι.Κ.Χ. 4:460 [14/2/1673], 520 [11/3/1673], 522 [11/3/1673], 

524 [11/3/1673], 626 [9/5/1673]. Πιθανότατα ταυτίζεται με τον ναζίρη υδρονομής που έχει το ίδιο 

όνομα· Ι.Κ.Χ. 3:449 [30/4/1672], 633 [11/12/1671]· Ι.Κ.Χ. 5:35 [14/8/1673]. Το γεγονός ότι οι μύλοι 

αποτελούσαν θελκτική επένδυση επιβεβαιώνεται και από άλλες καταχωρίσεις. Για παράδειγμα, ο 

Ισμαήλ Εφέντης γιος Μουσταφά Εφέντη, ιμάμης και χατίπης του τζαμιού του Σερασκέρη Αχμέτ Πασά 

στο Χάνδακα, αγόρασε τα 16 συνολικά μερίδια ενός κατεστραμμένου μύλου στην τοποθεσία Μιτζιλίχι 

ή Μιγγιλίση (;) στο χωριό Αυλή Πεδιάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ισμαήλ αγόρασε 13 μερίδια από τη 

Χανιφέ, σύζυγο του θανόντος μουλά Γιαχγιά (Ι.Κ.Χ. 3:887 [22/1/1763]), ένα μερίδιο από τη Φατμά κόρη 

Χατζή Μουσταφά (Ι.Κ.Χ. 3:913 [24/5/1763]) και δύο μερίδια από το Χατζή Γιουνούς Εφέντη γιο Χατζή 

Ισμαήλ Εφέντη (Ι.Κ.Χ. 3:914 [14/5/1763]). 
839 Ι.Κ.Χ. 4:571 [5/4/1673]. 
840 Ι.Κ.Χ. 4:994 [5/2-6/3/1685], 995 [χ.χ.], 1021 [7/3/1685], 1024 [1/4/1685]. Βλ. και Ι.Κ.Χ. 5:952 

[2/6/1689] για την εμπλοκή της σε κτηματική διένεξη με ζεύγος μουσουλμάνων για καταπάτηση 

ακίνητης περιουσίας που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της. 
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Πεδιάδας, η οποία, με πληρεξούσιο τον σύζυγό της Αλί Μπεσέ, αγόρασε νερόμυλο στο 

χωριό Άγιος Βασίλειος του ίδιου ναχιγέ για 160 ασλάνια γρόσια. Ως πωλητής 

καταγράφηκε ο μοναχός Γρηγόριος γιος Νικολού, κάτοικος του μοναστηριού της 

Αγίας Κυριακής κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος.841 Στους κώδικες δεν υπάρχει άλλη 

πληροφορία σχετικά με τη συγκεκριμένη Αϊσέ. Δεν γνωρίζουμε αν μόνη της 

λειτουργούσε το μύλο που αγόρασε τόσο ακριβά ή αν τον πούλησε ξανά. Δεν μπορούμε 

να ξέρουμε αν ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την έπεισε ή την υποχρέωσε να διαθέσει 

τα μετρητά που είχε για την αγορά του μύλου, προκειμένου εκείνος να τον λειτουργεί. 

Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι μια πιθανότατα εξισλαμισμένη ήταν σε θέση να 

δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την αγορά ενός μύλου που βρισκόταν σε άλλο 

χωριό από εκείνο όπου διέμενε. Από οικονομική σκοπιά, ο μύλος πιθανώς ήταν μια 

καλή οικονομική επένδυση, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ιδιωτικά, να 

εξασφαλίσει έσοδα από τρίτους που θα έρχονταν να αλέσουν σε αυτόν ή να πουληθεί. 

 Η τιμή του παραπάνω νερόμυλου είναι πράγματι πολύ υψηλή, ωστόσο δεν είναι 

η υψηλότερη καταγεγραμμένη. Τον πιο ακριβό νερόμυλο στα χωριά που μελετάμε τον 

αγόρασε ένας χριστιανός. Πρόκειται για τον Γιώργη γιο Μάρκου, ο οποίος αγόρασε 

ένα νερόμυλο στο χωριό Αστρακοί του ναχιγέ Πεδιάδας για 400 ασλάνια γρόσια.842 Ο 

μύλος ανήκε στον Χιουσεΐν Μπέη γιο Μεμή, κάτοικο Χάνδακα. Μετά τον θάνατό του 

η περιουσία του περιήλθε στους δύο ενήλικους γιους του, Μεχμέτ Μπέη και Μουσταφά 

Μπέη, και στη σύζυγό του Εμινέ κόρη Αμπντουλλάχ. Ο Μουσταφά Μπέης πούλησε 

στο Γιώργη πρώτα τον μισό μύλο για 200 ασλάνια γρόσια843 και λίγους μήνες μετά, ως 

βεκίλης της μητέρας του και του αδερφού του, πούλησε και τον άλλο μισό στην ίδια 

τιμή.844 

                                                           
841 Ι.Κ.Χ. 4:181 [7/9/1672]. Είναι γνωστό ότι τα μοναστήρια στην Κρήτη διέθεταν ακίνητη περιουσία. 

Οι μύλοι συχνά συμπεριλαμβάνονταν στην περιουσία αυτή. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες περιοχές. 

Βλ. ενδεικτικά Demircan, “1670 Tahririne Göre Para Adası”, 743, υποσημ. 87· Δημητρόπουλος, 

«Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες», διάσπαρτες πληροφορίες για τα νησιά των Κυκλάδων και 

τα Δωδεκάνησα· Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 145-168. 
842 Για να καταλάβουμε το ύψος της τιμής αναφέρουμε ότι την ίδια περίοδο πουλήθηκε στο Χάνδακα, 

μέσω πλειστηριασμού, για 205 ασλάνια γρόσια ακίνητο 44x11 πήχεων, το οποίο περιλάμβανε πέντε 

ισόγεια και τρία ανώγεια δωμάτια, δύο στάβλους, χαμάμ, φούρνο, αυλή, κήπο και όλα τα εξαρτήματά 

του· Ι.Κ.Χ. 4:46 [19/7/1672]. 
843 Ι.Κ.Χ. 3:437 [26/4/1672]. 
844 Ι.Κ.Χ. 4:173 [3/9/1672]. Στην καταχώριση του 3ου κώδικα σημειώνεται ότι ο μύλος βρίσκεται στο 

χωριό Αστρακοί, ενώ σε αυτήν ότι βρίσκεται στο χωριό Σταμνιοί. Πιθανότατα πρόκειται για λάθος του 

γραφέα, μια και η απόδοση στα τουρκικά των δύο αυτών ονομάτων μοιάζει (Istrakoz-Istamnoz). 
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Σε μια άλλη καταχώριση συναντάμε τον ίδιο Γιώργη γιο Μάρκου στη θέση του 

πωλητή αυτή τη φορά. Ο Γιώργης, ο πληρεξούσιός του Μουσταφά Μπεσέ γιος 

Αμπντουλλάχ και η Ανεζίνα κόρη Μανιού πουλούν τα μερίδιά τους από νερόμυλο που 

βρισκόταν στο χωριό Κασάνοι Πεδιάδας, στον κετχιουντά των τοπτσήδων Αχμέτ 

Κετχιουντά γιο Αμπντουλλάχ για 28 ασλάνια γρόσια.845 Μεταξύ των τριών πωλητών 

δεν σημειώνεται καμία σχέση συγγένειας. Όπως πληροφορούμαστε από την 

καταχώριση, ο νερόμυλος αποτελείται συνολικά από οκτώ μερίδια, από τα οποία 

τέσσερα έχει κάποιος Εμπού Μπεκίρ, από ένα έχουν ο Μουσταφά και ο Γιώργης και 

δύο έχει η Ανεζίνα. Θα έλεγε κάποιος ότι σε αυτή την περίπτωση συνιδιοκτησίας 

απουσιάζει κάθε ίχνος έμφυλης διάκρισης. Μάλιστα η γυναίκα φαίνεται ότι είναι σε 

ισχυρότερη θέση από κάποιους από τους άντρες, μια και εκείνη κατέχει δύο μερίδια 

στο μύλο έναντι του ενός εκάστου που κατέχουν ο Μουσταφά και ο Γιώργης. Ωστόσο 

μια πιο προσεκτική ματιά στην καταχώριση αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα. Ο 

Μουσταφά και ο Γιώργης έλαβαν για το μερίδιο του μύλου που πούλησαν από 10 

ασλάνια γρόσια έκαστος, ενώ η Ανεζίνα έλαβε μόλις οκτώ ασλάνια γρόσια και για τα 

δύο μερίδια, δηλαδή τέσσερα ασλάνια γρόσια για το καθένα. Γιατί υφίσταται αυτή η 

διαφορά στην τιμή δεν εξηγείται στην καταχώριση. Οι πληροφορίες από την 

καταχώριση είναι φειδωλές αναφορικά και με τον τρόπο απόκτησης των μεριδίων του 

μύλου τόσο από την Ανεζίνα όσο και από τους άλλους τρεις συνιδιοκτήτες. Μπορεί να 

αποτελούσαν κληρονομικά μερίδια, να είχαν αγοραστεί από τον προηγούμενο 

ιδιοκτήτη ή να αποτελούσαν μέρος δωρεάς. 

 Θα ολοκληρώσουμε την εξέταση των αγοραπωλησιών μύλων με την υπόθεση 

της Ελιάς κόρης παπα-Κωνσταντίνου από το χωριό Παναγιά του ναχιγέ Πεδιάδας. 

Παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο του Χάνδακα για να καταχωρήσει την 

πώληση του ενός από τα πέντε μερίδια νερόμυλου που είχε στην πλήρη ιδιοκτησία της 

στο ίδιο χωριό, για τρία ασλάνια γρόσια. Αγοραστής ήταν ο εθελοντής της δεξιάς 

πτέρυγας Χασάν Μπέης γιος Αχμέτ.846 Πιθανότατα η Ελιά δεν επιθυμούσε να πουλήσει 

όλα τα μερίδια που είχε στην κατοχή της.847 Η πώληση μόνο του ενός έφτανε για να 

                                                           
845 Ι.Κ.Χ. 3:547 [31/10/1671]. Στην καταχώριση αυτή ο Γιώργης καταγράφεται ως κάτοικος του χωριού 

Μοναστηράκι του ναχιγέ Ρίζου, ενώ η Ανεζίνα ως κάτοικος του χωριού Αρκαλοχώρι του ίδιου ναχιγέ. 

Ο ναχιγές Ρίζου συνορεύει στα ανατολικά με την Πεδιάδα. Τα χωριά Μοναστηράκι και Κασάνοι, παρόλο 

που ανήκουν σε διαφορετικό ναχιγέ, δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. 
846 Ι.Κ.Χ. 5:594 [4/11/1674]. 
847 Δημητρόπουλος, «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες», 55. 
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ικανοποιήσει το λόγο που την οδήγησε σε αυτή την συναλλαγή και ο οποίος για εμάς 

παραμένει άγνωστος. 

 

 

4.4 Δωρεές 

 

Εκτός από τις αγοραπωλησίες που μελετήθηκαν παραπάνω, στους κώδικες 

καταγράφονται και άλλες συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, όπως οι δωρεές (hibe),848 

οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την οικονομική 

εξασφάλιση των πιο αδύναμων μελών μιας οικογένειας, όπως ήταν οι γυναίκες. Ο 

ισλαμικός νόμος ορίζει με σαφήνεια το είδος της κινητής και ακίνητης περιουσίας που 

μπορεί να γίνει αντικείμενο δωρέας. Η περιουσία αυτή πρέπει να αποτελεί πλήρη 

ιδιοκτησία, ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα τρίτο της συνολικής περιουσίας που έχει 

στην κατοχή του ο δωρεοδότης.849 Στους τρεις κώδικες που αποτελούν το αρχειακό 

υλικό στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διατριβή, καταχωρήθηκαν μόλις οκτώ 

υποθέσεις που αφορούν δωρεά ακίνητης περιουσίας. Συμπεριλάβαμε στο υποκεφάλαιο 

αυτό και τις διενέξεις που αναφέρονται σε ανάκληση δωρεάς ή στην άρνηση 

πραγματοποίησής της, προκειμένου να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 

την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με το θέμα. Έτσι, συνολικά οι υποθέσεις 

ανέρχονται στις δεκατρείς. Πιο αναλυτικά, έξι καταχωρίσεις αναφέρονται σε χωριά του 

ναχιγέ Πεδιάδας, πέντε στο Τέμενος και δύο στο Μαλεβίζι. Μπορεί ο αριθμός των 

καταχωρίσεων να μην επαρκεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων με καθολική ισχύ, 

ωστόσο οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενδεικτικές των συνθηκών και των 

κινήτρων για την απόφαση δωρεάς ή ανάκλησής της. Από τους καταγεγραμμένους 

δωρητές οι περισσότεροι ήταν χριστιανοί, πιο συγκεκριμένα, χριστιανές. Επίσης οι 

χριστιανές αποτελούν την πλειονότητα των δωρεοδόχων, με τις μουσουλμάνες και τους 

χριστιανούς να ακολουθούν. Σε πολλές από τις καταχωρίσεις οι δωρεοδόχοι 

εκπροσωπούνταν από πληρεξούσιο. 

                                                           
848 Βλ. ενδεικτικά A. Bardakoğlu, λ. “Hibe”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 17, 

Κωνσταντινούπολη 1998, 421-426· Maydaer, “Osmanlı Klâsik Döneminde Kadınların Servet Edinme 

Yolları”, 365-381. 
849 Bardakoğlu, “Hibe”, 422-423. 
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Συχνές ήταν οι δωρεές μεταξύ συζύγων. Τέτοιες δωρεές μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως προϊόντα αγάπης και φροντίδας μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τη 

μέριμνα των δωρητών για τη μεταβίβαση της οικογενειακής περιουσίας σε εκείνα τα 

μέλη της οικογένειας που οι ίδιοι επιθυμούσαν. Σε θεωρητικό επίπεδο, τουλάχιστον, 

μια δωρεά πραγματοποιούνταν προκειμένου ο δωρητής να υπερβεί την οικονομική 

αδυναμία και ανασφάλεια του αποδέκτη της.850 Ιδιαίτερα οι άντρες που δώριζαν στις 

συζύγους τους ακίνητη περιουσία πιθανότατα επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν το 

μέλλον των γυναικών, αλλά και των παιδιών τους, σε περίπτωση που έμεναν μόνες 

τους. Δεν ήταν λίγες και οι περιπτώσεις γονικών παροχών, δωρεών δηλαδή από τον 

γονέα προς το παιδί. Στις περιπτώσεις αυτές οι χριστιανοί αποτελούσαν την 

πλειονότητα, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το έθιμο της προίκας, όπως θα δούμε 

ευθύς παρακάτω. 

 Θα ξεκινήσουμε από μια περίπτωση δωρεάς η οποία πιθανόν συνδέεται με την 

απόφαση του ενός συζύγου να εξισλαμιστεί. Πληροφορούμαστε λοιπόν για το ακίνητο 

δύο ισόγειων δωματίων που δώρισε ο Ιμπραήμ Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, κάτοικος 

του χωριού Σαμπάς Πεδιάδας, στη σύζυγό του Εργίνα κόρη Αξού, με πληρεξούσιο τον 

Μουσταφά Μπέη γιο Ισά.851 Μέχρι εδώ έχουμε μια τυπική δωρεά. Από μια δεύτερη 

καταχώριση, η οποία καταγράφηκε την ίδια ημέρα με την πρώτη, μαθαίνουμε ότι, 

εξαιτίας του πρόσφατου εξισλαμισμού του, ο Ιμπραήμ ανανέωσε το γάμο του με την 

Εργίνα ορίζοντας ως γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά το ποσό των 2.000 

άσπρων.852 Είναι πιθανό η σύζυγος να έλαβε το σπίτι αντί της γαμήλιας 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς, ωστόσο στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνέβαινε, 

καταγραφόταν ρητά στη σχετική καταχώριση, προκειμένου να προληφθεί μελλοντική 

διεκδίκησή της εκ μέρους της συζύγου. Μια δεύτερη πιθανότητα είναι μετά τον 

εξισλαμισμό του ο άντρας να θέλησε να επιβεβαιώσει τη μέριμνά του για τη σύζυγό 

του ανανεώνοντας τον γάμο του και προσφέροντάς της το ακίνητο. Θα μπορούσε 

ακόμα και να σκεφτεί κανείς πως η δωρεά έγινε με σκοπό να πείσει τη χριστιανή 

σύζυγό να δεχτεί τον εξισλαμισμό του και να μην τον χωρίσει. Αδιαμφισβήτητο 

γεγονός είναι ότι η Εργίνα όχι μόνο απέκτησε την κυριότητα ενός οικήματος, αλλά 

δικαιούνταν και 2.000 άσπρα σε περίπτωση που ο σύζυγός της πέθαινε ή τη χώριζε. 

                                                           
850 Maydaer, Osmanlı Klâsik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları”, 371. 
851 Ι.Κ.Χ. 3:257 [1/12/1671]. 
852 Ι.Κ.Χ. 3:258 [1/12/1671]. Για μια παρόμοια περίπτωση εξισλαμισμένου που ανανενώνει τον γάμο 

του με τη χριστιανή σύζυγό του μετά τον εξισλαμισμό, βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών 

ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 39 (αρ. μτφρ. 58 [15/7/1658]). 



 

 

248 

 

 Από την πλευρά της η Ζαμπέτα κόρη Γιώργη έλαβε ως δωρεά δύο σπίτια και 

ένα αμπέλι δύο στρεμμάτων από τον χριστιανό σύζυγό της Κωνσταντίνο γιο Γιαννά, 

κάτοικο του χωριού Απάνω Αρχάνες Τεμένους. Η Ζαμπέτα δεν προσήλθε στο 

ιεροδικείο, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον Κωνσταντίνο γιο Νικολού.853 Ας σημειωθεί 

πως την ίδια μέρα καταχωρήθηκε η πώληση μεγάλης ακίνητης περιουσίας εκ μέρους 

του συζύγου της προς τον πληρεξούσιό της για 200 ασλάνια γρόσια. Η περιουσία 

βρισκόταν στο ίδιο χωριό και αποτελούνταν από αμπέλι τεσσάρων στρεμμάτων, τρεις 

κήπους συνολικής έκτασης ενάμισι στρέμματος και έξι χωράφια854 συνολικής έκτασης 

14 μουζουριών.855 Στις καταχωρίσεις δεν σημειώνεται αν οι δύο άντρες ήταν συγγενείς, 

πάντως σίγουρα ήταν γνωστοί, μια και ο αγοραστής στη μια καταχώριση είναι ο 

πληρεξούσιος της συζύγου στην άλλη. Σε καμιά από τις καταχωρίσεις δεν αναφέρεται 

ο λόγος που ο Κωνσταντίνος μεταβίβασε, μέσω δωρεάς και πώλησης, την ακίνητη 

περιουσία του. 

Στην περίπτωση της Μαριέττας κόρης Πέρου από τους Αστρακούς Πεδιάδας, 

τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Η Μαριέττα ήταν παντρεμένη με τον εξισλαμισμένο 

Μουσταφά γιο Αμπντουλλάχ. Φαίνεται πως δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, διότι, όταν 

εκείνη πέθανε, η περιουσία της περιήλθε στο κρατικό ταμείο. Σύμφωνα με τον 

ισλαμικό νόμο, ο μουσουλμάνος σύζυγος απαγορευόταν να κληρονομήσει τη 

χριστιανή σύζυγό του. Το νομικό αυτό κώλυμα μπορούσε να αρθεί μέσω δωρεάς. Έτσι, 

όταν ο εμίνης του κρατικού ταμείου, που ήταν υπεύθυνος για την περιουσία της 

θανούσας, ήγειρε αγωγή εναντίον του συζύγου κατηγορώντας τον για καταπάτηση ενός 

χωραφιού περίπου έξι μουζουριών και ενός κήπου περίπου ενός στρέμματος στο ίδιο 

χωριό, ο σύζυγος με δύο μάρτυρες απέδειξε ότι η Μαριέττα του είχε δωρίσει την 

περιουσία έξι μήνες πριν πεθάνει. Το ιεροδικείο αποφάσισε να παραιτηθεί ο ενάγων 

από κάθε διεκδίκηση.856 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ρόλος του συζύγου στην 

συγκεκριμένη απόφαση δωρεάς ήταν καταλυτικός, αλλά και να αναρωτηθούμε αν η 

δωρεά έλαβε πράγματι χώρα ή ο Μουσταφά χρησιμοποίησε ψευδομάρτυρες για να 

νομιμοποιήσει εκ των υστέρων την κατάληψη των δύο περιουσιακών στοιχείων. 

Ο θάνατος μιας άλλης χριστιανής δημιούργησε ενδοοικογενειακά, αυτή τη 

φορά, προβλήματα. Πρόκειται για τη Μαρία κόρη Μανιού από το Βενεράτο Τεμένους, 

                                                           
853 Ι.Κ.Χ. 4:152 [30/8/1672]. Για άλλη μία περίπτωση δωρεάς ακίνητης περιουσίας μεταξύ χριστιανών 

συζύγων, στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου, βλ. Ι.Κ.Χ. 5:777 [28/2/1689]. 
854 Το ένα από τα χωράφια αυτά βρισκόταν στο χωριό Κάτω Αρχάνες Τεμένους. 
855 Ι.Κ.Χ. 4:151 [30/8/1672].  
856 Ι.Κ.Χ. 5:518 [29/7/1674]. 
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η οποία άφησε κληρονόμους τον σύζυγό της Γιακουμή και τον αδερφό της Γιώργη. Ο 

τελευταίος ενήγαγε τον σύζυγο της θανούσης με την κατηγορία ότι αρνείται να του 

παραδώσει ένα σπίτι, κλινοσκεπάσματα και οικοσκευή, τα οποία αποτελούσαν το 

κληρονομικό του μερίδιο. Ο εναγόμενος απέδειξε με τη μαρτυρία δύο μουσουλμάνων, 

ο ένας εκ των οποίων ήταν μουεζίνης στο τζαμί του Ντεφτερντάρη, ότι η σύζυγός του 

ένα χρόνο πριν του είχε δωρίσει την παραπάνω περιουσία. Οι μάρτυρες δήλωσαν ρητά 

ότι ήταν παρόντες στη δωρεά.857 Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δωρεά μπορούσε να 

λειτουργήσει ως τρόπος αποκλεισμού άλλων συγγενών και συγκληρονόμων. Στην 

οθωμανική καταχώριση δεν αναφέρεται τίποτα για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της 

δωρεάς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Γιακουμής είχε πιέσει με κάποιο τρόπο τη 

σύζυγό του να του δωρίσει την περιουσία της ή αν εκείνη πήρε την πρωτοβουλία. Και 

ασφαλώς ούτε σε αυτή την υπόθεση μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι μάρτυρες ήταν 

πραγματικοί ή ψευδομάρτυρες. 

 Αναφορικά με τις δωρεές που έγιναν από γονιό στο παιδί του, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι κάποιες φορές τα κίνητρα ήταν άλλα από τα προφανή που είχαν να 

κάνουν με την αγάπη και τη φροντίδα του γονιού προς το παιδί του, καθώς και την 

προσδοκία του γονιού να λάβει φροντίδα από το παιδί του, όταν θα έφτανε σε μια 

ηλικία που θα την είχε ανάγκη.858 Θα ξεκινήσουμε από την περίπτωση της Ανεζίνας 

κόρης Φραγκιά, από τις Κάτω Αρχάνες Τεμένους, η οποία προσήλθε αυτοπροσώπως 

στο ιεροδικείο του Χάνδακα για να καταχωρίσει τη δωρεά ακίνητης και κινητής 

περιουσίας στην κόρη της Ραμπιά κόρης Σαμπάν, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον 

σύζυγό της Μουσταφά Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ. Η περιουσία αποτελούνταν από ένα 

χωράφι τεσσάρων μουζουριών στο ίδιο χωριό και από δύο ισόγεια δωμάτια με αυλή 

στο χωριό Καταλαγάρι Πεδιάδας, μαζί με ένα βαρέλι, ένα καζάνι, ένα σεντούκι, οκτώ 

πιθάρια και ένα βόδι.859 Σε δεύτερη καταχώριση, που καταγράφηκε στο σιτζίλ μία μέρα 

νωρίτερα, η Ανεζίνα πούλησε στον γαμπρό της Μουσταφά Μπεσέ χωράφι τεσσάρων 

                                                           
857 Ι.Κ.Χ.5: 685 [31/3/1688]. 
858 Το ίδιο ίσχυε στην Κρήτη της βενετικής περιόδου· Κάσδαγλη, «Γαμήλιες παροχές στη 

βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού», 326. Στη Μύκονο την προίκα των μελλόνυμφων ενίσχυαν με 

κινητή και ακίνητη περιουσία συγγενείς από την ευρύτερη οικογένεια, καθώς και άνθρωποι που 

συνδέονταν με πνευματικούς δεσμούς με τον γαμπρό και τη νύφη (π.χ. νονοί). Συνήθως οι δωρεοδότες 

αυτοί ήταν άτεκνοι και προσδοκούσαν την εξασφάλιση της φροντίδας τους στα γεράματα, καθώς και 

την ανάληψη της ευθύνης για την τέλεση των απαραίτητων διαδικασιών μετά τον θάνατό τους. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δοξιάδης, τα παιδιά αποτελούσαν την «συνταξιοδοτική ασφάλεια» των 

ηλικιωμένων ανθρώπων· Doxiadis, “Kin and Marriage in Two Aegean Islands”, 247. Βλ. επίσης, 

Κάσδαγλη, στο ίδιο, 330. 
859 Ι.Κ.Χ. 4:915 [15/7/1684]. 
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μουζουριών στις Κάτω Αρχάνες για έξι ασλάνια γρόσια.860 Τέλος, σε μια τρίτη 

καταχώριση καταγράφεται το γαμήλιο συμβόλαιο του Μουσταφά Μπεσέ και της κόρης 

της Ανεζίνας Ραμπιά με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 6.000 άσπρων.861 Το 

γαμήλιο συμβόλαιο έχει καταγραφεί πολύ συνοπτικά στο κατάστιχο, σε αντίθεση με 

τα συμβόλαια που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα.862 Πιθανότατα, οι ενδιαφερόμενοι 

παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο για να καταχωρίσουν την αγοραπωλησία και τη 

δωρεά, προκειμένου να είναι καλυμμένοι απέναντι σε τυχόν μελλοντικές διενέξεις ή 

αμφισβητήσεις. Με την ευκαιρία αυτή κατέγραψαν και το γαμήλιο συμβόλαιο, η 

σύναψη του οποίου είχε ήδη πραγματοποιηθεί ιδιωτικά, μια και ο Μουσταφά 

αναφέρεται ρητά ως σύζυγος της Ραμπιά. Άραγε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

Ανεζίνα δώρισε την κινητή και ακίνητη περιουσία που διέθετε για να προικίσει το 

κορίτσι της όταν παντρεύτηκε;863 Ήταν δική της πρωτοβουλία ή η απόφαση για τη 

δωρεά ήταν αποτέλεσμα πίεσης από την κόρη, το γαμπρό ή και από τους δύο μαζί; 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι στο ισλαμικό δίκαιο δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για την 

παροχή προίκας. Η διαδικασία αυτή ενέπιπτε στους άγραφους ορισμούς του εθιμικού 

δικαίου και αφορούσε κυρίως κινητή περιουσία (σκεπάσματα, οικοσκευή, κοσμήματα, 

ενδύματα κ.ά.) που έφερνε η σύζυγος στο νέο της σπιτικό. Σε ένα βαθμό η προίκα αυτή 

ήταν ανάλογη με το ύψος της γαμήλιας δωρεάς που υποσχόταν ο γαμπρός.864 Η 

Ανεζίνα λοιπόν δεν είχε νομική υποχρέωση να δώσει προίκα στην κόρη της, η οποία 

παντρεύτηκε έναν μουσουλμάνο, πιθανότατα εξισλαμισμένο.865 Μήπως για να δώσει 

τη συγκατάθεσή της για τη δωρεά προηγήθηκε συμφωνία για την πώληση του 

                                                           
860 Ι.Κ.Χ. 4:914 [14/7/1684]. 
861 Ι.Κ.Χ. 4:913 [15/7/1684]. 
862 Μόλις σε δύο γραμμές στριμώχτηκε το γαμήλιο συμβόλαιο στον κώδικα. Σημειώνονται μόνο τα 

ονόματα του γαμπρού και της νύφης, το ποσό της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς, η 

ημερομηνία και οι μάρτυρες της διαδικασίας. Λείπουν οι τυποποιημένες φράσεις που συνήθως 

χρησιμοποιούνταν στα συμβόλαια αυτά. Αυτό συνέβη ίσως διότι δεν υπήρχε εξαρχής πρόθεση για την 

καταχώριση του συμβολαίου και δεν είχε προβλεφθεί ο απαραίτητος χώρος στη σελίδα του κατάστιχου 

για να καταγραφεί ένα τυπικό συμβόλαιο γάμου. 
863 Για μια ανάλογη περίπτωση δωρεάς μεγάλης ακίνητης περιουσίας, βλ. την καταχώριση για τον 

σαμσουντζή (samsuncu) Αλί Μπεσέ γιο Ομέρ, κάτοικο του χωριού Αστρακοί Πεδιάδας, ο οποίος δώρισε 

μεγάλη ακίνητη περιουσία στην ανήλικη κόρη του Τζεμιλέ. Η περιουσία βρισκόταν στο ίδιο χωριό και 

αποτελούνταν από τρία χωράφια συνολικής έκτασης 23 στρεμμάτων, ένα σπίτι με τρία ισόγεια δωμάτια 

και αυλή, ένα αμπέλι 25 εργατών, ένα μποστάνι ενός στρέμματος και ένα ζευγάρι βόδια· Ι.Κ.Χ. 5:85 

[8/9/1673]. Την ίδια ημέρα κατέγραψε στο κατάστιχο το γάμο της κόρης του με τον Χιουσεΐν Μπεσέ γιο 

Γιουσούφ, με γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά 5.000 άσπρων· Ι.Κ.Χ. 5:84 [8/9/1673]. 
864 Zarinebaf-Shahr, “Women, Law, and Imperial Justice”, 93. 
865 Σύμφωνα με τους κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου η μητέρα δεν υποχρεούνταν να προικίσει την 

κόρη της και κανείς δεν μπορούσε να την αναγκάσει να το κάνει, εάν εκείνη δεν το επιθυμούσε· 

Αρμενόπουλος, Η Εξάβιβλος, 374. Συνεπώς η μητέρα ήταν καλυμμένη νομικά σύμφωνα με το ισλαμικό 

αλλά και το εκκλησιαστικό δίκαιο. 
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χωραφιού της στο γαμπρό της, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα χρηματικό ποσό, έστω 

και μικρό, μια και μετά τη δωρεά ίσως να μην της έμενε άλλη περιουσία; Παρόλο που 

τα ερωτήματα αυτά μένουν δίχως ικανοποιητική απάντηση, το γεγονός είναι ότι οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες συμφωνούνταν μια δωρεά μπορούσαν να διαφέρουν 

κατά περίπτωση και να εξυπηρετούν κάθε φορά σκοπιμότητες και συμφέροντα 

διαφορετικά. 

 Στους κώδικες συναντήσαμε άλλη μία περίπτωση χριστιανής μητέρας, η οποία 

κατά πάσα πιθανότητα προίκισε την κόρη της δωρίζοντάς της κινητή και ακίνητη 

περιουσία866 αξίας 100 ασλανιών γροσιών. Πρόκειται για την Μαρίνα κόρη Γιώργη, 

σύζυγο του θανοντος Κουρτ Μπέη, από τα Σταυράκια Μαλεβιζίου, η οποία δώρισε 

στην ανήλικη κόρη της Φατμά, που εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον σύζυγό 

και κηδεμόνα της Οσμάν Μπέη γιο Μεχμέτ, δύο ακίνητα στο ίδιο χωριό, το ένα με 

οκτώ ισόγεια δωμάτια, κήπο με δέντρα και αυλή και το δεύτερο με ένα ανώγειο και 

ένα ισόγειο δωμάτιο. Επίσης, της δώρισε πέντε ξύλινα σεντούκια, έξι ζευγάρια 

σεντόνια, τέσσερα στρώματα, δύο καζάνια και είκοσι πρόβατα.867 Από το οθωμανικό 

κείμενο πληροφορούμαστε ότι η καταγραφή της δωρεάς δεν έγινε στο κτήριο του 

ιεροδικείου του Χάνδακα, αλλά στο σπίτι του κετχιουντά των τσαούσηδων Μουσταφά 

Αγά, κοντά στο τζαμί του Σουλτάν Ιμπραήμ Χαν στο Χάνδακα, όπου προσήλθε ο 

απεσταλμένος του ιεροδικείου, μεβλανάς Αμπντουλτζελίλ Εφέντης. Η εκδίκαση μιας 

υπόθεσης εκτός του χώρου του ιεροδικείου ήταν μια δυνατότητα που παρείχε το 

ισλαμικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Όπως προκύπτει από τους κώδικες, του 

δικαιώματος αυτού έκαναν χρήση όχι μόνο οι μουσουλμάνοι, αλλά επίσης οι χριστιανοί 

και οι εβραίοι.868 Σε κάποιες περιπτώσεις ο απεσταλμένος του ιεροδικείου 

προσερχόταν στο σπίτι κάποιου ανώτερου μουσουλμάνου διοικητικού ή στρατιωτικού 

αξιωματούχου, ενώ σε άλλες στο σπίτι ανθρώπων που προφανώς ανήκαν στην 

οικονομική και κοινωνική ελίτ εντός και εκτός Χάνδακα. Υπενθυμίζουμε την υπόθεση 

διαζυγίου ενός μουσουλμάνου, η οποία εκδικάστηκε στο σπίτι του στα Σταυράκια 

Μαλεβιζίου,869 καθώς και άλλη μία, στην οποία το δικαστήριο συνεδρίασε στο σπίτι 

                                                           
866 Η Κάσδαγλη αναφέρει ότι στην μεταβυζαντινή Νάξο, στις περισσότερες περιπτώσεις (90%), η νύφη 

έπαιρνε προίκα ένα σπίτι. Ακόμη και στις περιπτώσεις που και ο γαμπρός είχε προικιστεί με σπίτι, οι 

νεόνυμφοι εγκαθίσταντο στο σπίτι της νύφης, το οποίο δεν πρέπει να βρισκόταν μακριά από το πατρικό 

της· Κάσδαγλη, «Κοινωνική ταυτότητα του φύλου και καθημερινή πραγματικότητα», 122. 
867 Ι.Κ.Χ. 5:201 [6/11/1673]. 
868 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:113 [13/9/1671], 320 [20/1/1672], 824 [8/12/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:1009 

[27/3/1685], 1040 [29/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:365 [9/4/1674]. Βλ. επίσης Zilfi, “‘We Don’t Get Along’”, 281. 
869 Ι.Κ.Χ. 4:917 [17/7/1684]. 
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του μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτου, κατόπιν αίτησης του τελευταίου.870 Ας 

επανέλθουμε όμως στην υπόθεση που μελετάμε. Η δωρεά της Μαρίνας προς την 

ανήλικη κόρη της καταγράφηκε στο κατάστιχο με όρους αγοραπωλησίας. Στο τέλος η 

Μαρίνα δήλωσε ρητώς ότι δωρίζει το ποσό των 100 ασλανιών γροσιών, που 

αποτελούσε το αντίτιμο της πώλησης, στην κόρη της.871 Στην καταχώριση δηλώνεται 

σαφώς ότι ο σύζυγος της Μαρίνας, Κουρτ Μπέης, είχε πεθάνει. Η Μαρίνα, εκτός από 

τη συμφωνημένη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά, δεν δικαιούνταν να λάβει 

άλλο κληρονομικό μερίδιο από την περιουσία του θανόντος συζύγου της, διότι ήταν 

χριστιανή. Συνεπώς, η περιουσία που η μητέρα δώρισε στην κόρη της πιθανότατα 

αποτελούσε πλήρη ιδιοκτησία της. 

 Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ο δωρητής έχει δικαίωμα να μετανιώσει και να 

ανακαλέσει τη δωρεά, αρκεί η περιουσία που συνιστά το αντικείμενο της δωρεάς να 

μην έχει περάσει στην πλήρη κυριότητα του δωρεοδόχου.872 Σε διαφορετική περίπτωση 

το δικαίωμα ανάκλησης παύει να ισχύει. Η χανεφιτική νομική σχόλη θέτει 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που εμποδίζουν την ανάκληση μιας δωρεάς, όπως, για 

παράδειγμα, τη συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας, το θάνατο του δωρητή ή του 

αποδέκτη της δωρεάς, τις δωρεές που έχουν γίνει ως εκδήλωση φιλανθρωπίας κ.ά.873 

Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη αναφορικά με την κατάλληλη ηλικία και τη νομική 

ικανότητα του ατόμου που είναι σε θέση να κάνει δωρεά. Έτσι, οι ανήλικοι και όσοι 

θεωρούνται νομικά ανώριμοι δεν μπορούν να δωρίσουν περιουσία. Με τον τρόπο αυτό 

ο νόμος προσπαθεί να προφυλάξει την περιουσία που έχουν στην κυριότητά τους 

τέτοια άτομα τα οποία θεωρούνται ευάλωτα σε πιέσεις και εκμετάλλευση από 

τρίτους.874 Πιθανόν αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η Ελιά κόρη Σταμάτη ανακάλεσε 

τη δωρεά ακίνητης περιουσίας προς τον Γιωργάκη γιο Κωνσταντίνου. Μετά τον 

θάνατο του συζύγου της Γιώργη από τις Αρχάνες Τεμένους, εκείνη και ο ανήλικος γιος 

της Μιχάλης ήταν οι νόμιμοι κληρονόμοι του. Η Ελιά δήλωσε στο ιεροδικείο ότι ένα 

χρόνο πριν είχε δωρίσει στον Γιωργάκη ακίνητη περιουσία875 από την κληρονομιά του 

                                                           
870 Ι.Κ.Χ. 5:365 [9/4/1674], 366 [9/4/1674]. Για παρόμοιες περιπτώσεις βλ. Ι.Κ.Χ. 3:320 [20/1/1672]· 

Ι.Κ.Χ. 4:715 [13/7/1673], 889 [26/5/1684], 1009 [27/3/1685]. 
871 Την πρακτική αυτή στις δωρεές μεταξύ συγγενών συνάντησε συχνά η Faroqhi στην έρευνά της για 

την Άγκυρα και την Καισάρεια· Faroqhi, Men of Modest Substance, 18. 
872 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 157-158. 
873 Bardakoğlu, “Hibe”, 425. 
874 Στο ίδιο, 422· A. Şener, İslâm Hukukunda Hibe, Άγκυρα 1984, 83-84. Βλ. επίσης Ιερό Κοράνιο, 4:3, 

11· 6:153 και 17:35. 
875 Η περιουσία συνίστατο σε αμπέλι ενάμισι στρέμματος, χωράφι πέντε στρεμμάτων και κήπο ενός 

στρέμματος στο ίδιο χωριό. 
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ανήλικου γιου της. Παρόλο που ανακάλεσε τη δωρεά, ο Γιωργάκης δεν δέχτηκε να 

επιστρέψει την περιουσία. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της ενάγουσας δηλώνοντας 

με σαφήνεια ότι η δωρεά περιουσίας ανήλικου δεν είναι νόμιμη (mal-ı sagiri hibe 

meşru’a olmamağın).876 Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε και 

ακυρώθηκε η δωρεά, γιατί προήλθε από την κληρονομημένη περιουσία του γιου και 

όχι της μητέρας ούτε ποια ήταν η σχέση της τελευταίας με τον Γιωργάκη. Παρόλο που 

είχε περάσει ένας χρόνος από τη δωρεά και η περιουσία ήταν πλέον στην ιδιοκτησία 

του δωρεοδόχου, εκείνος αναγκάστηκε να την επιστρέψει διότι εξαρχής ήταν 

παράνομη. 

 Σε μια άλλη περίπτωση ανάκλησης δωρεάς, η Εμινέ κόρη Μουσταφά έκανε 

αγωγή στον πατέρα της Μουσταφά γιο Αμπντουλλάχ με την κατηγορία ότι διεκδικεί 

την επιστροφή της ακίνητης περιουσίας που της είχε δωρίσει. Η ενάγουσα, μέσω του 

πληρεξούσιου και συζύγου της Οσμάν γιου Αμπντουλλάχ, δήλωσε ότι η διεκδικούμενη 

περιουσία αποτελούνταν από ένα σπίτι με ένα ανώγειο και ένα ισόγειο δωμάτιο και 

αυλή, στη συνοικία του τζαμιού του Μεγάλου Βεζίρη στο Χάνδακα, όπου διέμενε και 

η ίδια, καθώς επίσης και ένα χωράφι είκοσι μουζουριών στο χωριό Άγιος Ιωάννης 

Πεδιάδας. Μετά την άρνηση του εναγόμενου, η ενάγουσα παρουσίασε στο δικαστήριο 

δύο γενίτσαρους μάρτυρες, οι οποίοι όχι μόνο επιβεβαίωσαν την κατάθεσή της, αλλά 

δήλωσαν ότι ήταν παρόντες τη στιγμή που ο εναγόμενος πάντρεψε την κόρη του με τον 

Οσμάν και ως προίκα (‘ale’t-tariki’l-cihaz) της δώρισε το σπίτι και το χωράφι.877 Το 

δικαστήριο συνιστά στον εναγόμενο να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση, διότι δεν έχει 

κανένα δικαίωμα στην περιουσία που πλέον αποτελεί πλήρη ιδιοκτησία της κόρης του. 

Η συμπυκνωμένη καταγραφή της καταχώρισης δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά 

με τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε η προικοδότηση. Δεν γνωρίζουμε αν ο 

πατέρας της Εμινέ, που πιθανότατα ήταν εξισλαμισμένος, θέλησε να εφοδιάσει την 

κόρη του με μια καλή προίκα προκειμένου να της εξασφαλίσει έναν καλό σύζυγο ή αν 

ο τελευταίος, επίσης εξισλαμισμένος όπως φαίνεται, έθεσε όρο για τη σύναψη του 

γάμου την παροχή ακίνητης περιουσίας ως προίκας.878 Ό,τι και να συνέβη, το γεγονός 

                                                           
876 Ι.Κ.Χ. 3:565 [7/11/1671]. 
877 Ι.Κ.Χ. 521 [27/7/1674]. 
878 Για μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ανάκλησης δωρεάς, βλ. Α. Αναστασόπουλος, «Η ανάκληση μιας 

δωρεάς και η επιστροφή μιας προίκας: κοινωνικό φύλο, οικογενειακές σχέσεις και οθωμανική 

δικαιοσύνη», στο Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. 

Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Ηράκλειο 2010, 55-68. 
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είναι ότι ο πατέρας της Εμινέ δεν κατάφερε να λάβει πίσω την περιουσία που είχε 

δωρίσει, διότι πλέον η κυριότητά της είχε περιέλθει στην κόρη του. 

 Από τους ιεροδικαστικούς κώδικες δεν λείπουν και οι περιπτώσεις άρνησης 

απόδοσης της δωρεάς (κινητής και ακίνητης) εκ μέρους των κληρονόμων ενός 

θανόντος. Για παράδειγμα, η Ελιά κόρη Γιαννά από τον Μοχό Πεδιάδας αναγκάστηκε 

να διεκδικήσει ιεροδικαστικώς όσα δικαιούνταν από την περιουσία του θανόντος 

συζύγου της Χασάν. Η περιουσία του θανόντος περιήλθε στην ξαδέλφη του, Ισμιχάν 

κόρη Χασάν, επειδή προφανώς με την Ελιά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά και εκείνη, ως 

χριστιανή, δεν δικαιούνταν κληρονομικό μερίδιο. Ωστόσο, παρουσιάστηκε στον καδή 

για να ζητήσει την επιστροφή των σαράντα γροσιών που είχε δανείσει στον σύζυγό 

της, των 3.000 άσπρων της γαμήλιας δωρεάς της, καθώς και ένα δωμάτιο (bir bab oda) 

στο ίδιο χωριό, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα καζάνι, ένας τέντζερης και ένα χάλκινο 

δοχείο που της είχε δωρίσει ο σύζυγός της. Κατάφερε με δύο μουσουλμάνους μάρτυρες 

να αποδείξει τον ισχυρισμό της και να κερδίσει την αγωγή.879 Οι μάρτυρες δήλωσαν 

ότι τους κάλεσε ο Χασάν, όσο ακόμη ζούσε, και δήλωσε μπροστά τους ότι τα 

προαναφερόμενα ποσά αποτελούν χρέος του προς την σύζυγό του, ενώ το δωμάτιο και 

τα αντικείμενα που αυτό περιέχει τα δωρίζει στην σύζυγό του. Άραγε μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η Ελιά γνώριζε πως δεν είχε δικαίωμα στην κληρονομιά του συζύγου 

της και για αυτό κατάφερε να τον πείσει να κάνει την παραπάνω δήλωση παρουσία 

μαρτύρων; Δεν είναι διόλου απίθανο. Όπως προκύπτει από την καταχώριση, αν δεν 

είχε φροντισει να έχει μάρτυρες, ίσως έχανε το δικαίωμα επιστροφής των δανεικών και 

μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Την γαμήλια δωρεά θα την λάμβανε 

πάντως λογικά από την περιουσία του θανόντος, διότι θα την επιβεβαίωναν οι μάρτυρες 

που ήταν παρόντες στην σύναψη του γαμήλιου συμβολαίου. 

 Από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στις προηγούμενες σελίδες μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η δωρεά κινητής και ακίνητης περιουσίας συχνά 

πραγματοποιούνταν για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι ωστόσο 

δεν δηλώνονται στην καταχώριση της δωρεάς. Φυσικά υπήρχαν οι περιπτώσεις γονέων 

που ήθελαν να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους δωρίζοντάς τους περιουσία. 

Παράλληλα, όμως, προστάτευαν την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Όπως ήδη αναφέραμε, 

η δωρεά περιουσίας μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, αλλά και μεταξύ συζύγων, 

αποτελούσε έναν εύκολο και διαδεδομένο τρόπο για την διατήρηση της περιουσίας 

                                                           
879 Ι.Κ.Χ. 5:887 [15/6/1689]. 
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εντός της οικογένειας, αντιμετωπίζοντας με τον πλέον νόμιμο και ασφαλή τρόπο τον 

κίνδυνο καταπάτησης, κατακερματισμού ή περιέλευσής της στο κράτος (σε περίπτωση 

θανόντων που δεν άφηναν νόμιμους κληρονόμους). Στους μελετώμενους κώδικες 

πολλές δωρεές πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους πατέρων που ήθελαν να προικίσουν τις 

κόρες τους. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πότε η απόφαση για τη δωρεά 

ανήκε πλήρως στο δωρητή και πότε ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ή και πίεσης. 

Είναι βέβαιο πάντως πως μια ανύπαντρη κόρη προικισμένη με ακίνητη περιουσία είχε 

περισσότερες πιθανότητες να συνάψει έναν καλό γάμο και να διαπραγματευτεί 

καλύτερους όρους στο γαμήλιο συμβόλαιό της. 

 Εκτός από τις γονικές δωρεές συναντήσαμε και περιπτώσεις δωρεών μεταξύ 

συζύγων, με περισσότερο ενδιαφέρουσα εκείνη που χρησιμοποιήθηκε εκ μέρους του 

νεοεξισλαμισμένου συζύγου, πιθανώς για να πείσει τη χριστιανή σύζυγό του να 

παραμείνει παντρεμένη μαζί του. Εκτός από την δωρεά σύναψε και γαμήλιο συμβόλαιο 

μαζί της, συμφωνώντας σε γαμήλια δωρεά 2.000 άσπρων. Μελετώντας τις υποθέσεις 

των κωδίκων που αναφέρονται στις δωρεές εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τον έντονα 

έμφυλο προσανατολισμό των αποδεκτών μιας δωρεάς, με τη ζυγαριά να κλίνει υπέρ 

των γυναικών, οι οποίες, τουλάχιστον στις καταγεγραμμένες υποθέσεις που εξετάσαμε, 

δεν δίσταζαν να υπερασπιστούν δικαστικά τον εαυτό τους απέναντι στην προσπάθεια 

αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας τους. Δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να αντιμετωπίσουν 

δικαστικά ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα ή τον αδερφό τους αν ένιωθαν ότι κινδύνευαν 

να χάσουν την περιουσία που είχαν λάβει ως δωρεά και πλέον τους ανήκε πλήρως. 

 

 

4.5 Απογραφές της περιουσίας θανόντων (terekeler/τερεκέδες) 

 

Παρόλο που οι τερεκέδες αφορούν εμμέσως τις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, 

συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο διότι συμπληρώνουν τις γνώσεις μας 

σχετικά με τον τρόπο που η ακίνητη περιουσία κατέληγε σε γυναικεία χέρια. Στους 

τερεκέδες καταγραφόταν αναλυτικά η κινητή και ακίνητη περιουσία που άφηνε ένας 

θανών ή μια θανούσα.880 Η περιουσία μπορούσε να καταγραφεί στο γενικό 

                                                           
880 Για πληροφορίες βλ. Δ. Παπασταματίου, Wealth Distribution, Social Stratification and Material 

Culture in an Ottoman Metropolis: Thessaloniki According to the Probate Inventories of the Muslim 

Court (1761-1770), Κωσνταντινούπολη 2017. 
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ιεροδικαστικό κώδικα ενός δικαστηρίου ή σε χωριστό κατάστιχο, αφιερωμένο 

αποκλειστικά στις απογραφές περιουσιών θανόντων.881 Δεδομένου ότι η περιουσία που 

απογραφόταν στους τερεκέδες αφορούσε αποκλειστικά τα υπάρχοντα που είχε στην 

πλήρη ιδιοκτησία του ένας θανών ή μια θανούσα,882 το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό 

επιτρέπει στους μελετητές να διατυπώσουν συμπεράσματα για την οικονομική 

κατάσταση των θανόντων και θανουσών κατά τη στιγμή του θανάτου τους.883 

Εξαιρούνταν της απογραφής η ιδιοκτησία που είχε αφιερωθεί σε κάποιο βακούφι και 

φυσικά οι δημόσιες γαίες. Οι τερεκέδες αποτελούν σημαντική αρχειακή πηγή για την 

κοινωνική ιστορία, ιδιαίτερα από τη σκοπιά των γυναικών, διότι από την λεπτομερή 

καταγραφή της περιουσίας που άφηνε μια θανούσα, είμαστε σε θέση να μάθουμε την 

κοινωνική και οικονομική της κατάσταση, τα προσωπικά της γούστα (στην ένδυση, 

τον καλλωπισμό, τη διατροφή), τις επαγγελματικές της ασχολίες ή εκείνες που της 

προσέφεραν ευχαρίστηση. Τα προσωπικά της αντικείμενα απηχούν τις συνήθειες και 

την καθημερινότητά της, τον τρόπο με τον οποίο περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της. 

Τα ενδύματα και τα κοσμήματα φανερώνουν τη μόδα της εποχής, καθώς και την 

οικονομική της κατάσταση· ορισμένες φορές αποτελούνταν από πολύτιμα και ακριβά 

υφάσματα ή ήταν διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους.884 Έχει ενδιαφέρον να 

σημειώσουμε ότι υπάρχουν αντικείμενα που μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε αμιγώς 

«γυναικεία», διότι ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες, ενώ άλλα, όπως όπλα και 

μαχαίρια, καταγράφονταν με μεγάλη συχνότητα σε τερεκέδες αντρών. Βέβαια δεν 

μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μια γυναίκα να είχε κληρονομήσει 

αντικείμενα που ανήκαν στον άντρα, στο γιο ή σε κάποιον άλλο άρρενα συγγενή της ή 

να συνέβαινε το αντίστροφο. Επίσης, όπως θα δούμε παρακάτω, από τους τερεκέδες 

πληροφορούμαστε τα κληρονομικά μερίδια που λάμβαναν οι γυναίκες μιας 

οικογένειας. 

                                                           
881 İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi Kaynakları”, 51. Επιπλέον ας σημειωθεί ότι οι 

περιουσίες των θανόντων γενιτσάρων και των ασκερί γενικότερα καταγράφονταν συχνά σε ξεχωριστά 

κατάστιχα. Βλ. ενδεικτικά Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Âit Tereke Defterleri”. 
882 Gradeva, “Towards a Portrait of ‘the Rich’”, 158· İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi 

Kaynakları”, 52· M. Coşgel και B. A. Ergene, “Intergenerational Wealth Accumulation and Dispersion 

in the Ottoman Empire: Observations from Eighteenth-Century Kastamonu”, European Review of 

Economic History, 15 (2011), 257 (βλ. και υποσημ. 5). 
883 Για τη Θεσσαλονίκη βλ. P. Kotzageorgis και D. Papastamatiou, “Wealth Accumulation in an Urban 

Context: The Profile of the Muslim Rich of Thessaloniki in the Eighteenth Century on the Basis of 

Probate Inventories”, Turkish Historical Review, 5 (2014), 165-199. 
884 Gradeva, “Towards a Portrait of ‘the Rich’”, 190, 192· Y. Oğuzoğlu, “Sicillerdeki Tereke Kayıtlarının 

Malzeme Olarak Değeri”, στο T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü III. Araştırma Sonuçları, 20-24 Mayıs 1985, Άγκυρα 1985, 1-4. 
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Ας δούμε συνοπτικά τις ενέργειες που απαιτούνταν για τη σύνταξη ενός τερεκέ. 

Μετά τον θάνατο κάποιου και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου κληρονόμου προς 

τον καδή, αποστελλόταν στο σπίτι του θανόντος ο εντεταλμένος υπάλληλος του 

ιεροδικείου (κασσάμης/kassam)885 για να καταγράψει αναλυτικά τα υπάρχοντα που 

άφησε. Αρχικά υπολόγιζε την αξία της περιουσίας παρουσία των άμεσα 

ενδιαφερόμενων κληρονόμων. Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι καταγράφονταν ένα προς 

ένα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στην κατοικία του θανόντος, από την οικοσκευή 

και τα κλινοσκεπάσματα μέχρι τα κοσμήματα, τα ενδύματα, τα όπλα, τα εργαλεία, τα 

βιβλία κτλ. Συμπεριλαμβάνονταν επίσης η ακίνητη περιουσία, τα μετρητά που μπορεί 

να είχε, οι οφειλές τρίτων προς τον θανόντα ή τη θανούσα, καθώς και το αντίστροφο. 

Τη στιγμή της καταγραφής, εκτός από τους κληρονόμους, παρών ήταν και ο ντελάλης 

μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ήταν γνώστες των τρεχουσών τιμών της 

αγοράς, με βάση τις οποίες υπολογιζόταν η αξία της περιουσίας.886 Έπειτα ο κασσάμης 

υπολόγιζε το μερίδιο που αναλογούσε στους κληρονόμους, λαμβάνοντας υπόψη του το 

φύλο και τον βαθμό συγγένειας. Εάν οι κληρονόμοι ήταν λίγοι και δεν υπήρχε κάποια 

διαφωνία ανάμεσά τους, τότε λάμβανε ο καθένας το μερίδιό του και η διαδικασία 

ολοκληρωνόταν. Όμως, σε αντίθετη περίπτωση, ο κασσάμης έπρεπε να πουλήσει την 

περιουσία στην αγορά, σε πλειστηριασμό.887 Σύμφωνα με το νόμο, η πώληση αυτή 

έπρεπε να γίνει δημόσια, ενώ απαγορευόταν αυστηρά ο κασσάμης να την πουλήσει 

επιτόπου στο σπίτι του θανόντος. Η δημόσια πώληση καθώς και η παρουσία κρατικών 

υπαλλήλων, πέραν του κασσάμη, εξασφάλιζε την προστασία της περιουσίας και των 

κληρονόμων.888 Το επόμενο βήμα ήταν η αφαίρεση του ποσού που έπρεπε να 

καταβληθεί για τα δικαστικά τέλη, διάφορα άλλα έξοδα,889 καθώς και τα χρέη του 

                                                           
885 S. Öztürk, λ. “Kassâm”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 24, Κωνσταντινούπολη 

2001, 579-582. 
886 Öztürk, “Kassâm”, 581. 
887 Maydaer, “Servet Edinme Yolları”, 367. 
888 Öztürk, στο ίδιο, 581. Εάν δεχτούμε την άποψη ότι ο καδής, προκειμένου να αποσπάσει μεγαλύτερα 

δικαστικά τέλη από τους τερεκέδες, ζητούσε από τον κασσάμη την «υπερκοστολόγηση» της κινητής 

περιουσίας, η οποία αυτομάτως συνεπαγόταν την αύξηση του ποσού των δικαστικών τελών, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η παρουσία του ντελάλη, ο οποίος γνώριζε τις ισχύουσες τιμές της αγοράς, ήταν 

απαραίτητη. Για την άποψη περί «υπερκοστολόγησης» βλ. G. Oğuz, “Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği 

ve Kadıların Mirastan Mal Kaçırma Yöntemleri”, Turkish Studies, 9/1 (2014), 414. 
889 Όπως πληροφορούμαστε από τα κατάστιχα, τα έξοδα αφορούσαν κυρίως το τέλος διανομής 

κληρονομικών μεριδίων, καθώς και έξοδα κηδείας, γραμματείας και κλήτευσης. Εκτός από τα 

παραπάνω, μπορεί να αναφέρονται επίσης έξοδα για βοηθητικές υπηρεσίες, αμοιβές ντελάλη, γιατρού, 

χαμάλη, ενοίκιο αποθήκης, τέλος προς τον εμίνη του κρατικού ταμείου (αν ο θανών ήταν άτεκνος 

γενίτσαρος τα ¾ της περιουσίας του περιέρχονταν στο κρατικό ταμείο), για μεσιτεία, ενοίκιο για 

υποζύγιο, έξοδα αποδεικτικού εγγράφου, εκτέλεσης διατάξεων διαθήκης, γνωστοποίησης δημοπρασίας, 

έξοδα επιτροπείας και διατροφής και τέλος έξοδα ταφής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά που δικαιούνταν να λάβει η σύζυγος σε περίπτωση θανάτου του άντρα της, 
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νεκρού προς τρίτους. Έπειτα το ποσό ή/και η ακίνητη περιουσία που έμενε διανεμόταν 

στους νόμιμους κληρονόμους.890 Αντιστοίχως, η καταχώριση του τερεκέ που 

καταγραφόταν στο κατάστιχο αποτελούνταν από τέσσερα τμήματα: στο πρώτο 

σημειώνονταν τα ατομικά στοιχεία του θανόντος (όνομα, πατρώνυμο, τίτλος, αξίωμα 

ή επάγγελμα, τόπος κατοικίας), καθώς και των νόμιμων κληρονόμων του· στο δεύτερο 

καταγραφόταν αναλυτικά η κινητή και ακίνητη περιουσία του· στο τρίτο σημειώνονταν 

τα έξοδα που έπρεπε να καλυφθούν από την περιουσία αυτή και στο τέταρτο και 

τελευταίο τμήμα καταγράφονταν τα μερίδια που έπρεπε να λάβουν οι κληρονόμοι.891 

Πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση 

για την απογραφή της περιουσίας ενός θανόντος. Απαγορευόταν επίσης ρητώς στον 

καδή να επέμβει αυτεπάγγελτα υποχρεώνοντας τους κληρονόμους να προσέλθουν στο 

ιεροδικείο για να καταγράψουν την περιουσία και να πληρώσουν τα απαραίτητα τέλη. 

Η πρωτοβουλία και η απόφαση για αυτή τη διαδικασία βάρυνε αποκλειστικά τους 

κληρονόμους. Από την άλλη, η διαδικασία αυτή ήταν επιβεβλημένη σε περιπτώσεις 

ύπαρξης ανήλικου κληρονόμου, διένεξης μεταξύ των συγκληρονόμων, απουσίας 

κάποιου κληρονόμου τη στιγμή της διανομής των μεριδίων, καθώς και σε περίπτωση 

που υπήρχε ανάγκη να καθοριστεί με σαφήνεια το μερίδιο ενός αγέννητου παιδιού.892 

Σύμφωνα με τον ιερό νόμο, η έναρξη και η λήξη της νομικής και δικαιοπρακτικής 

ικανότητας ενός ατόμου ταυτίζεται χρονικά με την γέννηση και τον θάνατό του 

αντίστοιχα. Συνεπώς, ένα παιδί που δεν είχε ακόμη γεννηθεί δεν δικαιούνταν να 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κληρονόμους.893 Εντούτοις, όπως διαπιστώνουμε από 

τα μελετώμενα κατάστιχα, το κληρονομικό μερίδιο ενός αγέννητου παιδιού 

υπολογιζόταν κανονικά.894 Μάλιστα φαίνεται πως σε πολλές περιπτώσεις το μερίδιο 

αυτό ήταν διπλάσιο από το αντίστοιχο που αναλογούσε στην κόρη ή τις κόρες του 

θανόντος, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι υπέθεταν πως το παιδί που θα γεννιόταν 

                                                           
η οποία αφαιρούνταν από την περιουσία του. Για παραδείγματα βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:743 [19/8/1750], 

747 [9/9/1750], 751 [17/9/1750], 759 [12/10/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:950 [χ.χ.], 985 [8/1/1685], 1021 [7/3/1685], 

1023 [1/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:471 [25/5/1674], 652 [13/2/1688], 683 [4/3/1688], 706 [23/5/1688]. 
890 Θυμίζουμε απλώς στο σημείο αυτό ότι η σύζυγος δικαιούνταν το 1/8 της περιουσίας αν υπήρχαν 

παιδιά, διαφορετικά έπαιρνε το 1/4, ενώ ο γιος δικαιούνταν διπλάσιο μερίδιο από την κόρη. 
891 C. Establet και J.-P. Pascual, “Damascene Probate Inventories of the 17th and 18th Centuries: Some 

Preliminary Approaches and Results”, International Journal of Middle East Studies, 24 (1992), 374-375. 
892 Gradeva, “Towards a Portrait of ‘the Rich’”, 153· İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi 

Kaynakları”, 52· Oğuz, “Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği”, 410-411· Öztürk, “Kassâm”, 580-581. 
893 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 124. 
894 Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στην περιουσία που είχε ένα έμβρυο, βλ. M. Dirik, “İslam 

Hukuku’nda Ceninin Mal Varlığı Hakları”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 20 (2012), 211-235. 
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θα ήταν αγόρι. Φυσικά την περίοδο που μελετάμε ο προσδιορισμός του φύλου ενός 

μωρού μόνο σε εικασίες μπορούσε να στηριχτεί. 

Από καταχώριση πληροφορούμαστε για τον τερεκέ του δολοφονημένου Αχμέτ 

γιου του μάγειρα Χατζή Μουσταφά, που διέμενε στον Χάνδακα. Οι κληρονόμοι που 

δικαιούνταν μερίδιο από την περιουσία του ήταν η αδερφή του Αϊσέ, η ετεροθαλής 

ανήλικη αδερφή του Φατμά, η εγκυμονούσα μητριά του Αϊσέ και η μητέρα του Χαβά, 

η οποία απουσίαζε από την πόλη.895 Η μητριά του θανόντος έκανε αίτηση στο 

ιεροδικείο ζητώντας την καταγραφή και διανομή της περιουσίας, η οποία 

αποτελούνταν από ρουχισμό και όπλα, κεφάλαιο και εξοπλισμό καταστήματος, 

ακίνητη περιουσία στο χωριό Κανλί Καστέλι Τεμένους, καθώς και μετρητά. Στον 

τερεκέ σημειώνονται επίσης τα ονόματα των οφειλετών του, καθώς και τα ποσά που 

του χρωστούσαν. Καταγράφονται δώδεκα μουσουλμάνοι και δεκαπέντε χριστιανοί με 

οφειλές από 80 έως 16.000 παράδες. Αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα κηδείας, 

γραμματείας, κλήτευσης, καθώς και χρέη του θανόντος προς τρίτους, η υπόλοιπη 

περιουσία των 98.193 παράδων διανεμήθηκε ως εξής: η αμφιθαλής αδερφή έλαβε 

49.096 (1/2), η μητέρα του έλαβε 16.365 παράδες (1/6), η ετεροθαλής αδερφή του 

έλαβε 16.365 παράδες επίσης, ενώ το μερίδιο του αγέννητου παιδιού υπολογίστηκε σε 

16.367 παράδες. Άραγε ο κασσάμης υπέθεσε ότι το παιδί θα ήταν κορίτσι, μια και ο 

θανών είχε άλλες δύο αδερφές; Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί δεν υπολογίστηκε 

κληρονομικό μερίδιο για τη μητριά του. Σύμφωνα με το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο, 

η ίδια δεν δικαιούνταν μερίδιο από την περιουσία. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι το 

μερίδιο που αντιστοιχούσε στο παιδί που κυοφορούσε θα το λάμβανε και θα το 

διαχειριζόταν εκείνη, γεγονός που αποτέλεσε το κίνητρο για την αίτηση σύνταξης του 

τερεκέ. Στον συγκεκριμένο τερεκέ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σημείωση σχετική με το 

αγέννητο παιδί. Διαβάζουμε σε αυτή: «Καταγράφηκε στις 19 Μουχαρρέμ 1178 

[19/7/1764] ότι αν το παιδί που θα γεννηθεί είναι αγόρι θα λάβει το ίδιο μερίδιο με την 

αμφιθαλή αδερφή του και αν είναι κορίτσι θα μοιραστεί μαζί με την αμφιθαλή αδερφή 

του το 1/6 της περιουσίας και το υπόλοιπο θα διανεμηθεί μεταξύ των υπόλοιπων 

κληρονόμων. Αν το παιδί γεννηθεί νεκρό, το μερίδιό του θα διανεμηθεί μεταξύ της 

αδελφής και της μητέρας του θανόντος». Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο καδής έμεινε 

πιστός στον έμφυλο διαχωρισμό που ορίζει ο νόμος, ακόμη και στην περίπτωση ενός 

                                                           
895 Ι.Κ.Χ. 3:925 [6/1/1765]. Για άλλα παρόμοια παραδείγματα βλ. Ι.Κ.Χ. 3:795 [31/1/1751]· Ι.Κ.Χ. 

4:1051 [13/5/1685]. Ο θανών είχε ακίνητη περιουσία στα Σταυράκια Μαλεβιζίου. 
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εμβρύου. Το φύλο του παιδιού υπερισχύει της συγγένειας αίματος. Μόνο σε περίπτωση 

που αυτό θα γεννιόταν νεκρό και εξαιτίας της απουσίας άλλου άρρενος συγγενούς, η 

μητέρα και η αμφιθαλής αδερφή του θανόντος δικαιούνταν να λάβουν το μερίδιό του. 

Παρόλο που έχουμε αναφέρει ότι οι γιοι λάμβαναν διπλάσιο μερίδιο από τις κόρες, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο καδής εξισώνει τα δύο μερίδια πιθανόν επειδή επρόκειτο 

για αδέρφια που είχαν τον ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα. Από τον 

συγκεκριμένο τερεκέ αντλούμε με έμμεσο τρόπο πληροφορίες για τη συγκεκριμένη 

οικογένεια, οι οποίες αντανακλούν τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση της εποχής. Στην καταχώριση δεν αναφέρεται τίποτα για τις συνθήκες της 

δολοφονίας του Αχμέτ. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι δεν είχε 

σύζυγο και παιδιά, ενώ πιθανότατα ήταν νεαρός σε ηλικία. Είναι φανερό ότι ο πατέρας 

του θανόντος –νεκρός και αυτός τη στιγμή της σύνταξης του τερεκέ, μια και δεν 

ορίζεται δικό του μερίδιο– είχε χωρίσει τη μητέρα του και είχε παντρευτεί μια άλλη 

γυναίκα, πιθανότατα νεότερη, η οποία ήταν έγκυος στο παιδί του. Η μητριά του 

θανόντος ζήτησε την παρέμβαση του ιεροδικείου και τη σύνταξη του τερεκέ, διότι ήταν 

ο πιο άμεσος και ασφαλής τρόπος για να εξασφαλίσει, όπως προαναφέραμε, το μερίδιο 

που αναλογούσε στο αγέννητο παιδί της. 

 Στους μελετώμενους κώδικες ο αριθμός των τερεκέδων που καταγράφηκαν 

είναι πολύ μικρός. Συναντήσαμε μόλις είκοσι καταχωρίσεις απογραφών περιουσιών 

θανόντων, από τις οποίες οκτώ αφορούν την Πεδιάδα, πέντε το Τέμενος και επτά το 

Μαλεβίζι. Ανάμεσα σε αυτούς τους τερεκέδες μόλις δύο ανήκουν σε γυναίκες, όλοι οι 

υπόλοιποι αφορούν άντρες θανόντες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Συνεπώς, οι 

συγκεκριμένοι τερεκέδες μας ενδιαφέρουν με έμμεσο τρόπο. Και οι δύο τερεκέδες που 

θα μελετήσουμε ανήκουν σε μουσουλμάνες, η μία εκ των οποίων ήταν εξισλαμισμένη. 

Μάλιστα για την τελευταία έχει γίνει αναφορά στο κεφάλαιο για τους γάμους. 

Πρόκειται για την Αϊσέ από το Βενεράτο Τεμένους, η οποία φαίνεται πως 

εξισλαμίστηκε λίγο πριν πεθάνει, κατόπιν παρότρυνσης, ίσως και πίεσης, από τη 

Φατμά Χατούν κόρη Ομέρ Αγά, αδερφή του πρώτου συζύγου της.896 Όπως 

διαπιστώνουμε από την καταχώριση του τερεκέ, η θανούσα είχε στην ιδιοκτησία της 

ακίνητη περιουσία, η οποία συνίστατο στα εξής: σπίτι οκτώ δωματίων (αξίας 10.000 

                                                           
896 Ι.Κ.Χ. 4:1021 [7/3/1685]. Για την ίδια υπόθεση βλ. επίσης Ι.Κ.Χ. 994 [5/2-6/3/1685] (εξισλαμισμός 

θανούσας), 995 [χ.χ.] (διορισμός Φατμά ως κηδεμόνα των ανήλικων ανιψιών της) και 1024 [1/4/1685] 

(συμβιβασμός της Φατμά με το δεύτερο σύζυγο της θανούσης και κληρονόμο της, σχετικά με το 

υπόλοιπο της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς που όφειλε να της καταβάλει). 
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άσπρων), αμπέλι τριών στρεμμάτων (αξίας 10.000 άσπρων), χωράφι τεσσάρων897 

στρεμμάτων (αξίας 10.000 άσπρων), οκτώ ελαιόδεντρα (αξίας 300 άσπρων), οκτώ 

μικρά και μεγάλα κιούπια (αξίας 400 άσπρων), τέσσερα μικρά και μεγάλα βαρέλια 

(αξίας 200 άσπρων), επτά ξύλα (αξίας 100 άσπρων), ένα χτένι (αξίας 50 άσπρων), δύο 

σεντούκια (αξίας 200 άσπρων), μία στρώση (αξίας 200 άσπρων), γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 20.000898 άσπρων. Η αξία της παραπάνω περιουσίας 

ανερχόταν συνολικά στο ποσό των 51.450 άσπρων. Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκαν 

3.246 άσπρα για την κάλυψη εξόδων.899 Το υπόλοιπο των 48.204 άσπρων διανεμήθηκε 

στους κληρονόμους ως εξής: μερίδιο συζύγου 12.051, μερίδιο γιου 24.136, μερίδιο 

κόρης 12.017. Όπως βλέπουμε, ο δεύτερος σύζυγός της έλαβε το ¼ της περιουσίας, ο 

γιος της έλαβε το ½ και η κόρη της έλαβε το μισό από το μερίδιο του γιου. Προφανώς 

με τον δεύτερο σύζυγο δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα 

καταγράφονταν ανάμεσα στους νόμιμους κληρονόμους. Αν λαμβάναμε υπόψη μας 

αποκλειστικά την κινητή περιουσία της θανούσας προκειμένου να εκτιμήσουμε την 

κοινωνική και οικονομική της κατάσταση, τότε θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι 

πιθανότατα ανήκε στα μεσαία ή και τα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Δεν 

καταγράφηκε κανένα κόσμημα, ένδυμα ούτε έστω κάποιο αντικείμενο καθημερινής 

χρήσης που να παραπέμπει σε γυναίκα που διέθετε την οικονομική άνεση να αποκτήσει 

την οικοσκευή που θα διευκόλυνε την καθημερινότητά της, πόσο μάλλον να επενδύσει 

σε είδη πολυτέλειας. Ωστόσο αυτή η εικόνα είναι παραπλανητική, καθώς η Αϊσέ 

κατείχε σημαντική ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία ήταν μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη της περιουσίας πολλών αντρών που έζησαν την ίδια εποχή με 

εκείνη.900 

 Ο δεύτερος τερεκές ανήκει στη θανούσα Μεριέμ από το Κεραμούτσι 

Μαλεβιζίου, η οποία άφησε κληρονόμους τη μητέρα της Φατμά, τον αδερφό της 

Αμπντουλλάχ και την αδερφή της Ραχιμέ.901 Μετά από αίτηση της μητέρας της, η οποία 

                                                           
897 Στην καταχώριση Ι.Κ.Χ. 4:1024 [1/4/1685] σημειώνεται χωράφι έκτασης σαράντα στρεμμάτων. 
898 Από λάθος του γραφέα έχει σημειωθεί το ποσό των 2.000 άσπρων για τη γαμήλια δωρεά. Ωστόσο, 

όπως προκύπτει από το άθροισμα της αξίας της περιουσίας, το ποσό αυτό ήταν 20.000 άσπρα. Η 

πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από την καταχώριση υπ’ αριθ. 1024 του ίδιου κώδικα. 
899 Πιο συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν 800 άσπρα για τα έξοδα κηδείας, 1.286 για το τέλος διανομής 

κληρονομικών μεριδίων, 360 για τα έξοδα κασσάμη και γραμματείας, 300 για έξοδα κλήτευσης μαζί με 

το ενοίκιο για το υποζύγιο και 500 άσπρα για την έκδοση του αποδεικτικού εγγράφου. 
900 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:749 [8/9/1750], 778 [30/11/1750], 791 [30/1/1751]· Ι.Κ.Χ. 4:950 [χ.χ.] 

(μουτεβελλής του τζαμιού του Αμπντουραχμάν Πασά στο Χάνδακα), 1072 (αρχιμπουλούκμπασης του 

φρούραρχου Χάνδακα). 
901 Ι.Κ.Χ. 4:1177 [17/4/1684]. 
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είχε διοριστεί από το ιεροδικείο κηδεμόνας των ανήλικων αδερφών και κληρονόμων 

της θανούσας, η περιουσία της καταγράφηκε και διανεμήθηκε από τον κασσάμη. Πιο 

συγκεκριμένα καταγράφηκαν: σπίτι δύο δωματίων, αμπέλι ενός στρέμματος, χωράφια 

δεκαπέντε στρεμμάτων, κήπος ενός στρέμματος, τρία βόδια, ένας γάιδαρος, έξι 

κιούπια, μία κατσαρόλα με καπάκι, ένα σαχάνι και ένα δυσανάγνωστο περιουσιακό 

στοιχείο. Από τη συνολική αξία των 29.500 άσπρων αφαιρέθηκαν 4.000 άσπρα τα 

οποία είχε ορίσει η θανούσα στη διαθήκη της για προσευχές υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής της, 750 άσπρα για τέλος διανομής κληρονομικών μεριδίων, 150 για έξοδα 

κασσάμη και γραμματείας και 250 άσπρα για την έκδοση αποδεικτικού εγγράφου. Το 

υπόλοιπο των 24.350 άσπρων διανεμήθηκε εξίσου στους τρεις κληρονόμους, καθένας 

από τους οποίους έλαβε 7.116 άσπρα.902 Είναι πολύ πιθανό η θανούσα, όπως και η 

οικογένειά της, να ήταν εξισλαμισμένη. Τη στιγμή του θανάτου της δεν φαίνεται να 

είχε σύζυγο ούτε παιδιά. Από τις πληροφορίες που καταγράφονται στον τερεκέ δεν 

προκύπτει η ακριβής της ηλικία. Ωστόσο η παρουσία της μητέρα της και των ανήλικων 

αδελφών της αποτελεί ένδειξη ότι ίσως η Μέριεμ ήταν ακόμη αρκετά νέα όταν πέθανε. 

Στην καταχώριση δεν γίνεται καμία αναφορά στην αιτία θανάτου. Φρόντισε όμως, 

συντάσσοντας διαθήκη, να βεβαιωθεί ότι τουλάχιστον μέρος903 της περιουσίας της θα 

είχε ως αποδέκτες τα πρόσωπα που εκείνη επιθυμούσε, ενώ φρόντισε και για τον εαυτό 

της κληροδοτώντας ένα ποσό για τις προσευχές που θα ανάπαυαν την ψυχή της μετά 

θάνατο. 

 Στους μελετώμενους κώδικες καταγράφηκαν μόλις πέντε τερεκέδες 

χριστιανών, από τους οποίους ο ένας αφορά εμμέσως χριστιανή.904 Ο τερεκές με τον 

                                                           
902 Το άθροισμα των τριών κληρονομικών μεριδίων είναι 21.348 άσπρα, το οποίο εάν διαιρεθεί δια τρία 

δίνει το ποσό των 7.116 άσπρων. Υπολείπονται, δηλαδή, 3.002 άσπρα, για τα οποία δεν έχουμε καμία 

πληροφορία. Η πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει κάποιος είναι πως πρόκειται για απροσεξία του 

γραφέα. Πολύ συχνά στους τερεκέδες συναντάμε παρόμοιες διαφορές μεταξύ του ποσού που έπρεπε να 

διανεμηθεί και του ποσού που τελικά φαίνεται να λαμβάνουν οι κληρονόμοι. Αν θεωρήσουμε ότι δεν 

πρόκειται για λάθος του γραφέα, μπορούμε άραγε να υποθέσουμε ότι η διαφορά στο ποσό ήταν 

εσκεμμένη και στοχευμένη; Μήπως με τον τρόπο αυτό ο κασσάμης ή/και ο καδής έβρισκαν την ευκαιρία 

να ιδιοποιηθούν μεγαλύτερα ποσά από τα προβλεπόμενα για τα δικαστικά τέλη; Η Gülser Oğuz στη 

μελέτη της για τους τερεκέδες φαίνεται σίγουρη ότι αυτό ήταν ένα διαδεδομένο τέχνασμα για την 

απόσπαση μεγαλύτερων ποσών από την περιουσία των θανόντων· “Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği ve 

Kadıların Mirastan Mal Kaçırma Yöntemleri”, 416-418. Βέβαια, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι 

πρέπει να ήταν δύσκολο να περάσει απαρατήρητη από τους κληρονόμους μια οικονομική διαφορά αυτού 

του ύψους. 
903 Σύμφωνα με τον ιερό νόμο του ισλάμ επιτρέπεται να διατεθεί μέσω διαθήκης το 1/3 της περιουσίας 

ενός προσώπου· A. Arı, “Vasiyet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 42, 

Κωνσταντινούπολη 2012, 553. 
904 Ι.Κ.Χ. 3:801 [26/2/1751], 923 [2/1/1765]· Ι.Κ.Χ. 4:1176 [14/5/1684], 1203 [26/6/1684] (Λουτσία, 

κάτοικος Χάνδακα, πέθανε άκληρη και η περιουσία της περιήλθε στο κρατικό ταμείο)· Ι.Κ.Χ. 5:471 

[25/5/1674]. 
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οποίο θα ασχοληθούμε ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους διότι αφορά έναν ιερέα. 

Πρόκειται για τον παπα-Μανόλη από τα Καλέσα Μαλεβιζίου, ο οποίος άφησε 

κληρονόμους την σύζυγό του Μαριέτα και τα ανήλικα παιδιά του Νικολάκη, Ελιά, 

Αγάπη και Εργίνα.905 Ο κηδεμόνας των ανήλικων παιδιών, παπα-Μιχελής,906 υπέβαλε 

αίτηση προς το ιεροδικείο για την καταγραφή της περιουσίας του θανόντος και τη 

διανομή της στους κληρονόμους του. Ο θανών είχε στην ιδιοκτησία του ένα διώροφο 

σπίτι οκτώ δωματίων, ένα αμπέλι τεσσάρων στρεμμάτων, κήπο ενός στρέμματος, 

χωράφι ογδόντα στρεμμάτων, οικοσκευή, αγροτικά προϊόντα, άροτρο, κυψέλες, 105 

πρόβατα, ένα μουλάρι, ένα πουλάρι, καθώς και ένα ζευγάρι βόδια. Όπως φαίνεται, ο 

ιερέας ασχολούνταν και με αγροτικές εργασίες, πέρα από τα ιερατικά του καθήκοντα, 

και μάλιστα είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μια αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία,907 

της οποίας η συνολική αξία ανερχόταν σε 44.672 άσπρα. Αφού αφαιρέθηκε το ποσό 

για τα έξοδα και τα δικαστικά τέλη, το υπόλοιπο των 42.803 άσπρων908 διανεμήθηκε 

ως εξής: η σύζυγος έλαβε 5.350 άσπρα (1/8), ο γιος έλαβε 14.980 άσπρα (1/3) και 

καθεμία από τις κόρες έλαβε 7.490 άσπρα (το μισό από το μερίδιο του αδερφού τους ή 

το 1/6 της περιουσίας). Όπως βλέπουμε, για την καταγραφή της περιουσίας ενός 

θανόντος χριστιανού ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς διαδικασία με εκείνη για τις 

περιουσίες μουσουλμάνων. Ασφαλώς το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του τερεκέ είναι ότι 

δεν επρόκειτο για έναν οποιοδήποτε μη μουσουλμάνο, αλλά για έναν ιερέα, οι 

κληρονόμοι του οποίου έπρεπε κανονικά να απευθυνθούν στην εκκλησία και όχι στον 

καδή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι χριστιανοί πολύ συχνά απευθύνονταν στο 

ιεροδικείο όταν ήξεραν ότι τα ατομικά τους συμφέροντα εξυπηρετούνταν καλύτερα. 

Πράγματι, το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο αναγνώριζε μεγαλύτερο εύρος δικαιούχων 

κληρονόμων, σε σχέση με το εκκλησιαστικό, γεγονός που οδηγούσε συχνά τους 

χριστιανούς στον καδή του Χάνδακα και όχι στον μητροπολίτη. Ιδιαίτερα ευνοημένες 

από το ισλαμικό μουσουλμανικό δίκαιο ήταν οι γυναίκες, οι οποίες δικαιούνταν τη 

                                                           
905 Ι.Κ.Χ. 4:1176 [14/5/1684]. 
906 Είχε διοριστεί κηδεμόνας από το ιεροδικείο· Ι.Κ.Χ. 4:899 [13/5/1684]. 
907 Όπως παρατηρεί ο Tournefort, οι καλόγεροι και οι παπάδες του νησιού είχαν στην κατοχή τους τα 

περισσότερα και τα καλύτερα κομμάτια γης. Οι πιο εύφορες πεδιάδες, τα καλύτερα ελαιόδεντρα και τα 

πιο καλά καλλιεργημένα αμπέλια ανήκαν σε μοναστήρια και ιερείς· Tournefort, A Voyage into the 

Levant, 95. Για πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή μοναστηριών του νησιωτικού και ηπειρωτικού 

ελληνικού χώρου στον δανεισμό χριστιανών και μουσουλμάνων, βλ. Σ. Λαΐου, «Σχέσεις μοναχών και 

χριστιανών λαϊκών κατά την οθωμανική περίοδο (15ος-αρχές 19ου αι.)», στο Η. Κολοβός (επιμ.), 

Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο 2011, 

207-223. 
908 Στην πραγματικότητα το άθροισμα της περιουσίας ήταν 44.024 άσπρα και το υπόλοιπο ανερχόταν 

στα 42.403 άσπρα. 
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γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά τους από την περιουσία του θανόντος συζύγου 

τους, καθώς και μέρος από την υπόλοιπη κληρονομιά, το οποίο διαμορφωνόταν 

ανάλογα με την ύπαρξη ή την απουσία παιδιών και άλλων νόμιμων κληρονόμων. Το 

ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο εξασφάλιζε στις γυναίκες κινητή και ακίνητη περιουσία, 

η οποία αποτελούσε πλήρη ιδιοκτησία τους. Μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

ίσως το γεγονός ότι ο μόνος άντρας κληρονόμος ήταν ανήλικος διευκόλυνε την 

προσφυγή στο ιεροδικείο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα μερίδια των τεσσάρων 

γυναικών της οικογένειας. 

 

 

4.6 Διενέξεις για την ιδιοκτησία 

 

Έχοντας κατά νου την έμφυλη κατωτερότητα των γυναικών, η οποία επιβαλλόταν 

μέσω του ιερού νόμου και γινόταν πράξη μέσω του κοινωνικού περιορισμού στο χώρο 

του σπιτιού και της οικογένειας, θα περίμενε κάποιος ότι οι γυναίκες δεν θα είχαν τη 

δυνατότητα, την ελευθερία ή ακόμη τις απαραίτητες γνώσεις για να διεκδικήσουν 

δικαστικά τα νομικά τους δικαιώματα. Οι καταχωρίσεις των κωδίκων φέρνουν στο φως 

μια διαφορετική πραγματικότητα. Συναντήσαμε γυναίκες, χριστιανές και 

μουσουλμάνες, οι οποίες έκαναν αγωγή εναντίον συγγενών και άλλων που 

προσπαθούσαν να τις αποκλείσουν από το κληρονομικό τους μερίδιο ή να το 

καταπατήσουν. Εντούτοις, αυτό που πραγματικά προκαλεί έκπληξη είναι οι 

περιπτώσεις γυναικών που καταπατούσαν ή αρνούνταν να αποδώσουν το κληρονομικό 

μερίδιο άλλων συγγενών τους, αντρών και γυναικών, σε μια προσπάθεια να 

αποκτήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία. Όπως προκύπτει από τα 

οθωμανικά κατάστιχα, η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών που προσέφευγαν 

στον καδή δεν επηρέαζε ούτε την απόφασή τους να παρουσιαστούν στο ιεροδικείο ούτε 

τη συχνότητα με την οποία το έκαναν. Συναντήσαμε παντρεμένες και ελεύθερες, 

χήρες909 και διαζευγμένες να αγωνίζονται για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους ή 

τουλάχιστον για να αποκαταστήσουν δικαστικά τις αδικίες που υφίσταντο. 

                                                           
909 Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση του Δοξιάδη αναφορικά με τα κοινοτικά δικαστήρια της Νάξου και 

της Μυκόνου, για τα οποία παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που συνάντησε σε αυτά 

ήταν χήρες, οι οποίες, ως υπεύθυνες για την διαχείριση της περιουσίας που κληρονομούσαν τα ανήλικα 



 

 

265 

 

 Στους τρεις κώδικες που μελετήσαμε για την παρούσα διατριβή 

καταχωρήθηκαν συνολικά 90 υποθέσεις διενέξεων. Από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό 

αναφέρεται σε διενέξεις κληρονομικές (50%),910 ενώ ακολουθούν οι διενέξεις για 

καταπατήσεις αμπελιών, χωραφιών και σπιτιών. Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι 

περισσότερες καταχωρίσεις αφορούν χωριά της Πεδιάδας, με το Τέμενος και το 

Μαλεβίζι να ακολουθούν. 

Είδη διενέξεων 

διενέξεις κληρονομικές 45911 

για αμπέλια 9 

για χωράφια 6 

για σπίτια 6 

φορολογικές 4 

χρηματικές 4 

για δωρεά 2 

για νερόμυλο 1 

για κινητή περιουσία 1 

συμβιβασμοί 12 

ΣΥΝΟΛΟ 90 

                                                           
παιδιά τους, βρίσκονταν συχνά κατηγορούμενες για την καταπάτηση περιουσίας που δεν τους ανήκε· 

Doxiadis, “Property and Morality”, 66-67. Είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό 

κληρονομικό δίκαιο, οι σύζυγοι δεν δικαιούνταν κληρονομικό μερίδιο εκτός εάν κάτι τέτοιο οριζόταν 

με σαφήνεια σε διαθήκη. 
910 Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό (40%) κληρονομικών διενέξεων αναφέρει η Κάσδαγλη για τη Νάξο του 

17ου αιώνα· Kasdagli, “Family and Inheritance in the Cyclades”, 270. 
911 Οι αιτήσεις των γυναικών που έφταναν με τη μεγαλύτερη συχνότητα (39%) στο Αυτοκρατορικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με την μελέτη της Zarinebaf-Shahr στα Şikâyet Defterleri της Κωνσταντινούπολης 

(1675), αφορούσαν κληρονομικές τους υποθέσεις· Zarinebaf-Shahr, “Women, Law, and Imperial Justice 

in Ottoman”, 88. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όσες και όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα 

μπορούσαν να φτάσουν την υπόθεσή τους ως την πρωτεύουσα και τον σουλτάνο, προκειμένου να 

ζητήσουν την εφαρμογή των αποφάσεων του τοπικού καδή ή να ζητήσουν την αποκατάσταση των 

αυθαιρεσιών και των καταπιέσεων που είχαν υποστεί εκ μέρους των κρατικών υπαλλήλων, κυρίως, και 

δευτερευόντως από τους άρρενες συγγενείς τους. Βλ. πίνακα 5.2, στο ίδιο, 89. 
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Πίνακας διενέξεων ανά ναχιγέ και κώδικα 

 3ος ΚΩΔΙΚΑΣ 4ος ΚΩΔΙΚΑΣ 5ος ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΔΙΑΔΑ 18 16 16 50 

ΤΕΜΕΝΟΣ 5 7 10 22 

ΜΑΛΕΒΙΖΙ 6 11 1 18 

ΣΥΝΟΛΟ 29 34 27 90 

 

 Και σε αυτό το σημείο πρέπει να επαναλάβουμε ότι μια διένεξη μπορούσε να 

διευθετηθεί εξώδικα. Συνεπώς αντιμετωπίζουμε τις σωζόμενες καταχωρίσεις με 

κριτικό βλέμμα, ως ένα δείγμα της υφιστάμενης κατάστασης. Μπορεί το δείγμα αυτό 

να είναι αντιπροσωπευτικό, όμως δεν παύει να αντανακλά μέρος της πραγματικότητας 

της εποχής που μελετάμε και όχι το σύνολό της. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση 

των καταχωρίσεων, πρέπει να επισημάνουμε κάποιες πληροφορίες που είναι 

ενδεικτικές της πίεσης που δέχονταν οι γυναίκες αναφορικά με την ακίνητη περιουσία 

που διέθεταν, αλλά και της ελευθερίας με την οποία οι γυναίκες μπορούσαν να 

απευθυνθούν στον καδή. Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, οι χριστιανές 

παρουσιάζονταν με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις μουσουλμάνες στο 

δικαστήριο του καδή. Από τις συνολικά 90 υποθέσεις στις 68 (75,5%) εμπλέκεται 

τουλάχιστον μία χριστιανή. Οι περισσότερες χριστιανές παρουσιάστηκαν στο 

ιεροδικείο ως ενάγουσες. Στην πλειονότητα των υποθέσεων οι χριστιανές και οι 

μουσουλμάνες ήγειραν αγωγή εναντίον αντρών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν 

συγγενείς εξ αίματος. Στις κληρονομικές διενέξεις κυρίως, εμφανίζονται με μεγάλη 

συχνότητα εξισλαμισμένες γυναίκες εναντίον χριστιανών συγγενών, οι οποίοι 

κατέβαλλαν προσπάθειες να τις αποκλείσουν από την κληρονομιά θανόντων συγγενών 

τους. Δεν είναι λίγες όμως και οι διενέξεις μεταξύ γυναικών. Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι στο 78,9% των διενέξεων οι γυναίκες παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στον καδή, 

ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (21,1%) χρησιμοποιήθηκε πληρεξούσιος, κυρίως από 

τις εναγόμενες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις στη θέση του πληρεξούσιου εμφανίστηκε 

ο σύζυγος και όχι κάποιος άλλος άνδρας συγγενής (πατέρας, αδερφός, θείος). Η 
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συχνότητα με την οποία οι γυναίκες εμφανίζονταν αυτοπροσώπως στον καδή δείχνει 

ότι μπορούσαν να κινούνται ανεξάρτητα από τους άντρες του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, ίσως οφειλόταν στη δυσκολία που είχαν να δείξουν 

εμπιστοσύνη σε κάποιο τρίτο για την υπόθεσή τους ή ακόμη στην πίστη ότι ο οθωμανός 

καδής θα εφάρμοζε το νόμο και θα τις δικαίωνε, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

καταπάτησης των κληρονομικών τους μεριδίων. Δεν πρέπει όμως να αποκλείσουμε το 

ενδεχόμενο να δυσκολεύονταν να βρουν βεκίλη ή να επιθυμούσαν να αποφύγουν τα 

έξοδα που συνεπαγόταν η χρήση του. Ίσως έτσι εξηγείται η παρουσία αποκλειστικά 

των συζύγων των γυναικών στη θέση του βεκίλη. Μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι ένας 

σύζυγος θα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της συζύγου του, και κατ’ επέκταση τα δικά 

του, δίχως να περιμένει οικονομικό αντάλλαγμα από εκείνη. 

 Η διαδικασία που ακολουθούνταν στο δικαστήριο ήταν κοινή για όλους τους 

διαδίκους, είτε ήταν άντρες είτε γυναίκες, χριστιανοί ή μουσουλμάνοι. Τον λόγο 

έπαιρνε πρώτα ο ενάγων ή η ενάγουσα, αναφέροντας την αιτία της αγωγής. Έπειτα 

μιλούσε ο εναγόμενος ή η εναγόμενη. Εάν ο τελευταίος παραδεχόταν την κατηγορία, 

τότε η υπόθεση έκλεινε και η απόφαση ήταν υπέρ του ενάγοντος ή της ενάγουσας. Σε 

διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη της απόδειξης βάρυνε την πλευρά του ενάγοντος ή 

της ενάγουσας. Για να αποδείξει ότι έλεγε την αλήθεια, έπρεπε να παρουσιάσει στο 

ιεροδικείο δύο αξιόπιστους μάρτυρες. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, ο 

ενάγων είχε δικαίωμα να ζητήσει από τον εναγόμενο να ορκιστεί ενώπιον του καδή. 

Σύμφωνα με μια χαντίθ του Προφήτη, «η απόδειξη της αγωγής βαραίνει τον ενάγοντα, 

ενώ ο όρκος τον εναγόμενο». Εάν ο εναγόμενος δεχόταν να ορκιστεί, κέρδιζε την 

αγωγή σε βάρος του ενάγοντος. Η πρόταση για τον όρκο μπορούσε να γίνει μόνο εκ 

μέρους του ενάγοντος. Εάν εκείνος δεν το επιθυμούσε, κανείς δεν μπορούσε να το 

κάνει στη θέση του, ούτε ο ίδιος ο καδής.912 Όπως αναδεικνύεται από τους κώδικες, ο 

ενάγων μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον όρκο για τον εαυτό του, προκειμένου να 

ενισχύσει την απόδειξη μέσω μαρτυρίας, αλλά μόνο για συγκεκριμένες υποθέσεις που 

σχετίζονταν με την εξόφληση χρεών, καθώς και την είσπραξη της γαμήλιας μη 

προκαταβαλλόμενης δωρεάς από την περιουσία θανόντων.913 

                                                           
912 Boynukalın, “Yemin”, 419. 
913 Βλ. Ι.Κ.Χ. 3:181 [12/5/1672], 261 [28/12/1671], 265 [26/12/1671], 267 [31/12/1671], 336 

[13/2/1672], 343 [10/2/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:45 [19/7/1672], 100 [1/7/1672], 459 [1/2/1673], 703 [14/7/1673], 

944 [15/9/1684], 953 [6/12/1684]· Ι.Κ.Χ. 5:27 [10/8/1673], 163 [24/10/1673], 261 [30/1/1674], 316 

[22/3/1674], 383 [25/4/1674], 422 [30/5/1674], 492 [12/6/1674], 502 [5/7/1674], 553 [16/9/1674], 712 
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Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, το δικαστήριο έδινε μεγάλη σημασία 

στην αξιοπιστία και την καλή φήμη των μαρτύρων. Συχνά παρατηρούμε ότι οι 

αντίδικοι επεδίωκαν να παρουσιάσουν μάρτυρες εγνωσμένου κύρους και ηθικής, η 

οποία ήταν συνδεδεμένη είτε με το αξίωμά τους είτε με την προχωρημένη ηλικία 

τους.914 Σε πολλές καταχωρίσεις σημειώνεται ρητά ότι κατόπιν ελέγχου της 

αξιοπιστίας των μαρτύρων η κατάθεσή τους έγινε δεκτή.915 Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιούνταν είτε από υπάλληλο του ιεροδικείου, ο οποίος αποστελλόταν στον 

τόπο κατοικίας των μαρτύρων και ρωτούσε τους γείτονες και τους συγχωριανούς για 

την ηθική, την τιμιότητα και την αξιοπιστία των μαρτύρων, είτε με την προσαγωγή 

επιπλέον μαρτύρων στο ιεροδικείο.916 Εάν ένας από τους μάρτυρες αδυνατούσε να 

παρουσιαστεί στο δικαστήριο, τότε αποστελλόταν δικαστικός υπάλληλος στο σπίτι 

του.917 Σε περίπτωση που οι μάρτυρες κρίνονταν αναξιόπιστοι, η κατάθεσή τους δεν 

γινόταν δεκτή και η αγωγή απορριπτόταν.918 Είναι χαρακτηριστική η υπόθεση της 

                                                           
[28/5/1688]. Σε όλες τις καταχωρίσεις οι εναγόμενοι αρνήθηκαν την ύπαρξη της οφειλής. Οι ενάγοντες 

την απέδειξαν παρουσιάζοντας δύο μάρτυρες και επιπλέον ορκίστηκαν ότι δεν είχαν λάβει το 

οφειλόμενο ποσό, κερδίζοντας την αγωγή. Μόνο δύο υποθέσεις διαφέρουν ως προς το περιεχόμενό τους. 

Η μία (Ι.Κ.Χ. 5:492 [12/6/1674]) σχετίζεται με την κυριότητα ενός πλοίου και η δεύτερη (Ι.Κ.Χ. 5:533 

[16/9/1674]) αφορά την διένεξη δύο μουσουλμάνων σχετικά με την επιστροφή προϊόντων και 

αντικειμένων. Σε αυτήν, παρόλο που ο ενάγων δεν κατάφερε να παρουσιάσει αποδείξεις, δέχτηκε να 

ορκιστεί και κέρδισε την αγωγή. 
914 Τα ονόματα κάποιων μαρτύρων συνοδεύονται από τη λέξη ihtiyar που σημαίνει «γέρος». Στην 

παραδοσιακή μουσουλμανική κοινωνία η προχωρημένη ηλικία ήταν συνυφασμένη με το σεβασμό και 

την υπόληψη. Για μάρτυρες προχωρημένης ηλικίας βλ. Ι.Κ.Χ. 5:744 [5/12-14/12/1688] (Τραπεζάκι 

Πεδιάδας), 784 [12/3/1689] (Γάλιπε Πεδιάδας), 952 [2/6/1689] (Ιναντιγέ Τεμένους). Η λέξη αυτή μπορεί 

να σημαίνει και «προύχοντας» και να αναφέρεται σε πρόσωπα που ήταν γνωστά σε όλη την τοπική 

κοινωνία για την κοινωνική θέση και την οικονομική τους κατάσταση. 
915 «…gıbbe’t-ta’dil ve’t-tezkiye şehadetleri makbule olmağın» που σημαίνει «κατόπιν ελέγχου της 

αξιοπιστίας [των μαρτύρων] η μαρτυρία τους γίνεται δεκτή». Για καταχωρίσεις που αφορούν τους 

μελετώμενους ναχιγέδες βλ. Ι.Κ.Χ. 3:783 [21/12/1750]· Ι.Κ.Χ. 5:518 [29/7/1674], 784 [12/3/1689], 952 

[2/6/1689]. Βλ. και Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 65. 
916 Σε καταχώριση που αναφέρεται στην περιοχή Ιναντιγέ Τεμένους διαβάζουμε «...επειδή ήταν 

απαραίτητο να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των μαρτύρων ρωτώντας στους τόπους κατοικίας τους, 

στάλθηκαν από το ιεροδικείο [ως απεσταλμένοι του] ο μουχζίρμπασης Μουσταφά Μπεσέ και ο 

προαναφερθείς Μεχμέτ Μπεσέ…/şahidin-i mezburun sakin oldukları mahallelerinde bi’t-taleb tezkiye 

lazım olmağın taraf-ı şer’den Muhzırbaşı Mustafa Beşe merkum Mehmed Beşe ile tezkiye için irsal 

olundukda...»· Ι.Κ.Χ. 5:952 [2/6/1689]. Μια άλλη διαδικασία που μπορούσε να ακολουθηθεί ήταν να 

κληθούν στο ιεροδικείο οι άνθρωποι που θα επιβεβαίωναν την αξιοπιστία των μαρτύρων που είχαν ήδη 

καταθέσει για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Για παράδειγμα, σε υπόθεση χρέους του 3ου κώδικα κλήθηκαν 

στο ιεροδικείο «…για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του πρώτου μάρτυρα ο μπουλούκμπασης των 

αζάπηδων Μεχμέτ Μπέης γιος Γιακούπ, ο Ιβάζ γιος Αμπντουλλάχ και ο Μουσταφάς γιος Μεχμέτ και 

του δεύτερου μάρτυρα ο σπαχής του ίδιου χωριού Χιουσεΐν Αγάς γιος Αμπντουλλάχ, ο Χασάν Μπέης 

γιος Ρετζέπ και ο Μεχμέτ Μπέης γιος Αμπντουλλάχ»· Ι.Κ.Χ. 3:251 [25/11/1671]. Για παρόμοια 

περίπτωση βλ. και Ι.Κ.Χ. 4:87 [4/8/1672]. Σύμφωνα με τον Peters, σε περίπτωση ψευδομαρτυρίας η 

τιμωρία ήταν το μαύρισμα του προσώπου με αιθάλη και η έκθεσή του σε δημόσια θέα· Peters, Crime 

and Punishment in Islamic Law, 34. Η Montagu αναφέρει ότι οι καταδικασμένοι ψεύτες σημαδεύονται 

στο μέτωπο με καυτό σίδερο· Montagu, The Turkish Embassy Letters, 108. 
917 Ι.Κ.Χ. 3:783 [21/12/1750]. 
918 Έχει ενδιαφέρον η αγωγή που έκανε ένας εβραίος σε βάρος μιας εβραίας με την κατηγορία ότι 

αρνήθηκε να του επιστρέψει το ποσό των 250 γροσιών που της είχε δώσει να φυλάξει ως παρακαταθήκη. 
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Ραζιγέ κόρης Αμπντουλλάχ από τα Πεζά Πεδιάδας, μητέρας και κηδεμόνα του 

ανήλικου Ρετζέπ γιου του θανόντος Αλί Μπέη, η οποία έκανε αγωγή στον Γιαννά γιο 

Μιχάλη με την κατηγορία ότι δεν της αποδίδει το ποσό των 155 ασλανίων γροσιών από 

την πώληση 31 προβάτων που ανήκαν στον ανήλικο γιο της. Ο εναγόμενος αρνήθηκε 

την κατηγορία και η ενάγουσα ήταν υποχρεωμένη να παρουσιάσει μάρτυρες για να 

κερδίσει την αγωγή. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, προσήγαγε αναξιόπιστους 

μάρτυρες και η αγωγή της απορρίφθηκε. Στην καταχώριση σημειώνεται ότι οι 

μάρτυρες που παρουσίασε ήταν φιλοξενούμενοι στο σπίτι της και ότι τους πίεσε να 

παρουσιαστούν στο δικαστήριο για να καταθέσουν, γεγονός που έκανε τη μαρτυρία 

τους αναξιόπιστη.919 Θα μπορούσαμε βέβαια να αναρωτηθούμε εδώ αν το δικαστήριο 

αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη περίπτωση με προκατάληψη και κατά συνέπεια ήταν 

πιο πρόθυμο να απορρίψει την αξιοπιστία των μαρτύρων της –που επιπλέον είχαν 

φιλοξενηθεί στο σπίτι της, ένδειξη ανηθικότητας κατά την κυρίαρχη ηθική και τον 

ισλαμικό νόμο– σε σχέση με την αξιοπιστία μαρτύρων τους οποίους έφερναν άντρες 

διάδικοι. Πάντως, κι αν υπήρξε μεροληψία στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 

ιεροδικαστικοί κώδικες συνολικά δείχνουν πως δεν ήταν γενικευμένο φαινόμενο. 

Σε περίπτωση που ο ενάγων ή η ενάγουσα δεν ήταν σε θέση να προσαγάγει τους 

μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν όσα κατέθεσε, μπορούσε να ζητήσει από το δικαστήριο 

προθεσμία. Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, το ιεροδικείο παρείχε διορία μέχρι 

και τρεις μήνες.920 Μετά το πέρας της προθεσμίας και της αδυναμίας του διαδίκου να 

παρουσιάσει τους μάρτυρες η αγωγή απορριπτόταν. Στη δυσάρεστη αυτή θέση 

βρέθηκε η Ελιά κόρη Τζανάκη, η οποία έμενε στο χωριό Πάρτιρα του ναχιγέ Ρίζου, 

αλλά διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία (χωράφια και ακίνητα) στην Έμπαρο 

Πεδιάδας.921 Έκανε αγωγή κατά του Μουσλή Μπέη γιου Αμπντουλλάχ κατηγορώντας 

τον ότι της χρωστάει 10.000 άσπρα922 από την αγορά δύο σπιτιών και τεσσάρων 

                                                           
Η αγωγή του απορρίφθηκε διότι η εναγόμενη αρνήθηκε την κατηγορία και εκείνος δεν μπόρεσε να 

παρουσιάσει μάρτυρες. Κατόπιν εμφανίστηκαν στο ιεροδικείο δεκατέσσερις εβραίοι, οι οποίοι δήλωσαν 

ότι «ο ενάγων σε αντίθεση με την εναγόμενη είναι κακεντρεχής (şirret)»· Αϊβαλή, Κολοβός, 

Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 264 (αρ. μτφρ. 472 [28/12/1670]). 
919 «...mezbure Raziye’nin ikamet eylediği şahidleri şehadete zorla şiyem (;) olmağla cerh olundukdan 

sonra ityan-ı beyyine-i ‘adileye kadire olmamağla»: Ι.Κ.Χ. 5:227 [13/12/1673]. Για παρόμοια υπόθεση 

αναξιόπιστων μαρτύρων, βλ. και Ι.Κ.Χ. 4:921 [2/8/1684]. 
920 Η προθεσμία για την προσκόμιση μαρτύρων ή άλλων τεκμηρίων δεν δινόταν άπαξ, μπορούσε να 

ανανεωθεί και μάλιστα περισσότερες από μία φορές. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 5:901 [10/8/1689]. 
921 Ι.Κ.Χ. 4:296 [23/10/1672]. 
922 Με βάση την ισοτιμία ασλανιού γροσιού-άσπρου (1:88), τα 10.000 άσπρα αντιστοιχούσαν σε 113,6 

ασλάνια γρόσια. 
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χωραφιών συνολικής έκτασης 37 μουζουριών και εννέα στρεμμάτων. Η ενάγουσα 

ισχυρίστηκε ότι το ποσό που είχε συμφωνηθεί για την αγοραπωλησία ήταν 40.000 

άσπρα, ενώ ο εναγόμενος έκανε λόγο για 30.000 άσπρα. Η Ελιά ζήτησε και έλαβε από 

το δικαστήριο προθεσμία για να προσκομίσει αποδείξεις. Τρεις μήνες μετά η Ελιά 

προσήλθε ξανά στο ιεροδικείο δίχως να έχει καταφέρει να βρει τους δύο απαραίτητους 

μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό της. Ζητήθηκε από τον εναγόμενο να 

ορκιστεί και η αγωγή της Ελιάς απορρίφθηκε.923 

Ένας αντίδικος είχε δικαίωμα να αποσύρει ο ίδιος την αγωγή, σε περίπτωση 

που δεν μπορούσε να παρουσιάσει τους απαραίτητους μάρτυρες. Αυτό φαίνεται πως 

αναγκάστηκε να κάνει ο Μιχάλης, κάτοικος του χωριού Τύλισος του ναχιγέ 

Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε κάνει πολλές φορές αγωγή κατά της εξισλαμισμένης κόρης 

του Αϊσέ Χατούν, με την κατηγορία ότι καταπατούσε χωράφι και κήπο που 

αποτελούσαν κληρονομιά του. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος, «επειδή έχω 

κάνει και άλλες φορές αγωγή στην κόρη μου, ενώπιον του βεζίρη Μουσταφά Πασά, 

αλλά δεν έχω καταφέρει να αποδείξω την κατηγορία, αποσύρω την αγωγή».924 

Όπως φαίνεται, κάποιες γυναίκες δεν δίσταζαν να εκμεταλλευτούν τις 

περιστάσεις προκειμένου να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη, οικονομικά κυρίως. 

Προκαλεί έκπληξη η υπόθεση μιας χριστιανής, η οποία φαίνεται πως πούλησε το ίδιο 

σπίτι σε δύο διαφορετικούς αγοραστές, μουσουλμάνους, ο ένας από τους οποίους 

μάλιστα ήταν ο σπαχής του χωριού! Πρόκειται για την Εργίνα Πασπαλαπούλα ή 

Ψιλαπούλα925 από την Κάτω Βάθεια του ναχιγέ Πεδιάδας, η οποία παρουσιάστηκε 

στον καδή του Χάνδακα για να καταχωρίσει την πώληση ενός σπιτιού στο ίδιο χωριό 

για τρία ασλάνια γρόσια. Το σπίτι αγόρασε ο σπαχής του χωριού Χαλίλ Μπέης γιος 

                                                           
923 Ι.Κ.Χ. 4:424 [1/2/1673]. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα επιπλέον μέτρο για την εξακρίβωση της 

αλήθειας των ισχυρισμών των αντιδίκων ήταν ο όρκος. Στις καταχωρίσεις σημειώνεται ρητά ότι οι 

μουσουλμάνοι ορκίζονταν στον Αλλάχ, οι ορθόδοξοι και οι αρμένιοι χριστιανοί στο Ευαγγέλιο και οι 

εβραίοι στην Τορά. Για τον όρκο χριστιανών και εβραίων, βλ. Ι.Κ.Χ. 3: 29 [5/8/1671], 78 [18/8/1671], 

109 [10/9/1671], 267 [31/12/1671], 306 [2/1/1672], 336 [13/2/1672], 362 [5/3/1672], 440 [18/4-

28/4/1672], 458 [2/5/1672], 459 [2/5/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:123 [15/8/1672], 142 [6-15/8/1672], 227 

[25/9/1672], 320 [3/11/1672], 1018 [26/3/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:393 [2/5/1674], 593 [12/11/1674], 763 [23/1-

1/2/1689]. Για τον όρκο, βλ. επίσης Boynukalın, “Yemin”, 417-420· Τ. Açık, “Yeminin İki Yüzü: 

Vicdanı ve Toplumsal Kanaat Arasında Osmanlı Bireyi”, History Studies, 5/2 (2013), 1-18. 
924 Ι.Κ.Χ. 5:742 [16/12/1687]. 
925 Η Μαλτέζου αναφέρει ότι η κατάληξη -πούλα στο πατρώνυμο μιας γυναίκας χρησιμοποιείται για τις 

ανύπαντρες κοπέλες και η κατάληξη του ανδρωνυμικού θηλυκού -αίνα χρησιμοποιείται για τις 

παντρεμένες· Μαλτέζου, «Η γυναίκα στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη με βάση τις νοταριακές πηγές», 

Αρχαιολογία, 21 (1986), 38. 



 

 

271 

 

Αμπντουλλάχ.926 Σαράντα μέρες αργότερα καταγράφηκε στο κατάστιχο η αγωγή που 

έκανε ο παραπάνω αγοραστής κατά του Γιουσούφ Μπεσέ γιου Χαλίλ, κατηγορώντας 

τον για καταπάτηση του συγκεκριμένου σπιτιού. Ο εναγόμενος υποστήριξε ότι η 

Εργίνα, πριν πουλήσει το σπίτι στον ενάγοντα, το είχε πουλήσει σε εκείνον για τρία 

ασλάνια γρόσια επίσης. Παρουσίασε ως μάρτυρες τους συγχωριανούς του τουρνατζή 

(turnacı) των γενιτσάρων Μουσαλά Μπέη γιο Μαχμούτ και τον γενίτσαρο Μεχμέτ 

Μπεσέ γιο Μπαϊράμ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του. Ο καδής αποφάσισε 

πως ο ενάγων πρέπει να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση.927 Στο κατάστιχο δεν υπάρχει 

η καταχώριση της πρώτης αγοράς του σπιτιού από τον Γιουσούφ. Ίσως η συμφωνία 

αυτή να πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά. Βλέπουμε ότι η Εργίνα δεν ζήτησε περισσότερα 

χρήματα από τον δεύτερο αγοραστή. Η σχετικά χαμηλή τιμή πώλησης του σπιτιού ίσως 

οφείλεται στο ότι ήταν μικρό (μόλις δύο δωματίων, χωρίς αυλή) και στο ότι βρισκόταν 

πιθανότατα στις παρυφές του χωριού, αφού στα σύνορά του καταγράφεται ένα βουνό. 

Γιατί το ίδιο σπίτι πουλήθηκε δύο φορές; Άραγε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρώτη 

πώληση παρουσίασε κάποιο πρόβλημα, όπως ότι η Εργίνα δεν έλαβε το συμφωνημένο 

αντίτιμο από τον Γιουσούφ και για αυτό πούλησε ξανά το σπίτι σε άλλον,928 μήπως εκ 

του πονηρού θέλησε να εξασφαλίσει επιπλέον χρήματα ή μήπως ο σπαχής την πίεσε 

να το πουλήσει σε εκείνον ακυρώνοντας την πώληση προς τον Γιουσούφ; Το ερώτημα 

αυτό παραμένει αναπάντητο. 

Πολλές από τις διενέξεις απορρίφθηκαν από το ιεροδικείο λόγω παραγραφής 

εξαιτίας της παρέλευσης δεκαπέντε ετών.929 Στην απόφαση του καδή δηλώνεται με 

σαφήνεια ότι η αγωγή απορρίπτεται εξαιτίας της παρόδου του καθιερωμένου χρονικού 

                                                           
926 Ι.Κ.Χ. 3:383 [23/3/1672]. 
927 Ι.Κ.Χ. 3:465 [2/5/1672]. 
928 Αυτό συνέβη στην περίπτωση της πώλησης ακίνητης περιουσίας στο χωριό Μαδέ Τεμένους. 

Επρόκειτο για έναν ερειπωμένο μύλο και χωράφι, δύο μουζουριών, τα οποία πούλησε ο Οσμάν Αγάς 

γιος Ομέρ Αλάη Μπέη από το Βενεράτο Τεμένους στον Ηλία γιο Παρασκευά (και όχι Παράσχου, όπως 

σημειώνεται εκ παραδρομής στην εκδεδομένη ελληνική μετάφραση) για 2.500 άσπρα (Ι.Κ.Χ. 4:203 

[8/9/1672]). Ενάμιση μήνα μετά πούλησε ακριβώς την ίδια περιουσία στην ίδια τιμή στον Μαρή γιο 

Μανιού και τον Ηλία γιο Παρασκευά (Ι.Κ.Χ. 4:271 [22/10/1672]). Ακόμη και οι μάρτυρες της 

διαδικασίας είναι ίδιοι και στις δύο καταχωρίσεις. Δεν σημειώνεται πουθενά ότι η δεύτερη πώληση έγινε 

λόγω αδυναμίας καταβολής του αντίτιμου. Και στις δύο αναφέρεται ότι ο πωλητής έλαβε από τα χέρια 

του/των αγοραστή/των όλο το ποσό. Προφανώς η πρόταση αυτή προέρχεται από την τυποποιημένη 

δικαστική ορολογία, ωστόσο δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι ο μόνος λόγος για να τη δεύτερη 

αγοραπωλησία ήταν η αδυναμία του Ηλία να πληρώσει το ποσό. Μάλιστα στην δεύτερη καταχώριση 

σημειώνεται ότι καθένας από τους δύο αγοραστές πλήρωσε 1.250 άσπρα. 
929 Για τον κανόνα αυτό την ευθύνη έφερε ο σεϊχουλισλάμης Εμπουσουούντ. Προκειμένου να υπάρχει 

ομοιομορφία στις αποφάσεις των καδήδων, ο Εμπουσουούντ όρισε ότι μετά την παρέλευση 

δεκαπενταετίας καμία υπόθεση δεν θα έπρεπε να γίνεται δεκτή στα ιεροδικεία· Schacht, An Introduction 

to Islamic Law, 90-91. 
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διαστήματος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τους λόγους της τόσο 

μεγάλης καθυστέρησης προσφυγής στον καδή. Ωστόσο κάποιες καταχωρίσεις μας 

επιτρέπουν να τους υποθέσουμε. Για παράδειγμα, η Μαριέττα κόρη Γιώργη, κάτοικος 

του χωριού Αποστόλοι Πεδιάδας, με πληρεξούσιο τον σύζυγό της Γιουσούφ Μπεσέ γιο 

Αμπντουλλάχ, έκανε αγωγή κατά του Νικολού γιου Γιάννη με την κατηγορία ότι 

καταπατεί σπίτι της στο χωριό Καστέλι του ίδιου ναχιγέ, το οποίο είχε κληρονομήσει 

από το θανόντα πατέρα της.930 Ο εναγόμενος με την σειρά του δήλωσε ότι κατείχε το 

σπίτι πάνω από είκοσι χρόνια δίχως να το έχει διεκδικήσει η ενάγουσα. Οι μάρτυρες 

Σαμπάν Αγάς γιος Μουσταφά και Τζανής γιος Κορνάρου επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό 

του εναγόμενου. Ο καδής απέρριψε την αγωγή «επειδή έχουν παρέλθει 15 χρόνια χωρίς 

να διεκδικηθεί το σπίτι». Πιθανόν η ενάγουσα μετακόμισε σε άλλο χωριό μετά το γάμο 

της και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρθηκε για το σπίτι που είχε ο πατέρας της στο Καστέλι. 

Το διεκδίκησε μετά από χρόνια, ελπίζοντας πιθανότατα ότι ο εναγόμενος δεν θα 

μπορούσε να αποδείξει την ιδιοκτησία του. Ωστόσο η έκβαση της υπόθεσης δεν ήταν 

η αναμενόμενη για την Μαριέττα και τον σύζυγό της, καθώς ο εναγόμενος απέδειξε με 

μάρτυρες ότι έμενε ανενόχλητος στο σπίτι για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η 

παρουσία του συζύγου ως πληρεξούσιου στην υπόθεση ίσως πρέπει να μας 

προβληματίσει αναφορικά με το πρόσωπο που είχε την πρωτοβουλία για τη 

συγκεκριμένη αγωγή.931 

 Επειδή οι διενέξεις στα μελετώμενα ιεροδικαστικά κατάστιχα είναι πολλές και 

τυποποιημένες ως προς τον τρόπο καταγραφής τους, παρακάτω θα παρουσιαστούν 

όσες αναδεικνύουν τις συνθήκες και το παρασκήνιο που οδηγούσε στη δικαστική 

επίλυση μιας διαφοράς. Βασική αιτία για πολλές από τις διενέξεις που αφορούσαν 

γυναίκες ήταν η αμφισβήτηση του κληρονομικού δικαιώματος εξισλαμισμένων από 

τους χριστιανούς συγκληρονόμους τους, δεδομένου ότι ο εξισλαμισμός ενός 

χριστιανού τον απέκλειε αυτόματα από την κληρονομιά των θανόντων χριστιανών 

συγγενών του. Οι τελευταίοι χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα τον εξισλαμισμό για να 

αποκλείσουν από την κληρονομιά τα πρώην ομόθρησκα μέλη της οικογένειάς τους.932 

Οι χριστιανοί συγγενείς ισχυρίζονταν ότι ο εξισλαμισμός πραγματοποιήθηκε πριν από 

                                                           
930 Ι.Κ.Χ. 3: 129 [21/9/1671]. 
931 Για παρόμοιες αγωγές που απορρίφθηκαν λόγω παρέλευσης δεκαπέντε ετών και αφορούν χωριά των 

μελετώμενων ναχιγέδων βλ. Ι.Κ.Χ. 3:162 [24/9-4/10/1671], 263 [12/12-22/12/1671], 380 [10/3/1972], 

461 [3/5/1672], 580 [14/11/1671], 755 [6/10/1750]· Ι.Κ.Χ. 4:89 [30/7/1672], 134 [20/8/1672], 197 

[17/9/1672], 247 [30/9/1672], 638 [25/5/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:784 [12/3/1689]. 
932 Γκαρά, «Μεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης στα οθωμανικά ιεροδικεία», 44-48. 
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τον θάνατο του κληροδότη συγγενή και οι μουσουλμάνοι συγγενείς ότι έγινε μετά τον 

θάνατό του. Η χρονική στιγμή του προσηλυτισμού ήταν κομβικής σημασίας για τον 

αποκλεισμό ή μη κάποιου από τα κληρονομικά του δικαιώματα. Για αυτό σε πολλές 

καταχωρίσεις σημειώνεται ρητά ο χρόνος του εξισλαμισμού, προκειμένου να 

αποδειχθεί το δικαίωμα στην κληρονομιά.933 Χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα η 

Ανεζίνα κόρη Γιώργη, κάτοικος του χωριού Σίλαμος Τεμένους, ήγειρε αγωγή κατά του 

εξισλαμισμένου Μεχμέτ Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ, αδελφού του θανόντος Νικολού, 

με την κατηγορία ότι καταπατεί ακίνητα που είχε κληρονομήσει η ίδια από τον 

θανόντα. Αιτιολόγησε την αγωγή της ισχυριζόμενη ότι ο εναγόμενος εξισλαμίστηκε 

πριν τον θάνατο του αδερφού του και δεν δικαιούνταν μερίδιο από την ακίνητη 

περιουσία του. Από την πλευρά του, ο εναγόμενος ισχυρίστηκε ότι τρεις μέρες πριν 

από τον εξισλαμισμό του ο αδερφός του σκοτώθηκε σε λαγούμι αφήνοντας εκείνο ως 

μοναδικό κληρονόμο του. Προσάγει ως μάρτυρες δύο αυτοκρατορικούς γενίτσαρους 

και κερδίζει την αγωγή.934 

Η παρουσία δύο μαρτύρων, εξισλαμισμένων μάλιστα, ήταν καταλυτική και σε 

άλλη μία αγωγή που αφορούσε τη διανομή κληρονομικών μεριδίων. Σε αυτή η 

εξισλαμισμένη Αϊσέ από τις Αρχάνες Τεμένους διεκδίκησε δικαστικά και έλαβε τα 14 

κληρονομικά μερίδια που δικαιούνταν ο ξάδερφός της Γιώργης από την περιουσία του 

θανόντος πατέρα του Κωνσταντίνου. Η περιουσία του θανόντος αποτελούνταν από 

χωράφι, έκτασης δύο μουζουριών, και αμπέλι αξίας 10 γροσιών. Η Αϊσέ απέδειξε με 

μάρτυρες ότι ο ξάδερφός της (εκ πατρός) πήγε στα Χανιά όπου εξισλαμίστηκε και 

έπειτα εξαφανίστηκε.935 Εκείνη ζήτησε και έλαβε το κληρονομικό μερίδιο του 

αγνοούμενου ξαδέρφου της μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την πιστοποίηση του 

θανάτου του. Η μητέρα και η αδερφή του Γιώργη, οι οποίες από τα 24 κληρονομικά 

μερίδια της περιουσίας του θανόντος είχαν λάβει τα τρία η σύζυγος και τα επτά η κόρη, 

δέχτηκαν ότι η Αϊσέ ήταν ανιψιά του θανόντος, όμως αμφισβήτησαν τον εξισλαμισμό 

του Γιώργη. Δεν μπόρεσαν όμως να πετύχουν τίποτα, αφού η Αϊσέ προσήγαγε τους 

απαραίτητους μάρτυρες στο δικαστήριο.936 Οι λιγοστές πληροφορίες που 

                                                           
933 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:445 [26/4/1672], 559 [14/10/1671], 580 [14/11/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:247 

[30/9/1672]· Ι.Κ.Χ. 5:165 [21/10/1673]. 
934 Ι.Κ.Χ. 4:222 [30/9/1672]. 
935 Ο όρος στο οθωμανικό κείμενο είναι “mefkud”. Βλ. Gözübenli, “Mefkûd”, 353-356. Βλ. επίσης, É. 

Tyan, “La condition juridique de “l’absent” (mafḳūd) en droit musulman particulièrement dans le 

maḏhab ḥanafite”, Studia Islamica, 31 (1970), 249-256. 
936 Ι.Κ.Χ. 5:61 [1/8/1673]. 
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καταγράφονται στο οθωμανικό κείμενο δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο πλήρη 

εικόνα των γεγονότων που προηγήθηκαν. Πάντως είναι περίεργο που η Αϊσέ κατάφερε 

να εντοπίσει τους μάρτυρες που ήταν παρόντες στον εξισλαμισμό του ξαδέρφου της 

στα Χανιά, εάν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο. Δεδομένης της δυσκολίας απόδειξης του 

θανάτου κάποιου που βρισκόταν μακριά από τον τόπο κατοικίας του,937 

αντιλαμβανόμαστε ότι η Αϊσέ κατάφερε με έξυπνο τρόπο να εξασφαλίσει τη διαχείριση 

του κληρονομικού μεριδίου του ξαδέρφου της, εκμεταλλευόμενη τις σχετικές 

προβλέψεις του ισλαμικού νόμου. 

 Η απουσία κάποιου κληρονόμου από τον τόπο διαμονής του έδινε την ευκαιρία 

στους συγκληρονόμους του να εκμεταλλευτούν την περιουσία που είχε μείνει 

«ορφανή». Η υπόθεση που ακολουθεί παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ευκαιρίες 

πλουτισμού σε βάρος απόντων συγγενών. Πρόκειται για την υπόθεση του Χασάν 

Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ,938 ο οποίος, πριν εξισλαμιστεί, είχε κληρονομήσει μαζί με 

την αδερφή του Μαριέττα την περιουσία του θανόντος πατέρα τους Μιχελή. Ο Χασάν 

παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο και έκανε αγωγή εναντίον του Κωνσταντίνου γιου 

Γιώργη από τις Ασίτες Μαλεβιζίου, κατηγορώντας τον για καταπάτηση 

κληρονομημένου αμπελιού 11 εργατών στο ίδιο χωριό το διάστημα που ο Χασάν 

απουσίαζε σε άλλη χώρα. Ο εναγόμενος ισχυρίστηκε ότι είχε αγοράσει το αμπέλι 15 

χρόνια νωρίτερα από την αδερφή του ενάγοντος για 1.700 άσπρα (19,3 ασλάνια 

γρόσια), χωρίς να γνωρίζει ότι ο ενάγων ήταν γιος και κληρονόμος του θανόντος. Ο 

ενάγων δεν κατάφερε να προσαγάγει μάρτυρες εντός της καθορισμένης προθεσμίας 

και η αγωγή του απορρίφθηκε.939 Την ίδια ημέρα καταγράφηκε στο κατάστιχο και 

δεύτερη αγωγή του Χασάν εναντίον του Γιώργη γιου Μανιού από τις Ασίτες επίσης, 

με την κατηγορία καταπάτησης κληρονομημένου χωραφιού. Ο εναγόμενος δηλώνει ότι 

το χωράφι το είχε αγοράσει από την αδελφή του ενάγοντος 15 χρόνια νωρίτερα για 33 

γρόσια. Και αυτή η αγωγή απορρίφθηκε, διότι ο Χασάν δεν μπόρεσε να βρει τους 

απαραίτητους μάρτυρες για να αποδείξει τα κληρονομικά του δικαιώματα επί της 

                                                           
937 Για να πιστοποιηθεί ο θάνατος απόντος έπρεπε να υπάρξει μαρτυρία ανθρώπων που ήταν παρόντες 

στο γεγονός. Διαφορετικά, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να παρέλθει διάστημα 90 ή 120 ετών για να 

επιβεβαιωθεί ο θάνατος του απόντος. Το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα προβλεπόταν προκειμένου να 

εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα να θεωρηθεί ο απών νεκρός, ενώ ήταν ζωντανός· Gözübenli, “Mefkûd”, 

354· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 124. 
938 Από άλλη καταχώριση πληροφορούμαστε ότι είναι γενίτσαρος του 3ου λόχου των ντόπιων γενιτσάρων 

του Χάνδακα· Ι.Κ.Χ. 4:676 [15/6/1673]. 
939 Ι.Κ.Χ. 4:62 [23/7/1672]. 
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διεκδικούμενης περιουσίας.940 Από μια τρίτη καταχώριση με ίδια ημερομηνία 

καταγραφής πληροφορούμαστε ότι τελικά ο Χασάν κατάφερε να βρει τους δύο 

μάρτυρες και να κερδίσει την πρώτη αγωγή εναντίον του Κωνσταντίνου γιου Γιώργη 

για το αμπέλι των 11 εργατών. Παρουσίασε στο δικαστήριο τον Μάρκο γιο Φραγκιά 

και τον Γιάννη γιο Ψαρά, κατοίκους του χωριού Νίση Μαλεβιζίου, οι οποίοι 

επιβεβαίωσαν ότι ο ενάγων μαζί με την αδερφή του Μαριέττα και τη μητέρα τους 

Εργίνα είναι κληρονόμοι του θανόντος Μιχελή. Όπως βλέπουμε στην καταχώριση 

αυτή, αναφέρεται και η μητέρα του ως συγκληρονόμος. Το δικαστήριο αποφασίζει να 

διανεμηθούν τα 24 μερίδια του αμπελιού ως εξής: τρία μερίδια στη σύζυγο του 

θανόντος, επτά μερίδια στην κόρη του και 14 μερίδια στον ενάγοντα Χασάν.941 Επίσης 

επιβάλλει στον εναγόμενο Κωνσταντίνο να παραδώσει στον ενάγοντα τα 14 μερίδια 

του αμπελιού που δικαιούται. Η υπόθεση δεν σταματά εδώ. Από μια τελευταία 

καταχώριση πληροφορούμαστε ότι ο εναγόμενος Κωνσταντίνος δεν έλεγε ψέματα 

σχετικά με την αγορά του αμπελιού από την αδερφή του ενάγοντος.942 Πιθανότατα 

λοιπόν η Μαριέττα εκμεταλλεύτηκε την απουσία του αδερφού της σε άλλη χώρα και 

πούλησε την κοινή κληρονομημένη περιουσία, πιστεύοντας ότι ο αδερφός της ίσως να 

μην ξαναγύριζε για να τη διεκδικήσει. Δεν αναφέρεται πουθενά γιατί ο Χασάν δεν 

παρουσίασε τους μάρτυρες στην πρώτη αγωγή. Ίσως δυσκολεύτηκε να τους εντοπίσει 

ή να τους πείσει να παραστούν στο ιεροδικείο. Δεν στάθηκε τόσο τυχερός με τους 

μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν το κληρονομικό του δικαίωμα στο διεκδικούμενο 

χωράφι της δεύτερης αγωγής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν οι μάρτυρες που 

παρουσίασε κατέθεσαν ψευδώς υπέρ του κληρονομικού του δικαιώματος. Η 

ψευδομαρτυρία στο δικαστήριο τιμωρούνταν αυστηρά στην επίγεια ζωή και ακόμη 

αυστηρότερα στην μετά θάνατο. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο ύπαρξης ανθρώπων που με τα κατάλληλα ανταλλάγματα μπορούσαν να 

κάνουν τέτοιου είδους «εξυπηρετήσεις». 

 Όπως ο Χασάν στη μία από τις δύο υποθέσεις παραπάνω, έτσι και οι Μιχελής 

και Γιώργης γιοι Μανόλη, ανιψιοί του θανόντος Τζώρτζη, απέτυχαν στη δική τους 

αγωγή. Όπως πληροφορούμαστε από την σχετική καταχώριση, κατοικούσαν στην 

                                                           
940 Ι.Κ.Χ. 4:63 [23/7/1672]. 
941 Ι.Κ.Χ. 4:67 [23/7/1672]. Ένα χρόνο αργότερα πούλησε το αμπέλι αυτό στον Δήμο γιο Μανιού για 13 

ασλάνια γρόσια· Ι.Κ.Χ. 4:676 [15/6/1673]. 
942 Ι.Κ.Χ. 4:119 [13/8/1672]. Η καταχώριση αυτή αφορά συμβιβασμό των κληρονόμων του 

Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε πεθάνει στο μεταξύ. 
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Πάρο, ενώ παλαιότερα ο τόπος διαμονής τους ήταν οι Πάνω Αρχάνες Τεμένους. Τα 

δύο αδέρφια παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο Χάνδακα εγείροντας αγωγή εναντίον της 

συζύγου του θανόντος και θείας τους Εργίνας κόρης Νικολού, με την κατηγορία ότι 

καταπατεί την ακίνητη περιουσία που αποτελούσε δικό τους κληρονομικό μερίδιο. Η 

περιουσία περιλάμβανε ένα μονόχωρο ισόγειο σπίτι, έναν νερόμυλο, δύο κήπους και 

δύο χωράφια δεκατριών μουζουριών. Η εναγόμενη ισχυρίστηκε ότι τρία χρόνια 

νωρίτερα είχε αγοράσει την περιουσία αυτή από τον σύζυγό της και θείο των 

εναγόντων καταβάλλοντας το –τεράστιο ομολογουμένως– ποσό των 380 ασλανιών 

γροσιών. Όταν οι ενάγοντες αρνήθηκαν τον ισχυρισμό της, εκείνη παρουσίασε στο 

δικαστήριο τον Σαχίν γιο Αμπντουλλάχ, κάτοικο του χωριού Πάνω Αρχάνες, και τον 

Γιάννη γιο παπα-Γιώργη, κάτοικο του χωριού Αμαριανώ Πεδιάδας, οι οποίοι 

επιβεβαίωσαν όσα κατέθεσε η εναγόμενη σχετικά με την πώληση.943 Την ίδια ημέρα 

καταγράφηκε άλλη μία διένεξη με ενάγοντες τους ίδιους και εναγόμενο τον Τζανή γιο 

Μιχάλη. Το κατηγορητήριο αφορούσε πάλι την καταπάτηση ακίνητης περιουσίας που 

είχαν κληρονομήσει από τον θανόντα θείο τους. Επρόκειτο για ένα σπίτι, δύο κήπους 

και δύο χωράφια συνολικής έκτασης οκτώ μουζουριών. Ο εναγόμενος δήλωσε ότι είχε 

αγοράσει την περιουσία αυτή τρία χρόνια νωρίτερα από τον θανόντα για 140 ασλάνια 

γρόσια. Οι ενάγοντες αρνήθηκαν την αγοραπωλησία αυτή και ο εναγόμενος 

παρουσίασε στο ιεροδικείο τους ίδιους μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει και η Εργίνα 

στην προηγούμενη διένεξη και κέρδισε την αγωγή.944 Οι λιγοστές πληροφορίες των 

καταχωρίσεων δεν μας επιτρέπουν να πούμε με βεβαιότητα εάν οι ανιψιοί του θανόντος 

θέλησαν να διεκδικήσουν ένα μέρος της ομολογουμένως μεγάλης περιουσίας του θείου 

τους ή εάν η σύζυγος του θανόντος και ο Τζανής γιος Μιχάλη χρησιμοποίησαν 

ψευδομάρτυρες για να αποδείξουν την αγορά της διεκδικούμενης περιουσίας. Το 

γεγονός που επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά είναι ότι η παρουσίαση δύο μαρτύρων 

είχε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του καδή. 

 Κάποιες διενέξεις αναδεικνύουν μια πραγματικότητα για τις γυναίκες που 

μελετάμε, η οποία, αν δεν προκαλεί έκπληξη, σίγουρα δημιουργεί δεύτερες σκέψεις 

αναφορικά με τον συλλήβδην κοινωνικό περιορισμό και την αδυναμία των γυναικών 

κατά τα οθωμανικά χρόνια. Για παράδειγμα, συναντήσαμε την Παπαδιά945 κόρη 

                                                           
943 Ι.Κ.Χ. 4:61 [16/7/1672]. 
944 Ι.Κ.Χ. 4:60 [16/7/1672]. 
945 Πιθανότατα ήταν σύζυγος ιερέα. 
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Γιάννη, κάτοικο Μαλίων Πεδιάδας, η οποία είχε στην κατοχή της αμπέλια, αλλά 

προσπαθούσε να αποφύγει την πληρωμή των φόρων για την περιουσία αυτή.946 Αυτή 

της η ενέργεια δεν έμεινε ατιμώρητη από τους συγχωριανούς της και φυσικά τον καδή. 

Βέβαια το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν είναι ότι απλώς προσπαθούσε να αποφύγει την 

πληρωμή, αλλά ότι επιχειρούσε επιπλέον να τη μεταθέσει σε τρίτους, όπως, για 

παράδειγμα, στη συγχωριανή της Έλενα κόρη Γιάννη, η οποία, με πληρεξούσιο τον 

σύζυγό της Μιχελή γιο Μανόλη, έκανε αγωγή εναντίον της Παπαδιάς με την κατηγορία 

ότι την καταπίεζε και της ζητούσε να πληρώσει εκείνη στους σπαχήδες το φόρο για 

αμπέλι ενός στρέμματος στο χωριό Μοχός του ίδιου ναχιγέ, το οποίο αποτελούσε 

κληρονομημένη περιουσία της Παπαδιάς. Η τελευταία παραδέχτηκε τον ισχυρισμό της 

ενάγουσας και το δικαστήριο της έκανε σύσταση να μην την ξαναενοχλήσει και να 

πληρώσει κανονικά το φόρο που της αναλογούσε.947 Δύο μήνες αργότερα η Παπαδιά 

βρέθηκε πάλι στη θέση της εναγόμενης. Αυτή τη φορά ο Νικολός γιος Μάρκου, 

κάτοικος του χωριού Μάλια Πεδιάδας, την ενήγαγε με την κατηγορία ότι αρνείται να 

πληρώσει το μισό φόρο που της αναλογούσε για αμπέλι επτά στρεμμάτων, το οποίο 

κατείχαν εξ ημισείας στο χωριό Μοχός του ίδιου ναχιγέ. Η εναγόμενη παραδέχτηκε 

ενώπιον του καδή ότι μοιράζεται κάθε χρόνο τη σοδειά του αμπελιού με τον ενάγοντα. 

Το δικαστήριο αποφάσισε να πληρώσει η Παπαδιά το μισό φόρο στο σπαχή του 

χωριού.948 Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις οι ενάγοντες δεν χρειάστηκε να 

παρουσιάσουν μάρτυρες στο ιεροδικείο, διότι η εναγόμενη παραδέχτηκε την ενοχή της. 

 Σε μια άλλη υπόθεση, η Μαρίνα κόρη Μάρκου, με πληρεξούσιο τον σύζυγό της 

Μανιό γιο Μανόλη, κατηγορήθηκε από την Εργίνα κόρη Τομάζου, που κατοικούσε 

στο χωριό Καρκαδιώτισσα του ναχιγέ Τεμένους, για την παράνομη απαίτηση 

καταβολής του 1/3 από τον μούστο που παρήγαγε αμπέλι έξι εργατών, το οποίο 

αποτελούσε πλήρη ιδιοκτησία της ενάγουσας επί τριάντα χρόνια. Σύμφωνα με όσα 

κατέθεσε η ενάγουσα, η Μαρίνα συνέχιζε την τακτική του πατέρα της Μάρκου, ο 

                                                           
946 Για την φορολογία των αμπελιών σύμφωνα με τον νέο κανουνναμέ της Κρήτης βλ. Ι.Κ.Χ. 3:247 

[αχρονολόγητο]. Για την φορολογία των αμπελιών σε άλλες οθωμανοκρατούμενες περιοχές της 

Ελλάδας, βλ. ενδεικτικά Γ. Λιακόπουλος, «Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή στην πρώιμη 

οθωμανική Πελοπόννησο, βάσει του κατάστιχου ΤΤ10-1/14662», στο Γ. Α. Πίκουλας (επιμ.), 

Επιστημονικό Συμπόσιο Οἶνον Ἱστορῶ. ΙΧ. Πολυστάφυλος Πελοπόννησος, Αθήνα 2009, 202· Μπαλτά, 

«Το κρασί στους οθωμανικούς χρόνους», 85-105· Kabrda, «Ο τουρκικός κώδικας (kanunname) της 

Λαμίας», 202-218· Demircan, “1670 Tahririne Göre Para Adası”, 722-753· της ίδιας “Nakşa Adası”, 

675-721. 
947 Ι.Κ.Χ. 4:135 [15/8/1672]. 
948 Ι.Κ.Χ. 4:245 [9/10/1672]. 
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οποίος ήταν ο «ζαμπίτης» (zabit) 949 του χωριού πριν από την οθωμανική κατάκτηση 

«τον καιρό των απίστων/kefere zamanında», και καταπίεζε τους κατοίκους του χωριού 

ζητώντας παράνομα την καταβολή μέρους της παραγωγής των αμπελιών. Ο 

πληρεξούσιος της εναγόμενης παραδέχτηκε ότι το αμπέλι βρίσκεται επί τριάντα χρόνια 

στην ιδιοκτησία της ενάγουσας και το δικαστήριο αποφασίζει να παραιτηθεί η 

εναγόμενη από κάθε διεκδίκηση.950 

 Η μη απόδοση του κληρονομικού μεριδίου οδήγησε στο ιεροδικείο την Ελιά, 

ενήλικη κόρη και κληρονόμο του Γιώργη γιου Νικολού από τις Ασίτες Μαλεβιζίου. 

Σύμφωνα με την διανομή των κληρονομικών μεριδιών, η σύζυγος του θανόντος, Μαρία 

κόρη Πέρου, δικαιούνταν τρία, ο γιος του θανόντος δεκατέσσερα και η κόρη του 

θανοντος, Ελιά, επτά μερίδια. Η τελευταία κατέθεσε αγωγή εναντίον της Μαρίας, η 

οποία στην καταχώριση καταγράφεται ως σύζυγος και νόμιμη κληρονόμος του 

θανόντος, αλλά όχι ως μητέρα της Ελιάς. Αφορμή για την αγωγή στάθηκε η μη 

απόδοση του ποσού των 32 ασλάνιων γροσιών και δέκα άσπρων από τα συνολικά 110 

ασλάνια γρόσια που είχε εισπράξει η εναγόμενη μετά από την πώληση αγροτικής 

παραγωγής κληρονομημένου αμπελιού. Με τη μεσολάβηση τρίτων οι δύο γυναίκες 

συμβιβάστηκαν και η ενάγουσα έλαβε από την εναγόμενη το ποσό των επτά ασλανίων 

γροσιών, δηλώνοντας ότι στο μέλλον δεν θα είχε καμία άλλη απαίτηση από εκείνη.951 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση αφενός την ενεργή εμπλοκή των 

γυναικών στην αγροτική διαδικασία και αφετέρου τη δυνατότητα δικαστικής 

αποκατάστασης των παρανομιών και αδικιών που υφίσταντο. 

 Εντύπωση προκαλεί και η περίπτωση της εξισλαμισμένης Ραμπιά κόρης 

Αμπντουλλάχ από την Τύλισο Μαλεβιζίου. Η Ραμπιά διεκδικούσε δικαστικά την 

κυριότητα ενός χωραφιού 22 μουζουριών στο ίδιο χωριό, το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε 

                                                           
949 Τον στρατιωτικό τίτλο του ζαμπίτη έφεραν όσοι είχαν καθήκοντα αστυνόμευσης στους ναχιγέδες. Οι 

ζαμπίτηδες επίσης φρόντιζαν για την ομαλή είσπραξη των φόρων και την ασφαλή κυκλοφορία των 

φοροεισπρακτόρων στα χωριά των ναχιγέδων. Από τον 17ο αιώνα και εξής ο τίτλος χρησιμοποιήθηκε 

για ανώτερους αξιωματικούς του στρατού· A. Özcan, λ. “Zâbit”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 44, Κωνσταντινούπολη 2013, 60-61. Επί Βενετών τις αρμοδιότητες αυτές είχε ο 

καστελλάνος, αξίωμα που πιθανόν εννοείται εδώ με τον όρο «ζαμπίτης». Βλ. Κ. Λαμπρινός, «Ο 

καστελλάνος, ο γραμματικός και οι άνθρωποι της υπαίθρου. Πολιτικές εξουσίες και κοινωνική 

δυσαρέσκεια στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου (τέλη 16ου αι.)», στο Πρακτικά του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου «Η επαρχία του Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», τ. Β΄, 

Ρέθυμνο 2014, 499-501· Α. Παπαδάκη «Τοπικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι» στο Χ. Μαλτέζου 

(επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. 1, Αθήνα και Βενετία 2010, 89-

90. 
950 Ι.Κ.Χ. 3:92 [1/9/1671]. 
951 Ι.Κ.Χ. 4:655 [18/5-27/5/1673]. 

https://www.academia.edu/5818876/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1._%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_La_Grecia_durante_la_venetocrazia._Approccio_alla_sua_storia_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC._%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8._%CE%A7%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%85_%CF%84._1_Atene-Venezia_2010_83-104
https://www.academia.edu/5818876/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1._%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_La_Grecia_durante_la_venetocrazia._Approccio_alla_sua_storia_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC._%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8._%CE%A7%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%85_%CF%84._1_Atene-Venezia_2010_83-104
https://www.academia.edu/5818876/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1._%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_La_Grecia_durante_la_venetocrazia._Approccio_alla_sua_storia_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC._%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8._%CE%A7%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%85_%CF%84._1_Atene-Venezia_2010_83-104
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αγοράσει από τον Βελή Πασά το φθινόπωρο του 1667.952 Ο Βελή Πασάς πέθανε 

χρεωμένος και η μεγάλη ακίνητη περιουσία του περιήλθε στο κράτος, το οποίο την 

πούλησε έπειτα σε ιδιώτες μέσω πλειστηριασμού. Το μεγαλύτερο μέρος της 

ιδιοκτησίας αυτής βρισκόταν στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου. Όπως πληροφορούμαστε 

από την καταχώριση, η Ραμπιά είχε παρουσιαστεί ξανά στο ιεροδικείο διεκδικώντας το 

εν λόγω χωράφι, όμως τότε η αγωγή της είχε απορριφθεί εξαιτίας της έλλειψης 

αποδείξεων. Αυτή τη φορά παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο για να εγείρει αγωγή 

εναντίον του νέου ιδιοκτήτη του χωραφιού Ζεϊνέλ Μπέη γιου Μεχμέτ. Ο τελευταίος 

είχε αγοράσει το χωράφι από το κράτος και διεκδικούσε τώρα τη γεωργική παραγωγή 

του χωραφιού, το οποίο είχε σπείρει η Ραμπιά. Η ενάγουσα παρουσιάστηκε 

αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο και ζήτησε να μην επιτρέψει στον εναγόμενο να 

παρέμβει μέχρις ότου θερίσει και συλλέξει τη σοδειά. Το δικαστήριο έκρινε δίκαιο το 

αίτημά της και αποφάσισε υπέρ της.953 Παρόλο που εξαρχής η Ραμπιά δεν είχε 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το χωράφι το δικαστήριο αποφάσισε να μην την 

τιμωρήσει, αλλά να της επιτρέψει να ολοκληρώσει τις αγροτικές εργασίες. Η ενέργεια 

της Ραμπιά να σπείρει ένα χωράφι που δεν της ανήκε φανερώνει μια γυναίκα τολμηρή, 

με αυτοπεποίθηση και δύναμη, που δεν υπολόγισε τις συνέπειες της πράξης της, 

προκειμένου να επιτύχει αυτό που είχε στο μυαλό της. Ίσως σκέφτηκε ότι κανένας δεν 

θα μπορούσε να της πάρει ένα χωράφι που με έξοδα και πιθανότατα προσωπική 

εργασία είχε σπείρει. Η απόφαση του δικαστηρίου, πιθανόν με τη συναίνεση τελικά 

του αντίδικου, ήταν σύμφωνη με το γενικότερο πνεύμα των αποφάσεων του καδή υπέρ 

της προστασίας των αδύναμων γυναικών, αν και κάθε άλλο παρά αδύναμη φαίνεται να 

ήταν η ίδια. 

 Οι υποθέσεις των διενέξεων παρουσιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

κατάσταση που επικρατούσε στα χωριά των ναχιγέδων αναφορικά με τη διαχείριση της 

ακίνητης περιουσίας. Όπως αναδείχθηκε στις προηγούμενες σελίδες, αν μπορούσαν να 

προσκομίσουν τα απαιτούμενα από το νόμο πειστήρια, οι χριστιανές και οι 

μουσουλμάνες έβρισκαν την στήριξη και την προστασία που επιζητούσαν στο 

δικαστήριο του καδή. Τα περισσότερα προβλήματα στην ακίνητη περιουσία 

δημιουργούνταν εξαιτίας του διευρυμένου συστήματος διανομής των κληρονομικών 

                                                           
952 Στην οθωμανική καταχώριση σημειώνεται το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα Τζεμαζί ουλ Εββέλ του 

έτους 1078, το οποίο αντιστοιχεί στις 29/10-7/11/1667. 
953 Ι.Κ.Χ. 4:569 [30/3-8/4/1673]. 
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μεριδίων που προέβλεπε το ισλαμικό δίκαιο. Ο μεγάλος αριθμός των εξισλαμισμένων 

περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω την 

αναστάτωση που δημιουργούσε η απουσία ή η αδυναμία εντοπισμού ενός κληρονόμου, 

καθώς και ο θάνατος κάποιου κληρονόμου πριν από τη διανομή της περιουσίας,954 τότε 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι συχνά δεν υπήρχε άλλος τρόπος επίλυσης των 

διαφωνιών παρά μόνο η δικαστική οδός. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις οι αντίδικοι 

επέλεγαν να επιλύσουν εξώδικα τις διαφορές τους. Για να το καταφέρουν αυτό 

χρησιμοποιούσαν τη βοήθεια τρίτων (μεσολαβητών/muslihun), οι οποίοι 

μεσολαβούσαν προκειμένου να συμφωνήσουν τα δύο μέρη σε μια συμβιβαστική λύση. 

Κάποιες φορές, προαιρετικά πάντα, οι αντίδικοι κατέγραφαν στον καδή τον 

συμβιβασμό τους, προκειμένου να αποφύγουν μελλοντικές αμφισβητήσεις και 

προβλήματα.955 

Η ευκολία με την οποία η ακίνητη περιουσία άλλαζε χέρια συνδεόταν επίσης 

με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε στο οθωμανικό κράτος σχετικά με τη δήμευση των 

περιουσιών των άκληρων θανόντων και την πώλησή τους σε ιδιώτες, με τη δυσκολία 

εξασφάλισης μετρητών για την πληρωμή των φόρων και την εξόφληση χρεών, καθώς 

επίσης και με τα επενδυτικά σχέδια πλούσιων χριστιανών και μουσουλμάνων των 

ναχιγέδων. Για να γίνει κατανοητή η συχνότητα με την οποία κάποιες φορές η ακίνητη 

περιουσία άλλαζε ιδιοκτήτη, αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση αγωγής που 

έκανε ο Φραγκιάς γιος Γιάννη από το χωριό Σαμπάς Πεδιάδας εναντίον της Μαριέττας 

κόρης Κορνάρου από το Χωριό Επισκοπή του ίδιου ναχιγέ. Αντικείμενο της αγωγής 

ήταν ένα αμπέλι 15 εργατών στο χωριό Σαμπάς. Όπως πληροφορούμαστε, το αμπέλι 

αρχικά ανήκε στον πατέρα της εναγόμενης Κορνάρο, αλλά δημεύτηκε από το κράτος, 

επειδή ο Κορνάρος κατέφυγε στον εχθρό, δηλαδή στους Βενετούς, 25 χρόνια νωρίτερα. 

Μέσω κρατικού πλειστηριασμού το αγόρασε ο Χασάν Μπέης. Λίγα χρόνια αργότερα 

το πούλησε με τη σειρά του στον Ισκεντέρ Μπεσέ. Όταν ο τελευταίος πέθανε χωρίς 

απογόνους, το αμπέλι επανήλθε στο κράτος. Ο Μπαλτζή Μεχμέτ το αγόρασε τότε και 

                                                           
954 Σε αυτή την περίπτωση γινόταν αναδιανομή της περιουσίας μεταξύ των υπολοίπων κληρονόμων. Βλ. 

σχετικά D. Yaylalı, λ. “Münâseha”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 31, 

Κωνσταντινούπολη 2006, 571-572. 
955 Για υποθέσεις συμβιβασμών που αναφέρονται σε χωριά των τριών ναχιγέδων, βλ. Ι.Κ.Χ. 3:163 

[3/10/1671], 186 [21/5/1672], 276 [22/12/-31/12/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:119 [13/8/1672], 655 [18/5-27/5/1673], 

727 [23/7/1673], 1024 [1/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:490 [19/6/1674], 491 [4/6/1674], 746 [28/10/1688], 796 

[1/4/1689]. Βλ. επίσης, Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 69-70. 
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το πούλησε έπειτα στον ενάγοντα.956 Ούτε λίγο ούτε πολύ το διεκδικούμενο αμπέλι 

άλλαξε έξι ιδιοκτήτες. 

 

 

4.7 Συμπεράσματα 

 

Οι γυναίκες των τριών μελετώμενων ναχιγέδων παρουσιάζονταν συχνά στο ιεροδικείο, 

μόνες ή μέσω πληρεξούσιου, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν την 

περιουσία που είχε φτάσει στα χέρια τους μέσω κληρονομιάς, δωρεάς ή αγοράς. Όπως 

προκύπτει από την μελέτη των συναλλαγών ακίνητης περιουσίας, η καταγραφή μιας 

αγοραπωλησίας στο κατάστιχο του καδή ήταν μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ των 

πωλητών και των αγοραστών, για την αποφυγή μελλοντικών διενέξεων σχετικά με την 

περιουσία. Πολύ συχνά η πωλούμενη περιουσία ήταν μικτή, αποτελούνταν δηλαδή από 

χωράφια, σπίτια, αμπέλια και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες περιπτώσεις 

ταυτόχρονης πώλησης διάφορων περιουσιακών στοιχείων δείχνουν πως ίσως υπήρχε 

άμεση ανάγκη για την εξασφάλιση μετρητών για την ανατροφή ανήλικων τέκνων, την 

πληρωμή των φόρων, την εξόφληση δανείων και άλλων χρεών κ.ά. Ακόμη ένα πιθανό 

ενδεχόμενο είναι η πώληση να πραγματοποιούνταν επειδή οι γυναίκες δεν διέθεταν τα 

μέσα ή απλώς δεν επιθυμούσαν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Βέβαια, 

δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις ελάχιστες περιπτώσεις γυναικών που επεδίωκαν 

να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην ενδοχώρα. Όποιες και να ήταν κάθε φορά οι 

δεδομένες συνθήκες μιας αγοραπωλησίας, το μόνο σίγουρο είναι πως οι γυναίκες, 

χριστιανές και μουσουλμάνες, παντρεμένες και ελεύθερες, πλούσιες και φτωχές, από 

τον Χάνδακα ή από τους ναχιγέδες, είχαν ελεύθερη πρόσβαση στο ιεροδικείο της 

πόλης, καθώς και ελευθερία κινήσεων στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας την 

οποία κατείχαν ως πλήρη ιδιοκτησία τους.957 Φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 

την παρουσία των αντρών συγγενών από το παραπάνω πλάνο. Οι σύζυγοι, οι πατέρες 

και οι αδερφοί των γυναικών εμπλέκονταν συχνά, ως πληρεξούσιοι, σε μια 

αγοραπωλησία. Ο ρόλος τους στην πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών, σε 

                                                           
956 Ι.Κ.Χ. 4:139 [27/8/1672]. Για παρόμοια περίπτωση, βλ. Ι.Κ.Χ. 3:84 [27/8/1671]. 
957 Για ίδια δικαιώματα στην ιδιοκτησία και την απόκτηση ακίνητης περιουσίας μεταξύ γυναικών και 

αντρών στην Πάρο κάνει λόγο και η Ζέη· «Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη ιδιοκτησία στην Πάρο τον 

18ο αιώνα», 69. 
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κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να ήταν καθοριστικός και να μην περιοριζόταν μόνο στην 

εκπροσώπησή τους. Έχοντας συνεχώς στο μυαλό μας ότι στα κατάστιχα που τηρούσε 

ο καδής σε καμία περίπτωση δεν καταχωρήθηκε το σύνολο των αγοραπωλησιών που 

πραγματοποιήθηκαν, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε πως όσοι επέλεγαν τελικά 

το ιεροδικείο για την καταγραφή της συναλλαγής τους, το έκαναν προκειμένου να 

έχουν επίσημη και έγγραφη απόδειξη για την πραγματοποίησή της με σκοπό να 

προλάβουν μελλοντικές διεκδικήσεις και καταπατήσεις. 

Ιδιαιτέρως οι αγοραπωλησίες αμπελιών αφορούσαν κυρίως συναλλαγές μεταξύ 

χριστιανών. Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή αποτελούσαν παραδοσιακές 

ασχολίες των Κρητικών, αποτελώντας πηγές εσόδων για τους κατοίκους του νησιού 

πολλούς αιώνες πριν από την έλευση των Οθωμανών. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι 

Οθωμανοί δεν απαγόρευσαν στους χριστιανούς, ούτε στους μουσουλμάνους,958 να 

καλλιεργούν αμπέλια.959 Η κατοχή αμπελιών από εξισλαμισμένους άντρες και γυναίκες 

ήταν μια φυσιολογική κατάσταση για τους ανθρώπους που, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, άλλαζαν τη θρησκεία τους συνεχίζοντας κατά τ’ άλλα κανονικά την 

προηγούμενη ζωή τους με τη χριστιανική οικογένειά τους. 

Οι γυναίκες δεν αποκλείονταν από κανενός είδους περιουσία. Ήταν 

ιδιοκτήτριες ή συνιδιοκτήτριες σε σπίτια, χωράφια και μύλους. Τα μερίδια αυτά 

συνήθως έφταναν στα χέρια τους μέσω κληρονομιάς. Ειδικά για την συμμετοχή των 

γυναικών στην ιδιοκτησία μύλων, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την εμπλοκή τους 

στην λειτουργία τους, παρά μόνο στην ιδιοκτησία τους, για την οποία δεν φαίνεται να 

ίσχυαν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που να τις διέκριναν από τους άντρες 

ιδιοκτήτες. Τίποτα δεν απέκλειε ωστόσο καταρχήν την έμπρακτη συμμετοχή τους στην 

διαχείριση ενός μύλου που αποτελούσε οικογενειακή επιχείρηση, ιδίως αν οι γυναίκες 

ανήκαν σε αγροτικές οικογένειες. Όπως είναι αναμενόμενο, υπήρχαν μύλοι που ανήκαν 

σε πλούσιες μουσουλμάνες κυρίως, με μεγάλη ακίνητη περιουσία, όμως 

                                                           
958 Και στα χωριά του σαντζακιού της Προύσας που μελέτησε ο Ιναλτζίκ, συνάντησε μουσουλμάνους 

που ασχολούνταν με την αμπελοκαλλιέργεια· H. İnalcık, “A Case Study of the Village Microeconomy: 

Villages in the Bursa Sancak, 1520-1593”, στο H. İnalcık (επιμ.), The Middle East and the Balkans under 

the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, Μπλούμινγκτον 1993, 164-165. 
959 Ό.π., 163-164. 
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καταχωρήθηκαν και άλλοι με ιδιοκτήτριες που δεν συνδέονταν με τα ανώτερα 

κοινωνικά και οικονομικά στρώματα των περιοχών όπου έμεναν.960 

Οι γυναίκες των τριών ναχιγέδων περισσότερο πουλούσαν παρά αγόραζαν 

ακίνητη περιουσία.961 Δεν έλειπαν οι αγοραπωλησίες που, όπως φαίνεται, 

πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασμού των 

συζύγων και σπανιότερα αποκλειστικά των γυναικών. Παρόλο που στις περισσότερες 

περιπτώσεις (μαρτυρία, κληρονομιά, ποινικές υποθέσεις) ο ιερός νόμος αντιμετωπίζει 

την γυναίκα ως μισό άντρα, φαίντεται ότι το μισό που υπολειπόταν με κάποιο τρόπο 

συμπληρωνόταν όταν μια γυναίκα αποφάσιζε να διαχειριστεί αυτοπροσώπως την 

περιουσία της, να την πουλήσει, να την ανταλλάξει ή να την δωρίσει. Το γεγονός αυτό 

είναι ενδεικτικό των έμφυλα ιεραρχημένων σχέσεων της παραδοσιακής ισλαμικής 

κοινωνίας. Η παραπάνω αντιμετώπιση των γυναικών σχετίζεται με τη θέση τους στον 

δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Η διαχείριση της περιουσίας συνδεόταν με τον 

ιδιωτικό βίο μιας γυναίκας και όχι με την παρουσία της στον δημόσιο χώρο που 

παραδοσιακά ανήκε στους άντρες. 

Η συχνότητα και ο δυναμισμός με τον οποίο κάποιες χριστιανές και 

μουσουλμάνες παρουσιάζονταν αυτοπροσώπως στον καδή για να υπερασπιστούν τα 

κληρονομικά τους δικαιώματα αποδεικνύει στην πράξη την ελευθερία κινήσεων που 

μπορούσαν να απολαμβάνουν υπό προϋποθέσεις. Βέβαια θα ήταν λάθος να σκεφτεί 

κάποιος ότι περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους έξω από το ιεροδικείο, μακριά από 

τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Άλλωστε έτσι εξηγείται και ο μεγάλος αριθμός 

των γυναικών που χρησιμοποίησαν βεκίλη. Πάντως φαίνεται πως δεν συναντούσαν 

ιδιαίτερα εμπόδια εάν επρόκειτο για υποθέσεις που είχαν να κάνουν με ακίνητη 

περιουσία. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ήταν πως το ιεροδικείο ήταν ανοιχτό στις 

γυναίκες. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι ο καδής αντιμετώπιζε ισότιμα τους αντιδίκους 

ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους θέση, τη θρησκεία ή το φύλο τους, 

εφόσον αυτοί ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν νομικά τους ισχυρισμούς τους με τους 

απαραίτητους μάρτυρες ή άλλα πειστήρια. Για έλλειψη έμφυλων διακρίσεων σε έναν 

                                                           
960 Στη Νάξο του 17ου αι. γυναίκες από τις αρχοντικές οικογένειες του νησιού σύναπταν συμφωνίες με 

ιδιώτες με σκοπό την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων μύλων, τους οποίους είχαν αποκτήσει μέσω 

κληρονομιάς. Για παράδειγμα, η αρχόντισσα Ενκατερίνα σύζυγος του ευγενή Α. Λορδά και η 

αρχόντισσα Μαρουδιά σύζυγος του αφέντη Γιακουμάκη Μπαρότζη συνεταιρίστηκαν με τον Κ. Μπάφο 

για την επαναλειτουργία των μύλων τους· Δημητρόπουλος, «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες», 

54. 
961 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε η Λαΐου για την Σάμο· Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 171. 
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άλλο δικαστικό χώρο, τα κοινοτικά δικαστήρια, κάνει λόγο και ο Δοξιάδης, που 

μελέτησε τα χριστιανικά δικαστικά αρχεία της Μυκόνου και της Νάξου. Μάλιστα, από 

τις περιπτώσεις που μελέτησε φαίνεται πως οι γυναίκες είχαν ένα ελαφρύ προβάδισμα 

σε σχέση με τους άντρες αναφορικά με τη θετική έκβαση της αγωγής τους.962 Έτσι και 

στο οθωμανικό δικαστήριο φαίνεται πως ο καδής προστάτευε τις γυναίκες και τις 

υπερασπιζόταν έναντι της θεσμικά επιβεβλημένης υποδεέστερης θέσης τους, με την 

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονταν οι κανόνες λειτουργίας της ισλαμικής δικαιοσύνης 

και του δικαστηρίου του. 

Οι γυναίκες, όπως άλλωστε οι άντρες, δεν αντιμετωπίζονταν από τον καδή 

ανάλογα με το ρόλο τους σε μια αγωγή, αν δηλαδή παρουσιάζονταν στο δικαστήριο ως 

ενάγουσες ή εναγόμενες.963 Σε περίπτωση που αποδείκνυαν την αγωγή τους ή 

αποδείκνυαν ότι δεν ίσχυε η κατηγορία που τις βάρυνε με την παρουσία δύο 

αξιόπιστων μαρτύρων, τότε κέρδιζαν την αγωγή. Για παράδειγμα, η εξισλαμισμένη 

Φατμά από τον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδας, μέσω του συζύγου και πληρεξουσίου της 

Μεχμέτ Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ, έφερε στο ιεροδικείο τον μητροπολίτη Κρήτης 

Νεόφυτο Πατελάρο, κατηγορώντας τον για καταπάτηση δύο αμπελιών που είχε 

κληρονομήσει από τον θανόντα πατέρα της Νικολό και τη θανούσα αδερφή της 

Κατιφάνη [;]. Ο εναγόμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι η αδερφή της 

ενάγουσας είχε κληροδοτήσει το ένα αμπέλι σε αυτόν μέσω διαθήκης. Με τη σειρά της 

η ενάγουσα προσήγαγε στο ιεροδικείο τον Μουσταφά Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ και τον 

Γιώργη γιο Γιαννά, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό της. Ο εναγόμενος έλαβε 

σύσταση από το ιεροδικείο να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση.964 Οι διαπιστώσεις που 

μπορεί να κάνει κάποιος αναφορικά με την αντιμετώπιση του μητροπολίτη Κρήτης 

τόσο από την ενάγουσα όσο και από τον καδή αναδεικνύουν σε ένα βαθμό την 

πραγματικότητα της εποχής, τουλάχιστον τη δικαστική. Σύμφωνα με αυτή, μια γυναίκα 

είχε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει το δίκιο της στο ιεροδικείο, ακόμη και εναντίον του 

                                                           
962 Doxiadis, “Property and Morality”, 78. Αναφέρει ωστόσο ότι τα κοινοτικά δικαστήρια 

μεροληπτούσαν υπέρ των μελών της κοινότητάς τους σε βάρος διαδίκων που έμεναν εκτός νησιού και 

δεν ήταν μόνιμα μέλη της κοινότητας, στοχεύοντας έτσι στην προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των οικείων συμφερόντων. 
963 Ο Δοξιάδης αναφέρει ότι οι περισσότερες γυναίκες που έκαναν μια αγωγή την κέρδιζαν, σε αντίθεση 

με τις περιπτώσεις που οι γυναίκες βρίσκονταν στη θέση του εναγόμενου· “Property and Morality”, 78. 
964 Ι.Κ.Χ. 3:445 [26/4/1672]. 
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επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας του νησιού. Ενώπιον του καδή ο μητροπολίτης 

αντιμετωπίστηκε απλώς ως εναγόμενος.965 

 Αν κάποιος σκεφτεί αναφορικά με την παραπάνω υπόθεση ότι ο καδής 

δικαίωσε μια μουσουλμάνα εναντίον ενός χριστιανού, μια άλλη καταχώριση έρχεται 

να διασκεδάσει αυτή την υπόνοια. Πρόκειται για την αγωγή που κατέθεσε η Σοφία 

κόρη Νικολού, σύζυγος του θανόντος Αντώνη Παραδείση, από το Τραπεζάκι 

Πεδιάδας, εναντίον του Σουλεϊμάν Μπέη γιου Αμπντουλλάχ, που ήταν ο πληρεξούσιος 

του ντεφτερντάρη Κρήτης Μεχμέτ Εφέντη. Η κατηγορία αφορούσε την καταπάτηση 

αμπελιού δέκα στρεμμάτων, το οποίο αποτελούσε πλήρη ιδιοκτησία της ενάγουσας 

μετά από δωρεά του συζύγου της. Ο πληρεξούσιος αρνήθηκε την κατηγορία και η 

Σοφία παρουσίασε στο ιεροδικείο δύο μουσουλμάνους γενίτσαρους, οι οποίοι 

επιβεβαίωσαν όσα είχε καταθέσει. Το ιεροδικείο απαγόρευσε στον εναγόμενο να 

επεμβαίνει στην ιδιοκτησία της ενάγουσας.966 Η Σοφία ταξίδεψε από το χωριό της στο 

Χάνδακα, παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή και υπερασπίστηκε τα 

ιδιοκτησιακά της δικαιώματα. Ο καδής στάθηκε αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, όχι 

εξαιτίας της συμπάθειας προς το πρόσωπο της ενάγουσας, αλλά διότι έμεινε πιστός 

στην εφαρμογή του ισλαμικού νόμου. 

 Οι πληροφορίες από τη μελέτη των δωρεών, των τερεκέδων και των αντιδικιών 

συμπληρώνουν τις γνώσεις μας αναφορικά με τις προσπάθειες γυναικών και αντρών 

για την προστασία της ιδιοκτησίας των γυναικών, τη διατήρησή της εντός των 

οικογενειακών ορίων, την διεκδίκηση και εκμετάλλευση των κληρονομικών μεριδίων 

που δικαιούνταν, καθώς και την προάσπιση των ατομικών τους συμφερόντων. Από την 

άλλη, δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις γυναικών που παρανομούσαν ή καταπίεζαν 

τρίτους για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη και έγγεια ιδιοκτησία ή για να 

αποφύγουν οικονομικά βάρη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως οι γυναίκες που 

κατοικούσαν στις αγροτικές επαρχίες απολάμβαναν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων 

σε σχέση με τις γυναίκες των μεσαίων και ανώτερων αστικών στρωμάτων, χωρίς αυτό 

                                                           
965 Για υποθέσεις διενέξεων εναντίον μοναχών και ιερέων που αφορούν χωριά των ναχιγέδων, βλ. Ι.Κ.Χ. 

3:163 [3/10/1671]· Ι.Κ.Χ. 4: 119 [13/8/1672], 192 [10/9/1672], 193 [10/9/1672], 343 [12-21/11/1672]· 

Ι.Κ.Χ. 5:724 [15/9/1688]. 
966 Ι.Κ.Χ. 3: 534 [28/11/1671]. Για την προσπάθεια της Σοφίας να αγοράσει από το κράτος τη δημευμένη 

περιουσία του θανόντος συζύγου της, βλ. Ι.Κ.Χ. 3:371 [29/2-9/3/1672], 377 [29/2/-9/3/1672]. 
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να σημαίνει ότι περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους εκτός του 

προστατευόμενου περιβάλλοντος της οικίας ή του οικισμού τους. 
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Κεφάλαιο 5. Εξισλαμισμοί 

 

 

5.1 «Στην θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκασμός»967 

 

Τη μελετώμενη περίοδο η θρησκευτική ταυτότητα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη ζωή 

των ανθρώπων, οι οποίοι – από τη σκοπιά του οθωμανικού κράτους και με βάση τους 

κανόνες του ισλαμικού ιερού νόμου – εντάσσονταν, με βάση το θρήσκευμά τους, σε 

ομάδες με, θεωρητικά τουλάχιστον, σαφή και αυστηρά καθορισμένα όρια. Η 

αυστηρότητα με την οποία επιβάλλονταν οι κανόνες από τους οποίους προέκυπτε η 

θεσμική ανωτερότητα των μουσουλμάνων έναντι των μη μουσουλμάνων ποίκιλλε από 

περίοδο σε περίοδο και από τόπο σε τόπο. Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στον εξισλαμισμό, στην προσχώρηση δηλαδή στη θρησκεία του 

κυρίαρχου, η οποία ενθαρρυνόταν και επιβραβευόταν. Αντιθέτως η εγκατάλειψη της 

ισλαμικής θρησκείας ήταν κάτι που βάσει του ιερού νόμου απαγορευόταν και 

τιμωρούνταν αυστηρά.968 

Όπως πολύ εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Baer, ο εξισλαμισμός «είναι ο ιδανικός 

τρόπος για να περάσει κάποιος τα όρια που διαχώριζαν τις θρησκευτικές ομάδες».969 

To «πέρασμα» αυτό έπρεπε να είναι εθελούσιο, χωρίς κανέναν καταναγκασμό ή βία, 

όπως προκύπτει από το ίδιο το Κοράνι.970 Υπενθυμίζουμε ότι το σεριάτ αναγνώριζε και 

προστάτευε το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων των 

«λαών του Βιβλίου/ehl-i Kitap», όσων δηλαδή οι θρησκευτικές αρχές ήταν 

καταγεγραμμένες σε ιερό βιβλίο, όπως, για παράδειγμα η Αγία Γραφή των χριστιανών 

και η Πεντάτευχος (Τορά) των Εβραίων.971 

                                                           
967 Ιερό Κοράνιο, 2:256. 
968 Η αποστασία από το ισλάμ τιμωρείται με θάνατο. Για λεπτομέρειες, βλ. R. Peters και G. J. J. De 

Vries, “Apostasy in Islam”, Die Welt des Islams, 17 (1976-1977), 1-25· Gradeva, “Apostasy in Rumeli”. 
969 Baer, “Islamic Conversion Narratives of Women”, 434. 
970 Ιερό Κοράνιο, 2:256, 16:125. Βλ. επίσης Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith 

Relations in the Muslim Tradition, Κέιμπριτζ 2003, 87-120. 
971 R. Kaya, λ. “Ehl-i Kitap”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 10, Κωνσταντινούπολη 

1994, 516-519. 
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 Είναι γνωστό ότι στο νησί της Κρήτης οι Οθωμανοί δεν εφάρμοσαν την 

πολιτική της αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών (sürgün)972 από άλλα μέρη της 

Αυτοκρατορίας.973 Το γεγονός αυτό δημιούργησε πολλά ερωτήματα αναφορικά με τον 

μεγάλο αριθμό των μουσουλμάνων του νησιού.974 Ο Ersin Gülsoy διατύπωσε την 

άποψη ότι η μουσουλμανική κοινότητα της Κρήτης προήλθε από τους στρατιώτες, τους 

αξιωματούχους και τους υπαλλήλους της διοίκησης, τους διαχειριστές των βακουφιών, 

τους εκπροσώπους της μουσουλμανικής θρησκείας, καθώς και από τους απλούς 

ραγιάδες που εγκαταστάθηκαν στο νησί, στη διάρκεια του βενετοοθωμανικού 

πολέμου.975 Είναι γεγονός πως η αγορά ακίνητης περιουσίας στις πόλεις και σε χωριά 

των επαρχιών, όπως αναδεικνύεται από τους ιεροδικαστικούς κώδικες, φανερώνει την 

πρόθεση για μόνιμη εγκατάσταση στο νησί των ίδιων και των οικογενειών τους. 

Ωστόσο ο μεγάλος αριθμός και η ταχύτατη εξάπλωση του μουσουλμανικού πληθυσμού 

σε όλη την Κρήτη φανερώνει την αδυναμία του παραπάνω επιχειρήματος. Προφανώς 

οι πρώτοι αυτοί έποικοι αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των μουσουλμάνων του 

νησιού. Εάν προσθέσουμε στην εξίσωση τον παράγοντα του εξισλαμισμού, όπως 

σωστά παρατηρούν, μεταξύ άλλων, η Molly Greene και το ζεύγος Adıyeke, τότε μπορεί 

να ερμηνευθεί πιο πειστικά ο μεγάλος αριθμός των μουσουλμάνων στην Κρήτη.976 

Όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, οι εξισλαμισμένοι του νησιού άλλαζαν το όνομα και 

την ενδυμασία τους. Στην συντριπτική πλειονότητά τους ωστόσο, συνέχισαν να μιλούν 

την τοπική διάλεκτο,977 δεν διέκοψαν απαραιτήτως τις επαφές και τις σχέσεις με την 

πατρική οικογένεια και το χριστιανικό περιβάλλον τους, και διατήρησαν τις 

καθημερινές συνήθειές τους, τουλάχιστον όσες δεν παραβίαζαν εμφανώς και δημοσίως 

τον ισλαμικό ιερό νόμο. 

                                                           
972 K. Daşcıoğlu, λ. “Sürgün, Osmanlılar’da”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 38, 

Κωνσταντινούπολη 2010, 167-168. 
973 N. Adıyeke, “Multi-Dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete”, στο The 

Eastern Mediterranean under Ottoman Rule, 203· Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 52, 158· Gülsoy, 

Girit’in Fethi, 247. 
974 Για πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό του νησιού, βλ. Ν. Ανδριώτης, Πληθυσμός και οικισμοί 

της ανατολικής Κρήτης (16ος-19ος αι.), Ηράκλειο 2006. 
975 Gülsoy, Girit’in Fethi, 247. 
976 Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 95-96· Adıyeke, “Multi-Dimensional Complications of 

Conversion”, 203-204· Adıyeke, “İhtida Hareketleri”, 558. 
977 Ο Tukin αναφέρει ότι οι Οθωμανοί δεν έδειξαν να ενοχλούνται από τις ντόπιες εξισλαμισμένες 

γυναίκες που παντρεύονταν, οι οποίες φρόντιζαν η ανατροφή και η γλώσσα των παιδιών να είναι 

ελληνική. Κυρίαρχη γλώσσα του νησιού παρέμεινε η ελληνική, παρά την αύξηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού· C. Tukin, “Osmanlı İmparatorluğunda Girit İsyanları. 1821 Yılına kadar Girit”, Belleten, 

9/34 (1945), 196. 
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 Στην ελληνική και την ευρύτερη βαλκανική εθνική βιβλιογραφία978 η κυρίαρχη 

άποψη για την ερμηνεία της αύξησης του μουσουλμανικού στοιχείου είναι 

συνδεδεμένη με τους ατομικούς και, κυρίως, τους ομαδικούς εξισλαμισμούς.979 

Μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο για εξαναγκαστικούς εξισλαμισμούς τόσο στα εδάφη 

της βαλκανικής χερσονήσου όσο και σε αυτά της Μικράς Ασίας.980 Τα τελευταία 

χρόνια η μελέτη των οθωμανικών κατάστιχων έχει αναδείξει τις συνθήκες που, κατά 

τόπους, επηρέαζαν τη διαδικασία των εξισλαμισμών και διαμόρφωναν τη σύνθεση του 

τοπικού πληθυσμού.981 Ας σημειώσουμε εδώ ότι σκοπίμως δεν αναφερόμαστε στη 

σύνδεση του εξισλαμισμού με το παιδομάζωμα, διότι ο θεσμός αυτός έφθινε κατά τη 

μελετώμενη περίοδο.982 

Όπως είναι λογικό, δεν περιμένουμε να συναντήσουμε στα σιτζίλ αναφορές σε 

εξισλαμισμούς που πραγματοποιήθηκαν υπό το καθεστώς βίας ή πίεσης, γιατί κάτι 

τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση του ιερού νόμου. Συναντάμε καταχωρίσεις που 

κάνουν λόγο για εθελούσια απόφαση αλλαγής της θρησκείας.983 Από την άλλη, η 

                                                           
978 Για σχετική βιβλιογραφία βλ. Gradeva, “Conversion to Islam in Bulgarian Historiography: An 

Overview”, στο Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space, επιμ. J. 

Nielsen, Λάιντεν και Βοστόνη 2012, 187-222· A. Zhelyazkova, “Islamization in the Balkans as a 

Historiographical Problem: The Southeast-European Perspective”, στο The Ottomans and the Balkans: 

A Discussion of Historiography, επιμ. F. Adanir και S. Faroqhi, Λάιντεν 2002, 223-266. Για μια 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στα Βαλκάνια βλ. Γκαρά και Τζεδόπουλος, Χριστιανοί 

και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό.π., 151-153. Για την περίπτωση της Κρήτης βλ. Π. 

Χιδίρογλου, «Εξισλαμισμοί στην Κρήτη», στο Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 

(Ηράκλειο, 29 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1976). Τόμος Γ΄: Νεώτεροι Χρόνοι, Αθήνα 1981, 345-346· 

Adıyeke, “ İhtida Hareketleri ”, 560. Για μια επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με το 

φαινόμενο των εξισλαμισμών στην Κρήτη βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 55-61. 
979 Για ομαδικούς εξισλαμισμούς βλ. επίσης F. Kotzageorgis, “A Greek Source Regarding the 

Islamization of the Population of the Mountainous Region of Xanthi (Mid. 16th C.)”, Περί Θράκης, 2 

(2002), 294. 
980 Για την Καισάρεια και την Προύσα βλ. Jennings, “Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century 

Ottoman Judicial Records”, 245· Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede 

(İhtida) Kadınların Durumu”, 221. Για την παραδοσιακή άποψη στα Βαλκάνια βλ. A. Minkov, 

Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahası Petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730, 

Λάιντεν, Βοστώνη 2004, 64-65, 67, 77-82. Για περιπτώσεις μη μουσουλμάνων οι οποίοι έπεσαν θύματα 

της οργής ή της αντιζηλίας και του επαγγελματικού ανταγωνισμού μουσουλμάνων που με δόλο ή 

εκβιασμό τους ανάγκασαν να εξισλαμιστούν βλ. T. Krstić, Contested Conversions to Islam: Narratives 

of Religious Change in the Early Modern Ottoman Empire, Στάνφορντ 2011, 146-151, 156· Gradeva, 

“Apostasy in Rumeli”, 288-297, όπου σημειώνονται οι περιπτώσεις τριών μη μουσουλμάνων που 

εξισλαμίστηκαν βιαίως και έπειτα κατηγορήθηκαν για αποστασία από το ισλάμ και θανατώθηκαν. 
981 Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cyprus· Çetin, Sicillere göre Bursa’da İhtida 

Hareketleri· M. Todorova “The Ottoman Legacy in the Balkans” στο Imperial Legacy: The Ottoman 

Imprint on the Balkans and the Middle East, επιμ. L. C. Brown, Νέα Υόρκη 1996, 45-77· Ph. 

Kotzageorgis, “Conversion to Islam in Ottoman Rural Societies in the Balkans: The Cases of Vallahades 

and Pomaks”, στο Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium 

Held in Rethymno, 13-15 January 2012, επιμ. E. Kolovos, Ρέθυμνο 2015, 131-162. 
982 Γκαρά και Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 160-162. 
983 Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξε ο Ηλίας Κολοβός στη μελέτη του για τη Σητεία· Η. Κολοβός, «Η 

επαρχία Σητείας στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: προκαταρκτικές παρατηρήσεις με βάση 
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σχετική σιωπή των μελετώμενων κατάστιχων δεν σημάνει την απουσία περιπτώσεων 

καταναγκασμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πραγματικότητα που αναδεικνύεται από 

τα ιεροδικαστικά κατάστιχα είναι συχνά επιλεκτική, εξαιτίας της θεσμικής ελευθερίας 

για την μη καταχώριση μιας υπόθεσης στο σιτζίλ του καδή, καθώς και εξαιτίας της 

τυποποιημένης μορφής των καταχωρίσεων. 

 

 

5.2 Κίνητρα εξισλαμισμού 

 

Πριν προχωρήσουμε, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε πως για τα κίνητρα των 

εξισλαμισμών έχουν γίνει πολλές εικασίες, βασισμένες περισσότερο σε προσωπικές 

εκτιμήσεις παρά σε σαφείς μαρτυρίες των ιστορικών πηγών. Μόνο σε ελάχιστες 

καταχωρίσεις των ιεροδικαστικών κωδίκων μπορούμε να εικάσουμε με σχετική 

ασφάλεια τα κίνητρα ενός εξισλαμισμού. Πρόκειται για ατομικές περιπτώσεις, οι 

οποίες δεν έχουν καθολική ισχύ. 

Η ιστορική έρευνα υποστηρίζει πως τα κίνητρα για τους εξισλαμισμούς μπορεί 

να ήταν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ή ψυχολογικά,984 ανάλογα με την 

οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του προσήλυτου, την ηλικία και, 

φυσικά, το φύλο του. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η επιλογή της 

θρησκείας του ισλάμ έναντι του χριστιανισμού φαίνεται πως δεν συνδεόταν με την 

αναγνώριση του πρώτου ως ανώτερης θρησκείας, αλλά με πιο πρακτικά κίνητρα. Όπως 

παρατήρησε ο Χιδίρογλου, οι περισσότεροι από τους εξισλαμισμένους της Κρήτης 

ήταν άνθρωποι απλοί, λαϊκοί, που πιθανότατα δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν σε 

βάθος τις αρχές και τις αξίες του χριστιανισμού και του ισλάμ ώστε να τις 

αξιολογήσουν ιεραρχικά.985 

                                                           
τις οθωμανικές φορολογικές απογραφές», στο Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 

1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1, Χανιά 2010, 460. Βλ. επίσης Δ. Παπασταματίου και Φ. Κοτζαγεώργης, 

Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, [Αθήνα] 2015, 165. 

Για μια σύντομη επισκόπηση των απόψεων της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας σχετικά με την 

προέλευση της μουσουλμανικής κοινότητας της Κρήτης, βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 

55-61. 
984 Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, 90-108. 
985 Χιδίρογλου, «Εξισλαμισμοί στην Κρήτη», 340-341. 
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 Πολλοί μελετητές της οθωμανικής ιστορίας έχουν υποστηρίξει ότι το βασικό 

κίνητρο για την προσχώρηση στο ισλάμ ήταν η απαλλαγή από την πληρωμή του 

κεφαλικού φόρου (cizye), τον οποίο έπρεπε να πληρώνουν οι μη μουσουλμάνοι.986 Από 

τη στιγμή του εξισλαμισμού ο προσήλυτος ανήκε πλέον στη μουσουλμανική κοινότητα 

και επιβαρυνόταν μόνο με τους φόρους των μουσουλμάνων. Ο Minkov αναφέρει πως 

στα Βαλκάνια, το ποσό του κεφαλικού φόρου αυξήθηκε πολύ στη διάρκεια του 17ου 

αιώνα, όμως εξαιτίας των μεγάλων υποτιμήσεων του νομίσματος την ίδια εποχή, η 

αύξηση αυτή δεν ήταν από μόνη της ικανή να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την 

απόφαση εξισλαμισμού. Πάντως, για να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ακριβώς τη 

βαρύτητα του οικονομικού αυτού κινήτρου για έναν εξισλαμισμό, θα έπρεπε να έχουμε 

στη διάθεσή μας στοιχεία για τα επιπλέον χρηματικά ποσά που αποσπούσαν αυθαίρετα 

οι φοροεισπράκτορες, για τα επιπλέον τέλη τα οποία επιβάρυναν κατά καιρούς τους μη 

μουσουλμάνους, καθώς και για το κόστος ζωής ανά περιοχή. Επιπλέον, πρέπει να 

σκεφτούμε ότι το οθωμανικό κράτος φρόντιζε ώστε η είσπραξη του κεφαλικού φόρου 

να διευκολύνεται εντός της αλλόθρησκης κοινότητας, επιφορτίζοντας με την είσπραξή 

του αποκλειστικά τον επικεφαλής της.987 Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υποστηριχτεί πως 

υπήρχε η δυνατότητα το ποσό του φόρου να αναδιανεμηθεί εντός της κοινότητας με 

τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πληρωμή του από τους μη έχοντες ή εκείνους που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πληρωμή του.988 Από την άλλη διαπιστώνουμε πως η 

ενδοκοινοτική είσπραξη του φόρου δεν συνεπαγόταν αυτόματα την απρόσκοπτη 

συγκέντρωση των ποσών, όπως διαπιστώνεται από τις εσωτερικές έριδες για την 

διανομή του φόρου με βάση την οικονομική δυνατότητα (γεγονός που δείχνει ότι η 

παραπάνω άποψη έχει ένα ιδεαλιστικό υπόβαθρο), καθώς και από την υπερχρέωση των 

                                                           
986 H. İnalcık, “İslam in the Ottoman Empire”, Cultura Turcica, 6-7 (1968-1970), 28· B. Özdemir, 

“Political Use of Conversion in the Nineteenth Century Ottoman Context: Some Cases from Salonica”, 

Journal for the Study of Religions and Ideologies, 7 (2004), 162. Για πληροφορίες σχετικά με τον 

κεφαλικό φόρο βλ. İnalcık, λ. “Cizye”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 8, 

Κωνσταντινούπολη 1993, 45-48. Ειδικά για την Κρήτη, βλ. N. Adıyeke, A. N. Adıyeke, E. Balta, “The 

Poll Tax in the Years of the Cretan War: Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance”, 

Θησαυρίσματα, 31 (2001), 323-359· M. Sariyannis, “Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late 

Seventeenth Century: The Case of Crete”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 54 

(2011), 39-61· A. N. Adıyeke, “18. Yüzyılda Girit’te Cizye Uygulaması ve Toplumsal Etkileri”, Belleten, 

81/290 (2017), 135-158. 
987 Αυτό εφαρμόστηκε σε περιοχές των Βαλκανίων· H. İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, στο Balkanlar, 

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları, Κωνσταντινούπολη 1993, 19. 
988 L. Darling, Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the 

Ottoman Empire, 1560-1660, Λάιντεν 1996, 83. 



 

 

292 

 

κοινοτήτων συνολικά και των ιδιωτών ατομικά σε δανειστές για την εξασφάλιση των 

χρημάτων που έπρεπε να καταβληθούν.989 

 Η συνεχής και απρόσκοπτη εισροή των φορολογικών εσόδων στα κρατικά 

ταμεία ήταν ζωτικής σημασίας για την Αυτοκρατορία. Αναφορικά με την Κρήτη 

πληροφορούμαστε από σουλτανικά φιρμάνια990 τα μέτρα που επέβαλε ο σουλτάνος για 

την προστασία των μη μουσουλμάνων ραγιάδων και την ανεμπόδιστη είσπραξη του 

κεφαλικού φόρου,991 ο οποίος προοριζόταν για τη μισθοδοσία των γενιτσάρων.992 Και 

στο νησί η απαλλαγή από τους φόρους που πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι, σε 

συνδυασμό με την φτώχεια και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, είναι πιθανό να 

οδήγησαν κάποιους στην απόφαση να αλλαξοπιστήσουν.993 Μάλιστα φαίνεται ότι 

κάποιοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τον εξισλαμισμό τους για να αποφύγουν 

την πληρωμή επιπλέον φόρων, εκτός του κεφαλικού.994 

 Στην Κρήτη, όπως και σε άλλες περιοχές, το πιο ισχυρό κίνητρο για την 

απόφαση εξισλαμισμού των αντρών εικάζουμε ότι ήταν η ελπίδα και η φιλοδοξία για 

τον διορισμό στα στρατιωτικά σώματα. Όπως παρατήρησε ο Minkov για τα Βαλκάνια, 

κάποιες φορές οι εξισλαμισμένοι δεν δίσταζαν να καταγράφουν στην αίτησή τους την 

επιθυμία να διοριστούν σε κάποια υπηρεσία του παλατιού ή να εγγραφούν σε 

συγκεκριμένο στρατιωτικό σώμα, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτά των 

μποσταντζήδων (bostancı) και των τζεμπετζήδων (cebeci).995 Στην περίπτωση της 

Κρήτης φαίνεται πως τα γενιτσαρικά σώματα996 ήταν η πρώτη επιλογή των 

                                                           
989 Για αντιδράσεις στην είσπραξη του κεφαλικού φόρου, βλ. E. Kolovos, “Riot in the Village: Some 

Cases of Peasant Protest around Ottoman Salonica”, στο Political Initiatives 'From the Bottom Up' in the 

Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VII. A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2009, επιμ. 

A. Anastasopoulos, Ρέθυμνο 2012, 59-68. 

990 Ι.Κ.Χ. 3:850 [4/6/1762]· 4:850 [1/4/1684], 862 [28/1-7/2/1684], 864 [24/2/1684], 865 [16/5/1684], 

873 [19/4/1684]· Ι.Κ.Χ. 5:769 [30/1/1689]. 
991 Σύμφωνα με τον κανουνναμέ της Κρήτης του 1670, οι εύποροι μη μουσουλμάνοι φορολογούμενοι 

έπρεπε να πληρώσουν κεφαλικό φόρο που ανερχόταν σε 48 ντιρχέμ, όσοι ανήκαν στα μεσαία στρώματα 

24 και οι φτωχοί 12 ντιρχέμ· Ι.Κ.Χ. 3:247. 
992 Ι.Κ.Χ. 3:591 [28/2/1672]. 
993 Βλ. και Minkov, Conversion to Islam in the Balkans 182-183. 
994 Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 23 (αρ. μτφρ. 35 [1658]), 107-108 

(αρ. μτφρ. 153 [10/7/1659]), 123-124 (αρ. μτφρ. 169 [6/7/1659]). 
995 Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, 183-184. 
996 Για πληροφορίες σχετικά με τους αυτοκρατορικούς και τους ντόπιους γενίτσαρους του νησιού από 

τα μέσα του 18ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. βλ. A. Anastasopoulos και Y. Spyropoulos, 

“Soldiers on an Ottoman Island: The Janissaries of Crete, Eighteenth-Early Nineteenth Centuries”, 

Turkish Historical Review, 8 (2017), 1-33· Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 68, 84-95. Για τα 

υπόλοιπα στρατιωτικά σώματα που υπήρχαν στην Κρήτη βλ. Σπυρόπουλος, στο ίδιο, 68-69, 179-197. 

Για την προτίμηση εγγραφής στο σώμα των αυτοκρατορικών γενιτσάρων βλ., στο ίδιο, 232-239. 
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εξισλαμισμένων. Η Greene έχει υποστηρίξει ότι, τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες 

μετά την οριστική κατάκτηση του νησιού, το σώμα των ντόπιων γενιτσάρων (yerli 

yeniçerileri) στελεχωνόταν κυρίως από εξισλαμισμένους πρώτης γενιάς.997 Παρόλο 

που πολλοί περιηγητές κάνουν λόγο για την πλήρη ενσωμάτωση των μουσουλμάνων 

του νησιού στα στρατιωτικά σώματα, και ιδίως στους γενίτσαρους, ο Σπυρόπουλος 

σωστά εξέφρασε αμφιβολίες για τις διαστάσεις του φαινομένου.998 

Εκτός από την είσοδο στα στρατιωτικά σώματα, άλλο ένα σημαντικό κίνητρο 

για εξισλαμισμό ήταν η εμπλοκή με τις συντεχνίες και το εμπόριο, την οποία 

διευκόλυνε η στρατιωτική ιδιότητα.999 Όπως αναδεικνύεται από τα κατάστιχα, η 

εμπορική ενασχόληση των γενιτσάρων, εντός ή εκτός των συντεχνιών, είχε παγιωθεί 

ήδη από τις πρώτες δεκαετίες μετά την οθωμανική κατάκτηση. Ο εξισλαμισμός 

εξασφάλιζε το πέρασμα από την τάξη των φορολογούμενων ραγιάδων σε αυτή των 

ασκερί (askeri),1000 όσων δηλαδή υπηρετούσαν στο σουλτανικό ανάκτορο, τη διοίκηση 

και το στρατό. Στην πράξη, δηλαδή, σηματοδοτούσε το πέρασμα από την ομάδα των 

κατακτημένων φορολογημένων και θεσμικά κατώτερων μη μουσουλμάνων σε αυτή 

των κατακτητών μουσουλμάνων, που απέλαυαν ευνοϊκότερης φορολογικής 

μεταχείρισης και ήταν θεσμικά ανώτεροι. Παρόλο που στη συντριπτική τους 

πλειονότητα οι εξισλαμισμένοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα χαμηλότερα στρώματα 

του στρατού και της διοίκησης, φιλοδοξούσαν να εκμεταλλευτούν την αλλαγή στο 

θρησκευτικό και κοινωνικό τους καθεστώς για να βελτιώσουν την ζωή τους. Το 

γεγονός ότι η βενετική πολιτική διακρίσεων σε βάρος του ορθόδοξου πληθυσμού και 

οι συνθήκες του πολέμου είχαν δυσχεράνει τον έλεγχο που μπορούσε να ασκεί η 

ορθόδοξη εκκλησία και πιθανόν τον δεσμό του πληθυσμού με εκείνη μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως άλλος ένας παράγοντας που διευκόλυνε τη ραγδαία και ευρεία 

εξάπλωση του φαινομένου των εξισλαμισμών.1001 Επιπλέον, η επαφή των χριστιανών 

                                                           
997 Κρήτη: Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος,  98-99. Από τις καταχωρίσεις φαίνεται ότι δεν ήταν όλοι 

οι ντόπιοι γενίτσαροι εξισλαμισμένοι. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:243 [24/6/1672], 259 [1/12/1671], 434 

[18/4-28/4/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:277 [10/10/1672], 292 [30/10/1672], 458 [14/2/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:90 

[10/9/1673], 112 [25/9/1673], 281 [7-16/2/1674]. 
998 Για τις απόψεις των περιηγητών και του Σπυρόπουλου, βλ. Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 225-232. 
999 Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 157-164, 260· Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 239-243. 
1000 H. Sahillioğlu, λ. “Askerî”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 3, Κωνσταντινούπολη 

1991, 488. 
1001 Γενικά για τη σύνδεση των εξισλαμισμών με τη χαλάρωση των εκκλησιαστικών κανόνων της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, βλ. S. Vryonis, “Religious Change and Continuity in the Balkans and Anatolia 

from the Fourteenth through the Sixteenth Century”, στο S. Vryonis (επιμ.), Islam and Cultural Change 

in the Middle Ages, Βίσμπαντεν 1975, 133-135· Γκαρά και Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 164-165. 
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της Κρήτης με τους οθωμανούς στρατιώτες και άλλους μουσουλμάνους που έφτασαν 

στο νησί,1002 καθώς με τους εξισλαμισμένους συμπατριώτες τους, πρέπει να συνέβαλε 

επίσης στην εξοικείωσή τους με τη νέα θρησκεία που εγκαταστάθηκε στο νησί. 

Ιδιαίτερα για τους κατοίκους της υπαίθρου, ο εξισλαμισμός συνεπαγόταν την 

ευκαιρία για κοινωνική ανέλιξη και οικονομική πρόοδο. Αυτό συνέβη διότι, ως μέλη 

του γενιτσαρικού ή άλλων στρατιωτικών σωμάτων, είχαν τη δυνατότητα, μεταξύ 

άλλων, να αφήσουν την ύπαιθρο και να εγκατασταθούν στο Χάνδακα. Μάλιστα, όπως 

πληροφορούμαστε από σουλτανικό φιρμάνι, αμέσως μετά την παράδοση του Χάνδακα, 

οι γενίτσαροι έλαβαν το δικαίωμα να επιλέξουν ως κατοικία τους κάποιο από τα 

απούλητα και άδεια σπίτια της πόλης. Για το σπίτι αυτό θα λάμβαναν επίσημο τίτλο 

ιδιοκτησίας. Οι μόνοι όροι που έθετε ο σουλτάνος ήταν οι νέοι ιδιοκτήτες να 

επισκευάσουν τα σπίτια που θα επέλεγαν με δικά τους έξοδα και να κατοικήσουν οι 

ίδιοι σε αυτά για κάποια χρόνια. Δεν είχαν δικαίωμα να τα πουλήσουν, αλλά, μετά το 

θάνατό τους, τα σπίτια θα κληροδοτούνταν στα παιδιά τους.1003 Συνεπώς, τουλάχιστον 

σε επίπεδο αρχής, αμέσως μετά την παράδοση του Χάνδακα, ένας φτωχός και 

ακτήμονας κάτοικος της υπαίθρου, ο οποίος ήταν θεσμικά «αόρατος» επί Βενετών, 

μπορούσε με τον εξισλαμισμό να εξασφαλίσει την εγγραφή του στα έμμισθα 

στρατιωτικά σώματα και την μετακόμισή του σε ιδιόκτητο σπίτι στην πρωτεύουσα του 

νησιού, το οποίο θα κληρονομούσαν τα παιδιά του μετά το θάνατό του. 

 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, ένα ακόμη κίνητρο για τον εξισλαμισμό 

μπορούσε να είναι η προσδοκία για επιβολή ελαφρύτερης ποινής ή ακόμη και η 

αποφυγή τιμωρίας για μια αξιόποινη πράξη.1004 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 

Ιμπραήμ γιου Αμπντουλλάχ, που κατοικούσε στο χωριό Κράνα Μυλοποτάμου, ο 

οποίος εικάζουμε πως εξισλαμίστηκε προσδοκώντας σε κάποιο όφελος από την 

μουσουλμανική δικαιοσύνη σε σχέση με τη νομική αντιμετώπιση του φόνου που 

διέπραξε. Πληροφορούμαστε ότι παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο κατηγορούμενος για 

                                                           
1002 Βλ. και Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσμος, 46, 166. 
1003 Ι.Κ.Χ. 3:592 [31/1-28/2/1671].  
1004 Για τον εξισλαμισμό με σκοπό την αποφυγή τιμωρίας βλ. Baer, “Islamic Conversion Narratives”, 

435· N. Antov, “Kisve Bahası Arzuhalleri: Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma Sürecine dair 

bir Kaynak”, Kebikeç, 10 (2000), 91-92· R. Pococke, A Description of the East and Some Other 

Countries, τ. 2, Λονδίνο 1743, 268. Για το καθεστώς ειδικής δωσιδικίας που απέλαυαν οι 

αυτοκρατορικοί γενίτσαροι του νησιού, βλ. Σπυρόπουλος, Οι γενίτσαροι της Κρήτης, 232-239. Σε φετβά 

του Εμπουσουούντ Εφέντη αναφέρεται ότι ο ζιμμής Αμρ, που έχει διαπράξει μοιχεία με σύζυγο 

μουσουλμάνου, θα γλιτώσει τον θάνατο εάν εξισλαμιστεί, ενώ η μοιχαλίδα σύζυγος θα τιμωρηθεί με 

λιθοβολισμό· Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, 103. 
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τη δολοφονία της συγχωριανής του Εργίνας κόρης Γιάννη. Την αγωγή εναντίον του 

ήγειρε ο σύζυγος της Εργίνας και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας της, Γιώργης 

γιος Κωνσταντίνου.1005 Ο τελευταίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος, 

πριν από τον εξισλαμισμό του, τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι με μια μεγάλη πέτρα 

τη σύζυγό του, η οποία το ίδιο βράδυ υπέκυψε στο τραύμα της. Ο εξισλαμισμένος πια 

κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία. Ο ενάγων σύζυγος παρουσίασε δύο 

μάρτυρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την κατάθεσή του. Η συγκεκριμένη καταχώριση 

καταλήγει με την αποδοχή της κατάθεσης των μαρτύρων, χωρίς καμία αναφορά στην 

απόφαση του δικαστηρίου και την τύχη του δράστη. Για καλή μας τύχη, μαθαίνουμε 

όμως την εξέλιξη της υπόθεσης από μια δεύτερη καταχώριση, η οποία καταχωρήθηκε 

στο σιτζίλ 18 ημέρες μετά την πρώτη. Από αυτή πληροφορούμαστε ότι ο Γιώργης και 

ο Ιμπραήμ συμβιβάστηκαν με τη μεσολάβηση τρίτων. Έτσι ο Γιώργης έλαβε από τον 

Ιμπραήμ το ποσό των 4.000 άσπρων δηλώνοντας ότι πλέον δεν θα έχει καμία απαίτηση 

από τον δολοφόνο της συζύγου του.1006 Όπως θα εξηγήσουμε στο κεφάλαιο για τις 

ποινικές υποθέσεις, σε περίπτωση θανάτου οι συγγενείς του θύματος είχαν δικαίωμα 

να ζητήσουν είτε την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης αίματος είτε αντίποινα, 

δηλαδή να υποστεί ο δράστης τιμωρία αντίστοιχη με την πράξη του. Η πιο συνηθισμένη 

επιλογή ήταν η πληρωμή της αποζημίωσης αίματος. Πιθανότατα αυτή επέλεξε στην 

πράξη και ο σύζυγος της δολοφονημένης Εργίνας, χωρίς να αναφέρεται κάτι τέτοιο με 

σαφήνεια στο οθωμανικό κείμενο. Από νομική σκοπιά, ο εξισλαμισμός δεν εξασφάλιζε 

την ευνοϊκή μεταχείριση του κατηγορούμενου από το ιεροδικείο, μπορεί όμως η 

πρόθεσή του να ήταν ως πρόσφατα εξισλαμισμένος να αντιμετωπιστεί με περισσότερη 

συμπάθεια σε κοινωνικό επίπεδο και αυτό να ασκήσει πίεση τόσο στο δικαστήριο όσο 

και στον αντίδικό του. Όπως είναι αναμενόμενο, σε καμία από τις δύο καταχωρίσεις 

δεν αναφέρεται αν υπήρξε κάποιος μουσουλμάνος, ο οποίος να καθοδήγησε ή 

συμβούλευσε τον δράστη ως προς τον εξισλαμισμό. Ωστόσο δεν είναι απίθανο να 

συνέβη κάτι τέτοιο. 

Ο Elias Habesci αναφέρει μια ακόμη διάσταση του εξισλαμισμού, η οποία 

πιθανόν προέρχεται από την εθιμική πρακτική. Στην Κωνσταντινούπολη όταν ένας 

χριστιανός ή άλλος αλλόθρησκος κρινόταν ένοχος για παράνομη ερωτική σχέση με 

                                                           
1005 Ι.Κ.Χ. 3:260 [1/12/1671]. 
1006 Ι.Κ.Χ. 3:642 [18/12/1671]. 
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μουσουλμάνα είχε δύο επιλογές: ή να εξισλαμιστεί ή να πεθάνει.1007 Παρόλο που οι 

απόψεις των περιηγητών πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή, μπορεί 

κάποιος να σκεφτεί ότι, από πρακτικής άποψης, ο εξισλαμισμός ήταν η πιο άμεση, 

οικονομική και αναίμακτη λύση σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

 Τέλος, προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι μπορεί να έκαναν τον εξισλαμισμό 

θελκτική προοπτική, ιδίως για τις γυναίκες. Ο εξισλαμισμός μπορούσε να γίνει, για 

παράδειγμα, διέξοδος από την πίεση και την αυστηρότητα των κανόνων της ορθόδοξης 

εκκλησίας και της οικογένειας. Όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, κάποιες γυναίκες 

εξισλαμίζονταν για να μπορέσουν να αποδεσμευτούν από τον γάμο τους και να είναι 

σε θέση να συνάψουν νέο, για να μπορέσουν να λάβουν το νόμιμο μερίδιο από την 

κληρονομιά του θανόντος μουσουλμάνου συζύγου ή άλλου εξισλαμισμένου συγγενή 

τους,1008 καθώς επίσης και για να μπορέσουν να γίνουν κηδεμόνες των ανήλικων 

παιδιών που είχαν αποκτήσει με τον μουσουλμάνο σύζυγό τους και να διαχειρίζονται 

την κληρονομημένη περιουσία τους μέχρι την ενηλικίωσή τους.1009 Για τις γυναίκες, 

όπως για τους άντρες, ο εξισλαμισμός συνεπαγόταν το πέρασμα από την ομάδα των 

κατακτημένων σε αυτή των κατακτητών, εάν θέσουμε τη μετακίνηση από την 

χριστιανική στη μουσουλμανική κοινότητα με όρους κατάκτησης. Επειδή οι γυναίκες 

εξαιρούνταν από την καταβολή του κεφαλικού φόρου, δεν μπορούμε να πούμε ότι η 

φοροαπαλλαγή είχε βαρύνουσα σημασία στην απόφαση μεταστροφής της θρησκείας, 

εκτός ίσως αν ήταν χήρες επικεφαλής νοικοκυριού που όφειλε φορολογικό μερίδιο.1010 

Αντιθέτως, τα οικονομικά οφέλη που μπορούσαν να έχουν από τη σύναψη ή τη διάλυση 

του γάμου τους, και κυρίως από τις ευνοϊκές διατάξεις του ισλαμικού κληρονομικού 

δικαίου, ήταν σίγουρα πιο ισχυρά κίνητρα για τον εξισλαμισμό τους. 

 

 

5.3. Εξισλαμισμένες στην Πεδιάδα, το Μαλεβίζι και το Τέμενος 

 

Οι λίγες καταχωρίσεις των ιεροδικαστικών κωδίκων σχετικά με τη διαδικασία του 

εξισλαμισμού είναι πολύ συνοπτικές, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση για 

                                                           
1007 Habesci, The Present State of the Ottoman Empire, 386-387. 
1008 Ivanova, “Judicial Treatment of the Matrimonial Problems of Christian Women”, 180-181. 
1009 Laiou, “Christian Women in an Ottoman World”, 251. 
1010 İnalcık, “Cizye”, 46. 
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περιληπτική καταγραφή των υποθέσεων στο σιτζίλ. Για παράδειγμα, σε μια σύντομη 

καταχώριση εξισλαμισμού διαβάζουμε: 

Η Ανεζίνα, κάτοικος του χωριού Γιοφυράκια του ναχιγέ Μαλεβιζίου, τιμήθηκε με το 

δοξασμένο ισλάμ και ονομάστηκε Φατμά. Στις 24 Σεβάλ, του έτους 1082.1011 

 Όπως βλέπουμε, το άτομο που επιθυμούσε να εξισλαμιστεί προσερχόταν 

αυτοπροσώπως1012 στον καδή για να δηλώσει δημόσια την μεταστροφή του, η οποία 

καταγραφόταν στο επίσημο ιεροδικαστικό κατάστιχο. Σε αυτό σημειώνεται το όνομα, 

σε κάποιες περιπτώσεις το πατρώνυμο, του ατόμου που εξισλαμίζεται, ο τόπος 

κατοικίας του, η δήλωση ότι ασπάζεται την ισλαμική θρησκεία, το μουσουλμανικό 

όνομα που λαμβάνει και, τέλος, η ημερομηνία καταχώρισης στο σιτζίλ. Σε κάποιες 

καταχωρίσεις σημειώνονται και τα ονόματα των μαρτύρων της διαδικασίας. 

 Οι καταχωρίσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου εμπλουτίστηκαν με 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσήλυτο, όπως η ηλικία ή κάποια 

εξωτερικά χαρακτηριστικά του, καθώς και με φράσεις που δήλωναν με σαφήνεια τη 

συνειδητή επιλογή της θρησκείας του ισλάμ έναντι της προηγούμενης θρησκείας του. 

Σε αδημοσίευτη καταχώριση του 2ου κώδικα, η οποία χρονολογείται στο έτος Εγίρας 

1136 [1724-1725], διαβάζουμε: 

Από τους κατοίκους του χωριού Βούτες του ναχιγέ Μαλεβιζίου ο Μιχάλης γιος Γιάννη, 

μεσαίου αναστήματος με μαύρα φρύδια, περίπου είκοσι πέντε ετών, προσήλθε στο 

συμβούλιο του ιερού νόμου και, αφού πραγματοποίησε ομολογία πίστης στο ισλάμ και 

είπε «βγήκα από την ψευδή (batıl) θρησκεία και εισήλθα στη θρησκεία του ισλάμ, το 

οποίο δέχτηκα» έγινε δεκτός στο ισλάμ, ονομάστηκε Μεχμέτ και καταχωρήθηκε. 

Την 11η μέρα του [δυσανάγνωστο] 1136.1013 

                                                           
1011 Ι.Κ.Χ. 3:722 [23/2/1672]. Το ίδιο τυπικό παρατηρείται παντού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για 

παραδείγματα από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα της Κύπρου, βλ. N. Çevikel, “Osmanlı Kıbrısı’nda 

Müslim-Gayrimüslim İlişkileri ve İhtidâ Meselesi (1746-1801)”, στο 38th International Congress of 

Asian and North African Studies, 10-15 September 2007, τ. 2, επιμ. Z. Dilek, M. Akbulut, Z. C. Arda, Z. 

B. Özer, R. Gürses, B. Karababa Taşkın, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Άγκυρα 2012, 

950. 
1012 Στα σιτζίλ της Κύπρου έχουν καταγραφεί εξισλαμισμοί μέσω πληρεξούσιου· Jennings, Christians 

and Muslims in Ottoman Cyprus, 137-138. 
1013 Ι.Κ.Χ. 2: πρώτη καταχώριση σελ. 149 του κώδικα. Και οι 19 καταχωρίσεις των σελίδων 149-150 

είναι σύντομα σημειώματα εξισλαμισμών παιδιών, εφήβων και αντρών ηλικίας 10-30 ετών. 
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 Πέρα από τις παραπάνω πληροφορίες, δεν δίνεται κανένα στοιχείο αναφορικά 

με το κίνητρο του εξισλαμισμού. Ως προς το τελετουργικό, φαίνεται πως παγιώθηκε 

στα μέσα του 17ου αιώνα. Η διαδικασία ήταν κοινή ανεξάρτητα από το φύλο, την 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση και την ηλικία του προσήλυτου. Αυτό που 

έπρεπε να κάνει ήταν να σηκώσει το δείκτη του δεξιού του χεριού και να προφέρει 

ενώπιον δύο ενήλικων μαρτύρων την ομολογία της πίστης του ισλάμ.1014 Η μόνη 

διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών που επιθυμούσαν να γίνουν εξωμότες ήταν η 

υποχρεωτική περιτομή που υφίσταντο οι άντρες.1015 Μέρος της διαδικασίας του 

εξισλαμισμού ήταν και η λήψη νέων ενδυμάτων ή το αντίτιμο της αξίας τους. Από τις 

αιτήσεις για τη λήψη αυτών των ενδυμάτων (kisve bahaları) πληροφορούμαστε το 

οικονομικό και κοινωνικό προφίλ των προσήλυτων, με βάση την ποιότητα και το είδος 

των νέων ενδυμάτων που λάμβαναν.1016 Στα δημοσιευμένα κατάστιχα του Χάνδακα 

δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια αίτηση. 

Ως προς τα μουσουλμανικά ονόματα που λάμβαναν οι προσήλυτοι και οι 

προσήλυτες, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν η επιλογή ανήκε στους ίδιους, 

στον καδή ή σε κάποιον τρίτο. Οι σύντομες καταχωρίσεις εξισλαμισμών στους κώδικες 

του Χάνδακα δεν περιλαμβάνουν καμία σχετική πληροφορία.1017 Όπως προκύπτει από 

τους μελετώμενους κώδικες, καθώς και από άλλους σε διάφορες περιοχές της 

Αυτοκρατορίας, οι άντρες εξισλαμισμένοι λάμβαναν συχνά τα ονόματα Μεχμέτ, 

Αχμέτ, Αλί, Χιουσεΐν, Χασάν,1018 Μουσταφά και Ιμπραήμ, ενώ οι γυναίκες τα Αϊσέ, 

Φατμά, Χατιτζέ και Ραμπιά. Τα ονόματα αυτά ήταν γενικότερα δημοφιλή στην Κρήτη, 

                                                           
1014 Krstić, Contested Conversions to Islam, 22. Πρόκειται για τη δήλωση ότι «δεν υπάρχει άλλος θεός 

από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης Του» (kelime-i tevhid ή kelime-i şehadet). 
1015 Σύμφωνα με καταχώριση που αφορά το Ρέθυμνο, πολλοί εξισλαμισμένοι στην Κρήτη απέφευγαν να 

υποβληθούν σε περιτομή, γεγονός που προκάλεσε τη σχετική έγγραφη καταγγελία του Σουννεττσή Σεΐχ 

Ρουστέμ· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 65 (αρ. μτφρ. 90 [4/2/1658, 

ο Σταυρινίδης σημειώνει λανθασμένα τη χρονολογία 30/3/1658]). 
1016 Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, 167-181. 
1017 Βλ. μια περίπτωση όπου το ιεροδικείο του Μαχμούτ-πασά στην Κωνσταντινούπολη έκανε δεκτή την 

επιθυμία εξισλαμισμένου Αρμένιου (μέσα 19ου αιώνα) να λάβει το όνομα Μεχμέτ (kendi arzusu ile 

isminin Mehmed olması da kabul edilmiştir)· S. Özçelik, “Osmanlı İç Hukukunda Zorunlu bir Tehir 

(Mürted Maddesi)”, OTAM, 11 (2000), 358. Η δομή της καταχώρισης του συγκεκριμένου εξισλαμισμού 

ταυτίζεται πλήρως με εκείνη του αδημοσίευτου εξισλαμισμού του 2ου κώδικα για τον οποίο έγινε λόγος 

παραπάνω. 
1018 Σύμφωνα με τον Bulliet, ο οποίος μελέτησε τους εξισλαμισμούς κατά τους πρώτους αιώνες του 

ισλάμ, τα ονόματα των εξισλαμισμένων και των γιων τους συνδέονται με το ιστορικό στάδιο κατά το 

οποίο έλαβε χώρα ο εξισλαμισμός. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πέντε ονόματα που έχουν κεντρικό 

ρόλο στη διαδικασία αυτή είναι τα Μεχμέτ, Αχμέτ, Αλί, Χασάν και Χιουσεΐν. Για περισσότερες 

πληροφορίες· Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, 16, 172-179· E. Radushev, “The Spread of 

Islam in the Ottoman Balkans: Revisiting Bulliet’s Method on Religious Conversion”, Archív Orientální, 

78 (2010), 363-384. 
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όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.1019 Κάποια από 

τα ανδρικά ονόματα σχετίζονταν με σουλτάνους ή ανώτερους κρατικούς 

αξιωματούχους που διοικούσαν μια συγκεκριμένη περίοδο, ενώ άλλα προέρχονται από 

το Κοράνι.1020 Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η επιλογή του ονόματος 

να ακολουθούσε τη μόδα της εποχής, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. Όσο για 

τα γυναικεία ονόματα, είναι ενδεικτικό ότι σχετίζονται με τον Προφήτη Μωάμεθ: 

Χατιτζέ ήταν η πρώτη του σύζυγος και Φατμά ονομαζόταν η κόρη που απέκτησε μαζί 

της, ενώ η Αϊσέ ήταν ακόμη μια από τις συζύγους του. Ας συμπληρώσουμε πάντως ότι 

στις τρεις επαρχίες που μελετά η παρούσα εργασία οι εξισλαμισμένες επέλεγαν και 

άλλα ονόματα, εκτός από τα παραπάνω, όπως Μεριέμ, Χαβά, Εμινέ, Γκιουλιστάν, 

Ισμιχάν, Σαλιχά, Ραζιγέ, Χακιμέ και Ραχιμέ. 

Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε και σε αυτό το σημείο ότι, εξαιτίας της 

απουσίας νομικής υποχρέωσης για τη δήλωση ενός εξισλαμισμού στο ιεροδικείο, 

σίγουρα υπήρχε ένας άγνωστος αριθμός προσήλυτων οι οποίοι εξισλαμίζονταν 

ιδιωτικά, παρουσία δύο ενήλικων μαρτύρων. Παρόλο που στα σιτζίλ δεν 

συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εξισλαμισμών, τα συγκεκριμένα κατάστιχα είναι η 

βασική πηγή πληροφόρησης για τους εξισλαμισμένους στην Κρήτη, όπως και αλλού. 

Σε αυτά συναντάμε άμεσες αλλά και έμμεσες αναφορές στους προσήλυτους.1021 Στην 

πρώτη περίπτωση συναντάμε καταχωρίσεις στις οποίες καταγράφεται με σαφήνεια ότι 

κάποιος από τους εμπλεκόμενους έχει εξισλαμιστεί. Συνήθως σημειώνεται η φράση 

«şeref-i islâmla müşerref olan», δηλαδή «τιμημένος/η με την τιμή του ισλάμ»1022 ή 

λέξεις όπως «mühtedi/mühtediye»,1023 δηλαδή «εξισλαμισμένος 

                                                           
1019 Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) Kadınların Durumu”, 

224· A. Yiğit, “İzmir Şeri’yye Sicillerine Yansıya İhtida Vakaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 3/11 (2010), 639· Çevikel, “Osmanlı Kıbrısı’nda Müslim-Gayrimüslim İlişkileri ve İhtidâ 

Meselesi”, 952· H. Selçuk, “Şer’iyye Sicillerine göre Vidin, Silistre ve Sofya’da İhtida Hareketleri (XVII 

ve XIX. Yüzyıl)”, International Journal of Social Science Studies, 25/1 (2014), 54. 
1020 Minkov, Conversion to Islam in the Balkans, 172-178. 
1021 Ο τρόπος καταχώρισης των εξισλαμισμών στο ιεροδικαστικό κατάστιχο ήταν ο ίδιος και σε άλλες 

περιοχές της αυτοκρατορίας. Βλ., για παράδειγμα, Yiğit, “İzmir Şeri’yye Sicillerine Yansıya İhtida 

Vakaları”, 636. 
1022 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:5 [3/7/1671], 26 [22/7/1671], 258 [1/12/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:62 [23/7/1672], 222 

[30/9/1672], 323 [8/11/1672], 654 [27/5/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:165 [21/10/1673], 317 [9/3-18/3/1674], 742 

[16/12/1687]. Βλ. επίσης Jennings, “Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial 

Records”, 240· Selçuk, “Şer’iyye Sicillere Göre Kayseri’de İhtida Hareketleri”, 166-167. 
1023 «Ο ευρών την ευθείαν οδόν, ο ασπασθείς τον ισλαμισμόν»· Ι. Χλωρός, Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν, τ. 

Β΄, Κωνσταντινούπολη 1900, 1828. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:477 [12/5/1672], 642 [18/12/1671]· Ι.Κ.Χ. 

4:990 [21/2/1685], 995 [χ.χ.], 1021 [7/3/1685], 1024 [1/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:35 [14/8/1673], 686 [3/4/1688], 

693 [10/4/1688], 889 [9/8/1689], 893 [10/8/1689]. Σπανιότερα χρησιμοποιούνταν ο όρος «nev müslim» 

δηλαδή «νέος μουσουλμάνος»· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων, τ. Α΄, 23 (αρ. 

μτφρ. 35 [1658]). 
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μουσουλμάνος/εξισλαμισμένη μουσουλμάνα». Πιο σπάνια καταγράφεται η ομολογία 

της πίστης του ισλάμ, όπως φαίνεται στην καταχώριση εξισλαμισμού από τον 2ο 

κώδικα που παραθέσαμε σε προηγούμενη σελίδα. Στις άμεσες αναφορές 

συγκαταλέγονται επίσης οι καταχωρίσεις καταγραφής εξισλαμισμών, όπως αυτές για 

τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Επιπροσθέτως, σε κάποιες καταχωρίσεις ο 

εξισλαμισμός δηλώνεται από τους ίδιους τους προσήλυτους ή από χριστιανούς 

συγγενείς τους. 

 Στις έμμεσες αναφορές σε εξισλαμισμένους συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές 

σε γιους και κόρες Αμπντουλλάχ. Αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των μελετητών της 

οθωμανικής ιστορίας η παραδοχή ότι οι κόρες και οι γιοι Αμπντουλλάχ, κυρίως, και 

Αμπντουλμενάν, δευτερευόντως, ταυτίζονται με εξισλαμισμένους πρώτης γενιάς.1024 

Το συγκεκριμένο πατρώνυμο στην κυριολεξία σημαίνει «δούλος του Θεού». Η 

σύνδεση του συγκεκριμένου πατρώνυμου με τον εξισλαμισμό επιβεβαιώνεται από 

πληροφορίες των οθωμανικών κωδίκων.1025 Όπως έχουμε εξηγήσει και αλλού όμως, 

είναι απαραίτητο να επισημάνουμε και στο σημείο αυτό πως το όνομα Αμπντουλλάχ 

ήταν επίσης ένα κοινό μουσουλμανικό όνομα, το οποίο μπορούσαν να φέρουν και εκ 

γενετής μουσουλμάνοι.1026 Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι όλοι οι γιοι 

και οι κόρες Αμπντουλλάχ που καταγράφονται στους μελετώμενους κώδικες ήταν 

εξισλαμισμένοι πρώτης γενιάς. 

Οι πληροφορίες για τον εξισλαμισμό των γυναικών των τριών μελετώμενων 

επαρχιών είναι κυρίως έμμεσες. Σε κάποιες από τις καταχωρίσεις κληρονομικών και 

οικογενειακών διενέξεων, γαμήλιων συμβολαίων, ποινικών υποθέσεων, 

αγοραπωλησιών, κηδεμονιών κ.ά. αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες συνθήκες 

εξισλαμισμού. Στις εκατό υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται εξισλαμισμένες γυναίκες 

της Πεδιάδας, του Τεμένους και του Μαλεβιζίου, οι περισσότερες αφορούν γαμήλια 

                                                           
1024 Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, λ΄, υποσ. 23 και Ι.Κ.Χ. 5:679 

[19/3/1688] όπου σημειώνεται η Αϊσέ κόρη Αμπντουλμενάν και ο αμφιθαλής αδερφός της Αλί 

Τσελεμπής γιος Αμπντουλλάχ. Για το πατρώνυμο Αμπντουλλάχ βλ. επίσης Jennings, “Zimmis (Non-

Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records”, 257· Minkov, Conversion to Islam in the 

Balkans, 76, 171, 173· Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) 

Kadınların Durumu”, 227· Ε. Χεκίμογλου, «Τα “φαντάσματα” των γιων του Αμπντουλλάχ: 

εξισλαμισμοί στη Θεσσαλονίκη κατά τον 15ο αιώνα», Θεσσαλονικέων πόλις, 19 (2006), 134-139. 
1025 Βλ. ενδεικτικά για τις μελετώμενες επαρχίες Ι.Κ.Χ. 3:21 [13/7/1671]· Ι.ΚΧ. 4:795 [19/10/1683]· 

Ι.Κ.Χ. 5: 222 [9/12/1673], 464 [22/1/267], 744 [5-14/12/1688], 889 [9/8/1689]. 
1026 Για τέτοια παραδείγματα βλ. Ι.Κ.Χ. 3:431 [10/1/1672], 562 [6/10/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:356 [4/12/1672], 

1022 [2/4/1685], 1070 [3/7/1685], 1076 [3/8/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:139 [24/4/1673], 300 [5/3/1674], 328 

[24/3/1674], 580 [25/10/1674], 586 [1/11/1674], 929 [19/1/1689]. 
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συμβόλαια (31%), ενώ ακολουθούν οι διενέξεις (30%) και οι αγοραπωλησίες (17%). 

Κάποιες από αυτές τις έχουμε αναλύσει σε άλλα κεφάλαια της διατριβής, αλλά εδώ τις 

προσεγγίζουμε από την οπτική γωνία του εξισλαμισμού. 

 

 

I. Γαμήλια συμβόλαια και διαζύγια 

 

Από τις 31 εξισλαμισμένες που καταχώρησαν τον γάμο τους στα κατάστιχα του καδή, 

οι μισές (16, δηλαδή το 51,6%) εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο. Από αυτές έξι 

παντρεύτηκαν με μουσουλμάνο και οι υπόλοιπες δέκα με «γιο Αμπντουλλάχ», άρα 

πιθανότατα εξισλαμισμένο. Οι περισσότεροι πληρεξούσιοι ήταν μουσουλμάνοι, είτε εκ 

γενετής είτε εξισλαμισμένοι. Μόνο σε μία περίπτωση ο βεκίλης είναι χριστιανός. 

Πρόκειται για τον γάμο της Αϊσέ κόρης Αμπντουλλάχ, κατοίκου του χωριού 

Φουνάροι1027 του ναχιγέ Πεδιάδας, η οποία με πληρεξούσιο τον Γιώργη γιο Μανόλη, 

σύμφωνα με τη μαρτυρία δύο μουσουλμάνων μαρτύρων, παντρεύτηκε τον Ραμαζάν γιο 

Γιαχγιά με μεχρ 2.000 άσπρα.1028 Κανένας πληρεξούσιος δεν προερχόταν από το 

συγγενικό περιβάλλον της εντολοδότριάς του. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 

εάν επρόκειτο για συνειδητή επιλογή που γινόταν για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα 

συμφέροντα και οι οικονομικές προσδοκίες των γυναικών από το γάμο ή εάν ήταν λύση 

ανάγκης, εξαιτίας της άρνησης και της αποδοκιμασίας εκ μέρους της χριστιανικής 

οικογένειας για τον εξισλαμισμό τους. Πιθανότατα κατά περίπτωση να ίσχυαν και οι 

δύο υποθέσεις. 

 Ο μέσος όρος της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς κυμαινόταν 

περίπου στα 2.200 άσπρα. Το χαμηλότερο μεχρ σε γάμο εξισλαμισμένης με 

μουσουλμάνο ήταν τα 1.000 άσπρα1029 και το υψηλότερο τα 4.000 άσπρα.1030 

Αντιστοίχως η χαμηλότερη δωρεά που συμφωνήθηκε σε γάμο μεταξύ εξισλαμισμένων 

ήταν τα 500 άσπρα,1031 ενώ η υψηλότερη ανερχόταν στο ποσό των 6.000 άσπρων.1032 

                                                           
1027 Στη μετάφραση της καταχώρισης, από λάθος, σημειώνεται ότι πρόκειται για το χωριό Κουνάβοι. 
1028 Ι.Κ.Χ. 4:572 [5/4/1673]. 
1029 Ι.Κ.Χ. 3:22 [29/7/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:280 [26/10/1672]. 
1030 Ι.Κ.Χ. 3:83 [27/8/1671]. 
1031 Ι.Κ.Χ. 3:32 [3/8/1671]. 
1032 Ι.Κ.Χ. 5:57 [14-22/8/1673]. 
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Μόνο σε μία περίπτωση σημειώνεται ότι η εξισλαμισμένη είναι παρθένα. Πρόκειται 

για τον γάμο της Ραμπιά κόρης Αμπτουλλάχ, από το Πενταμόδι Μαλεβιζίου, η οποία 

παντρεύτηκε τον εξισλαμισμένο Αχμέτ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, με γαμήλια μη 

προκαταβαλλόμενη δωρεά 3.000 άσπρα.1033 

 Δώδεκα από τα γαμήλια συμβόλαια αφορούν τον γάμο ανήλικων 

εξισλαμισμένων κοριτσιών.1034 Τα έντεκα από αυτά εκπροσωπήθηκαν στο ιεροδικείο 

από τον πατέρα τους. Μόνο σε μία περίπτωση, εξαιτίας της απουσίας συγγενή, την 

ευθύνη για τη σύναψη του γάμου ανέλαβε το ιεροδικείο.1035 Οι καταχωρίσεις δεν 

δίνουν καμία πληροφορία για την ηλικία των κοριτσιών. Οι περισσότεροι από αυτούς, 

με εξαίρεση δύο, παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στον καδή του Χάνδακα για να 

καταχωρίσουν το γαμήλιο συμβόλαιο του κοριτσιού τους. Από τις δώδεκα ανήλικες 

νύφες, οι επτά παντρεύτηκαν με εκ γενετής μουσουλμάνο και οι υπόλοιπες πέντε με 

εξισλαμισμένο. Ο μέσος όρος της γαμήλιας μη προκαταβαλλόμενης δωρεάς ανερχόταν 

περίπου στα 3.300 άσπρα. Το χαμηλότερο μεχρ που συμφωνήθηκε ήταν 1.500 άσπρα, 

ενώ το υψηλότερο έφτανε τα 6.000 άσπρα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο των 

γάμων, το υψηλό μεχρ επηρεαζόταν από παράγοντες όπως η ηλικία και η παρθενία της 

νύφης, καθώς και από την κοινωνική θέση και την οικονομική κατάσταση του 

γαμπρού. 

Όσο για τα πέντε διαζύγια που αφορούν εξισλαμισμένες,1036 να αναφέρουμε ότι 

μελετήθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Το μόνο που πρέπει να 

υπενθυμίσουμε είναι ότι ο ισλαμικός νόμος εξασφαλίζει στις γυναίκες το δικαίωμα να 

χωρίσουν με διαζύγιο χουλ τους συζύγους με τους οποίους δεν επιθυμούν να είναι 

πλέον παντρεμένες, αφού πρώτα όμως εξασφαλίσουν τη συναίνεση του συζύγου για 

τον χωρισμό. Η αποδοχή του χουλ εκ μέρους του συζύγου έχει οικονομικές επιπτώσεις 

για τη σύζυγο, διότι συνεπάγεται την παραίτησή της από την συμφωνημένη μη 

προκαταβαλλόμενη γαμήλια δωρεά, καθώς και από την κάλυψη των δαπανών για τη 

διατροφή, τη στέγαση και την ενδυμασία της στη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου 

αποχής. Ωστόσο, σηματοδοτεί τη θεσμική ελευθερία να ορίζει τη ζωή και το σώμα της 

                                                           
1033 Ι.Κ.Χ. 3:49 [13/8/1671]. Εκπροσωπείται από εξισλαμισμένο πληρεξούσιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία 

δύο εξισλαμισμένων μαρτύρων. 
1034 Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 4:316 [7/11/1672], 341 [20/11/1672]. 
1035 Ι.Κ.Χ. 5:300 [5/3/1674]. 
1036 Ι.Κ.Χ. 4:252 [12/10/1672] (χουλ), 323 [8/11/1672] (τεφρίκ), 917 [17/7/1684] (χουλ)· Ι.Κ.Χ. 5:175 

[29/10/1673] (υπό όρο ταλάκ). 
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όπως εκείνη θεωρεί καλύτερο. Το διαζύγιο στον ισλαμικό ιερό νόμο είναι η αρχή μιας 

νέας ζωής, πιθανόν με έναν καινούριο σύζυγο, ένα νέο γαμήλιο συμβόλαιο και ένα νέο 

μεχρ. 

Στα σχέδια για μια καινούρια αρχή, ο εξισλαμισμός μπορούσε να παίξει 

κομβικό ρόλο, διότι αφενός μπορούσε να εξασφαλίσει το διαζύγιο, σε περίπτωση που 

ο χριστιανός σύζυγός αρνούνταν να ακολουθήσει τη σύζυγό του στον εξισλαμισμό, 

αφετέρου διότι μπορούσε να αποτελέσει προϋπόθεση για τη συμφωνία ενός 

επιτυχημένου γαμήλιου συμβολαίου, σε περιπτώσεις μουσουλμάνων συζύγων που δεν 

επιθυμούσαν να παντρευτούν αλλόθρησκη.1037 

 

 

II. Δηλώσεις εξισλαμισμού 

 

Στους τρεις μελετώμενους κώδικες καταγράφηκαν μόλις επτά σύντομες δηλώσεις 

εξισλαμισμού γυναικών που έμεναν σε χωριά των τριών επαρχιών. Από αυτές οι 

τέσσερεις αναφέρονται σε γυναίκες που ταξίδεψαν από τα χωριά τους στο ιεροδικείο 

του Χάνδακα προκειμένου να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του καδή για να 

καταγράψουν επίσημα τον εξισλαμισμό τους. Πρόκειται για τη Σωσάνα από το χωριό 

Βαρβάρω (Αρχάγγελος) Πεδιάδας, η οποία έλαβε το όνομα Χαβά,1038 την Ανεζίνα από 

τα Γιοφυράκια Μαλεβιζίου, που έλαβε το όνομα Φατμά,1039 τη Μαρία από το 

Καβροχώρι του ίδιου ναχιγιέ, η οποία ονομάστηκε Αϊσέ,1040 και την συγχωριανή της 

Μαριέτα κόρη Μπερναδή, που πήρε το όνομα Φατμά.1041 Οι υπόλοιπες τρεις 

περιπτώσεις αφορούν εξισλαμισμούς ανήλικων κοριτσιών, τα οποία αναγκάστηκαν να 

ακολουθήσουν τον έναν από τους δύο γονείς τους στον εξισλαμισμό, όπως άλλωστε 

                                                           
1037 Για πληροφορίες σχετικά με τη σχέση εξισλαμισμού και διαζυγίου στην Κύπρο βλ. Özkul, “Osmanlı 

İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede”, 224-226· Çevikel, “Osmanlı Kıbrısı’nda Müslim-

Gayrimüslim İlişkileri ve İhtidâ Meselesi”, 949· Erdoğru, “Osmanlı Kıbrısı’nda İhtida Meselesi”, 168-

169. 
1038 Ι.Κ.Χ. 3:726 [7/7/1672]. 
1039 Ι.Κ.Χ. 3:722 [23/2/1672]. 
1040 Ι.Κ.Χ. 4:757α [6-15/7/1673]. Εκ παραδρομής η συγκεκριμένη καταχώριση δεν έχει συμπεριληφθεί 

στις μεταφράσεις του 4ου κώδικα. Για να μη συγχέεται με την εκδεδομένη καταχώριση 757 προσθέσαμε 

το γράμμα «α». Μετάφρασή της έχει δημοσιεύσει ο Σταυρινίδης· Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών 

εγγράφων, τ. Β΄, 153 (αρ. μτφρ. 714). 
1041 Ι.Κ.Χ. 4:776 [25/2/1673]. 
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ορίζει ο ισλαμικός ιερός νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Η λακωνική και αυστηρά 

τυποποιημένη διατύπωση των δηλώσεων εξισλαμισμού δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 

αναφορικά με την ηλικία των ανήλικων αυτών παιδιών. Υποθέτουμε ότι πρόκειται για 

μικρά παιδιά, που δεν είχαν ακόμη φτάσει τα επτά ή οκτώ χρόνια και κατά συνέπεια 

δεν είχαν, βάσει του νόμου, τη νοητική ωριμότητα και τη νομική ικανότητα να 

αποφασίσουν μόνα τους για τη ζωή τους.1042 Για παράδειγμα, η Καλή και η Ανέζα 

εξισλαμίστηκαν μαζί με τον πατέρα τους Κωνσταντίνο, από το χωριό Σαμπάς 

Πεδιάδας. Τα κορίτσια ονομάστηκαν Φατμά και Αϊσέ αντίστοιχα, ενώ ο πατέρας τους 

πήρε το όνομα Αχμέτ.1043 Οι άντρες που εξισλαμίζονταν μπορούσαν να παντρευτούν 

μουσουλμάνες γυναίκες, κάτι που ήταν αδύνατο εάν παρέμεναν χριστιανοί. 

 

 

III. Αγοραπωλησίες 

 

Όπως έγινε σαφές στο κεφάλαιο των συναλλαγών ακίνητης περιουσίας, εξαιτίας του 

διευρυμένου κληρονομικού δικτύου που αναγνωρίζει το σεριάτ, οι εξισλαμισμένες 

στην πρώιμη οθωμανική Κρήτη αποκτούσαν ακίνητη περιουσία από μουσουλμάνους 

θανόντες συγγενείς τους, καθώς και από δωρεές και ανταλλαγές περιουσίας. Επρόκειτο 

για ακίνητη, συνήθως, περιουσία που αποτελούνταν από χωράφια, αμπέλια, κήπους, 

σπίτια και μύλους. Οι εξισλαμισμένες γυναίκες πουλούσαν και αγόραζαν την ακίνητη 

περιουσία που είχαν στη διάθεσή τους χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Στις 

περισσότερες από τις 17 καταχωρίσεις έχει γίνει ήδη γίνει αναφορά, οπότε εδώ θα 

αναφερθούν κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις που αφορούν τις εξισλαμισμένες. 

Κάποιες επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν πληρεξούσιο, ενώ άλλες 

παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο. Καθήκοντα βεκίλη αναλάμβανε τις 

περισσότερες φορές ο σύζυγός τους ή άλλος άντρας από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Μόνο μία εξισλαμισμένη πούλησε την ακίνητη περιουσία της σε 

χριστιανό, όλες οι υπόλοιπες σε μουσουλμάνο, εξισλαμισμένο ή μη. Πρόκειται για τη 

                                                           
1042 E. Ginio, “Childhood, Mental Capacity and Conversion to Islam in the Ottoman State”, Byzantine 

and Modern Greek Studies, 25 (2001), 101-102. 
1043 Ι.Κ.Χ. 3:714 [20/8/1671]. Για την περίπτωση του Γιώργη από του Κουνάβους Πεδιάδας που 

εξισλαμίστηκε μαζί με τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία έλαβαν τα ονόματα Αχμέτ, Μουσταφά, Αϊσέ και 

Σαλιχά βλ. Ι.Κ.Χ. 4:1200 [5/5/1685]. 
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Σαλιχά κόρη Αμπντουλλάχ από το Καβροχώρι Μαλεβιζίου, η οποία, μέσω του συζύγου 

και πληρεξούσιού της Αλί Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ, πούλησε στον συγχωριανό της 

Θωμά γιο Γιαννά χωράφι ενός στρέμματος στο ίδιο χωριό για 15 ασλάνια γρόσια.1044 

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου οι εξισλαμισμένες βρίσκονται στη θέση του 

αγοραστή, τις περισσότερες φορές αγόραζαν περιουσία από χριστιανές και 

χριστιανούς, κάποιοι από τους οποίους ήταν μοναχοί. Μια τέτοια περίπτωση είναι η 

Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ, από το χωριό Αγία Παρασκευή Πεδιάδας, η οποία, μέσω του 

συζύγου και πληρεξούσιού της Αλί Μπεσέ, αγόρασε από τον μοναχό Γρηγόριο γιο 

Νικολού ένα νερόμυλο για 160 ασλάνια γρόσια.1045 

 

 

IV. Διενέξεις 

 

Μετά την καταχώριση των γαμήλιων συμβολαίων, ο δεύτερος πιο συχνός λόγος για 

την παρουσία των εξισλαμισμένων γυναικών στο δικαστήριο του καδή ήταν η 

υπεράσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και ειδικότερα των κληρονομικών 

τους δικαιωμάτων, μέσω αγωγών που ήγειραν εναντίον ατόμων του συγγενικού τους 

κύκλου, καθώς και εναντίον όσων επιχειρούσαν να καταπατήσουν την περιουσία τους 

ή να τις αδικήσουν με κάποιο τρόπο. Επειδή για τις περισσότερες διενέξεις έχει γίνει 

λόγος σε άλλα κεφάλαια της διατριβής, εδώ θα αναφερθούμε μόνο σε κάποια γενικά 

συμπεράσματα τα οποία δείχνουν με ποιο τρόπο οι εξισλαμισμένες προσπαθούσαν να 

καλυτερεύσουν την καθημερινότητά τους, χρησιμοποιώντας τη δικαστική οδό. 

 Η πλειονότητα των διενέξεων αφορά την καταπάτηση ακίνητης περιουσίας που 

είχε περιέλθει στην κατοχή των εξισλαμισμένων γυναικών μέσω κληρονομιάς, δωρεάς 

ή αγοράς. Συνήθως εμφανίζονταν αυτοπροσώπως στον καδή, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο. Τις περισσότερες φορές 

όριζαν πληρεξούσιο τον σύζυγό τους. Η επιτυχής ή όχι έκβαση μιας αγωγής ήταν 

άμεσα εξαρτημένη από τη μαρτυρία δύο αξιόπιστων μαρτύρων στο ιεροδικείο. Η 

                                                           
1044 Ι.Κ.Χ. 5:899 [7/8/1689]. 
1045 Ι.Κ.Χ. 4:181 [7/9/1672]. Για παρόμοια περίπτωση, βλ. Ι.Κ.Χ. 5:234 [26/12/1673]. 
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αδυναμία παρουσίασης μαρτύρων ή η παρουσίαση αναξιόπιστων μαρτύρων 

συνεπαγόταν την απόρριψη της αγωγής. 

 Κομβικό σημείο για πολλές διενέξεις στις οποίες εμπλέκονταν εξισλαμισμένες 

ήταν η χρονική στιγμή του εξισλαμισμού τους. Είναι γνωστό ότι οι μουσουλμάνοι 

μπορούν να κληρονομούν και να κληροδοτούν την περιουσία τους μόνο σε 

ομόθρησκούς τους μουσουλμάνους.1046 Το ίδιο ισχύει και για τους χριστιανούς.1047 

Έτσι, η δεδομένη στιγμή ενός εξισλαμισμού μπορεί να συμβάλει στην κατοχύρωση ή 

να οδηγήσει στην άρση του κληρονομικού δικαιώματος μιας εξισλαμισμένης ή ενός 

εξισλαμισμένου. Για παράδειγμα, αν μια κόρη έχει εξισλαμιστεί πριν από το θάνατο 

του χριστιανού πατέρα της ή άλλου χριστιανού συγγενή της, δεν έχει δικαίωμα να 

διεκδικήσει κληρονομικό μερίδιο, διότι τη στιγμή του θανάτου του χριστιανού συγγενή 

της εκείνη είχε πάψει να είναι χριστιανή. Ωστόσο, αν μπορεί να αποδείξει ότι ο θάνατος 

του χριστιανού συγγενή της είχε προηγηθεί του εξισλαμισμού της, τότε δεν αίρεται το 

κληρονομικό της δικαίωμα. 

 Η παρουσία δύο μαρτύρων τη στιγμή του εξισλαμισμού ή/και η καταχώρισή 

του στο κατάστιχο του ιεροδικείου αποδείκνυαν, κατά την οθωμανική περίοδο, με τον 

πιο επίσημο τρόπο τον χρόνο ενός εξισλαμισμού. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

της εξισλαμισμένης Φατμά. Ο σύζυγός της, Μουσταφά Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ από 

το Σινάπι Τεμένους, πέθανε αφήνοντας κληρονόμους εκείνη και τον γιο της θείας του 

Αχμέτ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ. Όπως φαίνεται, ο Αχμέτ επιθυμούσε να κρατήσει την 

κληρονομημένη περιουσία για τον εαυτό του και έτσι ισχυρίστηκε ότι η Φατμά δεν 

δικαιούνταν τίποτα διότι εξισλαμίστηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της. Η Φατμά 

έκανε αγωγή στον συγκληρονόμο της, παρουσιάζοντας στο ιεροδικείο ως μάρτυρες τον 

Μεχμέτ Μπέη γιο Ισμαήλ και τον Ιμπραήμ Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, οι οποίοι 

δήλωσαν ότι «εξισλαμίστηκε ενώπιόν μας επτά χρόνια πριν από τη χρονολογία 

σύνταξης του εγγράφου, όταν ο μακαρίτης ήταν ακόμα υγιής/tarih-i kitabdan yedi sene 

mukaddem müteveffa-ı mezburun sıhhatιnda bizim huzurumuzda şeref-i islamla 

müşerrefe oldu». Το δικαστήριο αποφάσισε ο εναγόμενος να αποδώσει το ¼ της 

κληρονομιάς στην ενάγουσα.1048 Εάν πράγματι όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες ήταν 

αληθή, η Φατμά εξισλαμίστηκε το 1666, τρία χρόνια πριν από την παράδοση του 

                                                           
1046 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 132. 
1047 Αρμενόπουλος, Η Εξάβιβλος, 438-439, εδάφ. 61. 
1048 Ι.Κ.Χ. 5:165 [21/10/1673]. 
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Χάνδακα στους Οθωμανούς. Όπως έχει αναφερθεί, τα χωριά της περιφέρειας του 

Χάνδακα βρίσκονταν κάτω από οθωμανική εξουσία πολλά χρόνια πριν 

συνθηκολογήσει η πόλη, συνεπώς οι κάτοικοι των επαρχιών είχαν μάθει να 

συμβιώνουν με τους Οθωμανούς. Στην πράξη η συμβίωση αυτή επηρέασε και τις δύο 

πλευρές. Η προαναφερθείσα Φατμά, τρεις μέρες μετά την πρώτη αγωγή εναντίον του 

Αχμέτ, παρουσιάστηκε πάλι αυτοπροσώπως στον καδή του Χάνδακα διεκδικώντας, 

αυτή τη φορά, την γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά της. Μετά την άρνηση του 

συγκληρονόμου της Αχμέτ να της αποδώσει το μεχρ από την κληρονομιά, η Φατμά 

παρουσίασε ως μάρτυρες τους γενίτσαρους Μεχμέτ Μπέη γιο Ισμαήλ και Σουλεϊμάν 

Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν παρόντες όταν ο Μουσταφά 

Μπεσέ δήλωσε ότι παντρεύεται τη Φατμά υποσχόμενος σε αυτή μη προκαταβαλλόμενο 

μεχρ 5.000 άσπρων. Παρόλο που η μαρτυρία τους έγινε δεκτή, η Φατμά ορκίστηκε 

επιπλέον ότι δεν έχει λάβει το ποσό της δωρεάς και κέρδισε την αγωγή.1049 Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, σε περιπτώσεις διεκδίκησης είσπραξης οφειλών, καθώς και της 

γαμήλιας δωρεάς από την περιουσία θανόντων, οι δικαιούχοι, εκτός από τους δύο 

μάρτυρες που παρουσίαζαν, ενίσχυαν την κατάθεσή τους με τον όρκο που έδιναν για 

τη μη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Φαίνεται ότι η Φατμά, κάνοντας χρήση της 

ισλαμικής δικαιοσύνης και των διατάξεων του κληρονομικού και οικογενειακού 

δικαίου, κατάφερε να εξασφαλίσει για τον εαυτό της μετρητά και, πιθανότατα, ακίνητη 

περιουσία. Σε μια τρίτη καταχώριση τη συναντήσαμε στη θέση της εναγόμενης αυτή 

τη φορά. Την αγωγή είχε εγείρει εναντίον της ο Αχμέτ, κατηγορώντας την ότι 

εισέπραξε το ποσό των 70 γροσίων, που αποτελούσε χρέος τριών χριστιανών προς τον 

θανόντα σύζυγό της, και ότι δεν του αποδίδει τα ¾ του ποσού, που αποτελούν 

κληρονομικό του δικαίωμα. Η διένεξη κατέληξε σε συμβιβασμό, με τον Αχμέτ να 

λαμβάνει 1.000 άσπρα.1050 

 

 

V. Κηδεμονίες 

 

                                                           
1049 Ι.Κ.Χ. 5:163 [24/10/1673]. 
1050 Ι.Κ.Χ. 5:169 [12/10-21/10/1673]. Αν υποθέσουμε ότι τα γρόσια ήταν ασλάνια, τότε τα ¾ του ποσού 

θα αντιστοιχούσαν σε 5.775 ή 6.300 άσπρα, ανάλογα με την ισοτιμία της εποχής 1/110 ή 1/120· Αϊβαλή, 

Χαιρέτη, Φωτεινού, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 17. 
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Οι γυναίκες που είχαν οριστεί κηδεμόνες των ανήλικων παιδιών τους, συχνά 

εμπλέκονταν σε διενέξεις, είτε ως ενάγουσες είτε ως εναγόμενες, εξαιτίας της 

κακοδιαχείρισης της περιουσίας ή λόγω προσπαθειών αθέμιτου πλουτισμού.1051 Άλλες 

φορές παρουσιάζονται στο ιεροδικείο για να εξασφαλίσουν επίσημη καταγραφή και 

δικαστική απόφαση σχετικά με την κηδεμονία. Μια τέτοια περίπτωση ήταν της Αϊσέ 

κόρης Αμπντουλλάχ. Μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, τη Χατιτζέ, την Ουμιχάν, 

τη Φατμά και τον Αλί, ήταν κληρονόμοι του θανόντος συζύγου της Σουλεϊμάν 

Τσελεμπή, που κατοικούσε στο φρούριο Ιναντιγέ έξω από τον Χάνδακα. 

Πληροφορούμαστε ότι η Αϊσέ ορίστηκε από το ιεροδικείο κηδεμόνας των ανήλικων 

παιδιών της μετά το θάνατο του πρώτου κηδεμόνα, του Αχμέτ Τσελεμπή γιου 

Γιουσούφ.1052 Από δήλωση που έκανε στο ιεροδικείο η κόρη της Χατιτζέ, μέσω του 

συζύγου και πληρεξούσιού της Μαχμούτ Τσελεμπή γιου Αλί Τσαβούς, 

πληροφορούμαστε ότι η Αϊσέ κατάφερε να συγκεντρώσει 15.000 άσπρα από τοκισμό 

μέρους των χρημάτων της Χατιτζέ, καθώς επίσης και 2.760 άσπρα από την ενοικίαση 

ενός καταστήματος. Από τα συνολικά 17.760 άσπρα δαπάνησε τα 12.000 για την 

διατροφή της Χατιτζέ, ενώ τα υπόλοιπα 5.760 άσπρα τα ξόδεψε για να εξασφαλίσει 

στην κόρη της την απαραίτητη προίκα. Ο πληρεξούσιος της Χατιτζέ δηλώνει με 

σαφήνεια ότι η εντολοδότριά του δεν έχει πλέον καμία απαίτηση από τη μητέρα της.1053 

Παρόμοιες δηλώσεις συνηθίζονταν από τους κηδεμονευομένους, προφανώς με 

πρωτοβουλία των κηδεμόνων τους, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι κατοχυρωμένοι 

νομικά αναφορικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για την εμπλοκή της Αϊσέ 

και του νέου συζύγου της, Χασάν Τσελεμπή γιου Αμπντουλλάχ, σε έντοκες 

χρεωπιστωτικές συναλλαγές, βεβαιωνόμαστε από μια άλλη καταχώριση. Πρόκειται για 

μια αγωγή που ήγειρε ο σύζυγος και πληρεξούσιος της Αϊσέ, Χασάν, εναντίον 

χριστιανών κατοίκων του χωριού Ανώγεια της επαρχίας Καινούργιου, κατηγορώντας 

τους ότι αρνούνται να πληρώσουν τα υπόλοιπα 69,5 ασλάνια γρόσια από τα 276 

συνολικά που τους είχε δανείσει από την περιουσία των ανήλικων παιδιών της συζύγου 

του Αϊσέ, η οποία, μην ξεχνάμε, ήταν η νόμιμη κηδεμόνας τους. Μπορεί η συμμετοχή 

της Αϊσέ να ήταν έμμεση σε αυτή τη συναλλαγή, ωστόσο δεν θα μπορούσε, τυπικά 

τουλάχιστον, να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκρισή της, η οποία μπορούσε να ήταν 

                                                           
1051 Ι.Κ.Χ. 3:319 [5/1/1672]· Ι.Κ.Χ. 4: 1024 [1/4/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:227 [13/12/1673], 295 [28/2/1674], 421 

[30/5/1674]. 
1052 Ι.Κ.Χ. 5:315 [9/3-18/3/1674]. Στην καταχώριση σημειώνεται αναλυτικά η περιουσία του θανόντος 

και η διανομή της σε κληρονομικά μερίδια. 
1053 Ι.Κ.Χ. 5:312 [9/3-18/3/1674]. 
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εθελούσια, αλλά και αποτέλεσμα πίεσης. Επιστρέφοντας στην υπόθεση, οι εναγόμενοι 

παραδέχτηκαν ότι τρία χρόνια νωρίτερα δανείστηκαν το ποσό αυτό για να πληρώσουν 

τους φόρους του χωριού τους1054 και ότι επέστρεψαν στον ενάγοντα 206,5 ασλάνια 

γρόσια. Για το υπόλοιπο ποσό των 69,5 γροσίων, που αποτελούσε τον τόκο, έδωσαν 

στον ενάγοντα 379,5 μουζούρια σιτάρι. Ισχυρίστηκαν όμως ότι ο τόκος αυτός ήταν 

παράνομος1055 και ζήτησαν από τον καδή να υπολογίσει ξανά το αρχικό χρέος και το 

ποσό του τόκου που έπρεπε να εισπραχθεί. Με βάση την απόφαση του ιεροδικείου ότι 

πέντε μουζούρια σιτάρι αντιστοιχούν σε ένα ασλάνι γρόσι, οι εναγόμενοι έπρεπε να 

δώσουν στον ενάγοντα 347,5 μουζούρια σιτάρι, τα οποία αντιστοιχούσαν στον τόκο 

των 69,5 ασλάνιων γροσιών. Το ιεροδικείο αποφάσισε να επιστρέψει ο ενάγων στους 

εναγόμενους τα υπόλοιπα 32 μουζούρια σιτάρι, τα οποία είχε λάβει επιπλέον.1056 Είναι 

γνωστό ότι ο ισλαμικός ιερός νόμος απαγορεύει την είσπραξη τόκου. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται ξεκάθαρα από τις καταχωρίσεις των κωδίκων της Κρήτης1057 αλλά και άλλων 

περιοχών,1058 τα οθωμανικά ιεροδικεία δεν απέρριπταν τη χρέωση επιτόκιου, αρκεί να 

μην υπερέβαινε τα όρια που εθιμικά θεωρούνταν αποδεκτά.1059 

Στους τρεις κώδικες συναντήσαμε καταχωρίσεις διορισμών κηδεμόνων ή 

δηλώσεων εκ μέρους τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στους 

κηδεμονευομένους τους. Όπως φαίνεται από τις καταχωρίσεις, ο κηδεμόνας συνήθως 

οριζόταν από το γονιό των ανήλικων παιδιών. Ωστόσο, εάν ο ένας εκ των δύο γονιών 

πέθαινε ξαφνικά, δίχως να προλάβει να ορίσει άτομο της εμπιστοσύνης του για να 

                                                           
1054 Ο όρος που σημειώνεται στο οθωμανικό κείμενο είναι «tekâlif». 
1055 Δήλωσαν χαρακτηριστικά «murabaha namıyla üçyüz yetmiş dokuz buçuk [muzur] hınta dahi 

vermiştik ilzam-ı rıbh olmadın murabaha gayr-ı meşru’ olmağın zikr olunan buğdayı dahi asl deynimize 

zam ve hesab olunmak taleb ederiz». Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι ο τόκος που κατέβαλαν δεν 

ήταν ο αποδεκτός και νόμιμος, αλλά αποσκοπούσε σε αθέμιτη κερδοσκοπία και για αυτό ήταν 

παράνομος. Για την είσπραξη τόκου γενικά βλ. Özsoy, “Faiz”, 110-126· M. S. Noorzoy, “Islamic Laws 

on Riba (Interest) and Their Economic Implications”, International Journal of Middle East Studies, 14/1 

(1982), 3-17· Jennings, “Loans and Credit”, (πρώτη δημοσίευση: Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, 16/2-3 [1973], 168-216). 
1056 Ι.Κ.Χ. 5:543 [6/9/1674]. 
1057 Πολλοί από αυτούς που ζητούσαν τόκο χρησιμοποιούσαν νομικά τεχνάσματα για να μη φαίνεται η 

καταπάτηση του ιερού νόμου· Καραντζίκου και Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, μστ΄-

μζ΄ και υποσημ. 71. Άλλοι δεν φαίνεται να είχαν τέτοια ευαισθησία: Ι.Κ.Χ. 3:782 [20/12/1750], 920 

[30/1/1763], 930 [24/1/1765]· Ι.Κ.Χ. 4:51 [21/7/1672], 154 [29/8/1672], 779 [4/6/1684], 859 

[17/5/1684], 942 [31/8/1684]· Ι.Κ.Χ. 5:213 [30/11/1673], 333 [30/3/1674], 379 [16/4/1674], 543 

[6/9/1674], 554 [16/9/1674], 575 [14/10/1674], 576 [15/10/1674], 673 [14/3/1688], 676 [18/3/1688]. 
1058 Στην Καισάρεια και σε άλλες περιοχές της Ανατολίας τον 17ο αιώνα, ήταν συνηθισμένη και 

αποδεκτή από τα τοπικά ιεροδικεία η χρέωση επιτόκιου έως 20%· Jennings, “Loans and Credit”, 204, 

213. 
1059 Πράγματι, στη μελετώμενη καταχώριση, το ποσό των 69,5 γροσιών ισοδυναμούσε με επιτόκιο ύψους 

25% αντί του 20% που ήταν σε γενικές γραμμές αποδεκτό από το ιεροδικείο· Καραντζίκου και 

Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας, μστ΄-μζ΄. 



 

 

310 

 

αναλάβει την ανατροφή των παιδιών και τη διαχείριση της περιουσίας που θα 

κληροδοτούσε, αναλάμβανε το ιεροδικείο να ορίσει κηδεμόνα. Και στις δύο 

περιπτώσεις, το ρόλο του κηδεμόνα αναλάμβανε πολύ συχνά η μητέρα των ανήλικων. 

Ο σημαντικός ρόλος της μητέρας στην ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών, 

ιδιαίτερα των πολύ μικρών, ήταν αναγνωρισμένος και θεσμικά κατοχυρωμένος. Δεν 

ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες αμφισβητούνταν η νομιμότητα της κηδεμονίας μιας 

μητέρας από άλλους συγγενείς, συγκληρονόμους ή τρίτους, με απώτερο σκοπό είτε την 

αντικατάσταση της μητέρας είτε την αποφυγή πληρωμής χρέους προς το θανόντα, το 

οποίο ανήκε στην κληρονομημένη περιουσία που διαχειριζόταν η κηδεμόνας και 

έπρεπε να εισπραχθεί. 

 Σε μια καταχώριση του 4ου κώδικα, ο ντόπιος γενίτσαρος Μουσταφά Μπεσέ 

γιος Αμπντουλλάχ ζήτησε και έλαβε από το ιεροδικείο το δικαίωμα κηδεμονίας και 

ανατροφής των ανήλικων ανιψιών του, Ομέρ και Φατμά, που ήταν παιδιά του πρώτου 

ξαδέλφου του Γιώργη από τις Ποταμιές Πεδιάδας. Η μητέρα και κηδεμόνας των 

παιδιών, Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ ξαναπαντρεύτηκε με αποτέλεσμα να αρθεί το 

δικαίωμα ανατροφής που είχε ως τότε (hakk-ı hızane andan sakıt olub/από τη στιγμή 

εκείνη εξέπεσε το δικαίωμα ανατροφής).1060 Άραγε εάν ο Μουσταφά δεν προσέφευγε 

στο ιεροδικείο, η Αϊσέ θα συνέχιζε να είναι η κηδεμόνας των παιδιών της; Η απόφαση 

του Μουσταφά να αναλάβει τα ανήλικα ανίψια του ήταν ίσως ανιδιοτελής και 

επηρεασμένη από την αγάπη του για τη φροντίδα των εξ αίματος συγγενών του. Από 

την άλλη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να προέκυψε από την 

επιθυμία του να διατηρήσει ο ίδιος και η οικογένειά του τον έλεγχο των περιουσιακών 

στοιχείων του ξαδελφού του που θα είχαν μεταβιβαστεί στα ανίψια του, έτσι ώστε να 

μην περάσουν αυτά στον έλεγχο ενός ξένου άντρα. 

Στους κώδικες συχνά συναντήσαμε εξισλαμισμένες γυναίκες οι οποίες είχαν 

οριστεί κηδεμόνες των ανήλικων ορφανών παιδιών τους. Ως κηδεμόνες είχαν εκείνες 

την ευθύνη για την διαχείριση της κληρονομημένης περιουσίας των παιδιών τους μέχρι 

την ενηλικίωσή τους. Μάλιστα, πιθανότατα, σε κάποιες περιπτώσεις η εξασφάλιση της 

οικονομικής αυτής διαχείρισης συνέβαλε στην απόφαση εξισλαμισμού, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις όπου ο μουσουλμάνος σύζυγος διέθετε μεγάλη κινητή και ακίνητη 

περιουσία. Μια κηδεμόνας που είχε πρόσβαση σε κεφάλαιο και ακίνητη περιουσία, 

                                                           
1060 Ι.Κ.Χ. 4:621 [8/5/1673]. 
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μπορούσε να κάνει επενδύσεις σε εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες με 

τελικό σκοπό την αύξηση της περιουσίας των κηδεμονευομένων της. Να 

υπενθυμίσουμε την περίπτωση της Φατμά κόρης Αμπντουλλάχ, η οποία, αφού 

εξισλαμίστηκε, ζήτησε και έλαβε από το ιεροδικείο την κηδεμονία της τετράχρονης 

κόρης της Σαλιχέ, την οποία είχε αποκτήσει με τον Μεχμέτ Μπεσέ, κάτοικο Βαρβάρων 

Πεδιάδας, ο οποίος είχε πεθάνει.1061 

 

 

5.4. Συμπεράσματα 

 

Για τους εξισλαμισμούς στην Κρήτη οι γνώσεις μας βασίζονται κυρίως σε εικασίες. 

Όσα μπορούμε να αναφέρουμε με βεβαιότητα, στηρίζονται σε ελάχιστες ατομικές 

περιπτώσεις, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν πως αντανακλούν μια 

γενική τάση. Μέσα από τους οθωμανικούς κώδικες μπορούμε να παρακολουθήσουμε 

τη δράση των εξισλαμισμένων γυναικών, αλλά δεν παρέχεται σχεδόν καμία 

πληροφορία σχετικά με τις περιστάσεις και τα κίνητρα που οδήγησαν στην απόφαση 

αλλαγής της θρησκείας. Η δράση αυτών των εξισλαμισμένων γυναικών δεν διαφέρει 

από εκείνη των εκ γενετής μουσουλμάνων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της ομαλής 

ενσωμάτωσής τους στην μουσουλμανική κοινότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξισλαμισμένες γυναίκες των τριών επαρχιών φαίνεται 

ότι προχωρούσαν άμεσα στη σύναψη γαμήλιου συμβολαίου με κάποιο μουσουλμάνο. 

Επίσης φαίνεται πως εμπλέκονταν σε δικαστικές διενέξεις που αφορούσαν την ακίνητη 

περιουσία τους. Οι εξισλαμισμένες έκαναν χρήση των διατάξεων του κληρονομικού 

δικαίου, προκειμένου να διεκδικήσουν την ακίνητη περιουσία που δικαιούνταν από την 

κληρονομιά των συζύγων ή άλλων συγγενών τους. Όπως είδαμε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο, η καταπάτηση της κληρονομημένης περιουσίας ήταν πολύ συχνή εκ μέρους 

συγγενών συγκληρονόμων ή τρίτων προσώπων. Συχνά επίσης παρουσιάζονταν στον 

καδή για να καταγράψουν την αγορά ή την πώληση της ακίνητης περιουσίας που είχε 

περιέλθει στην πλήρη ιδιοκτησία τους. Είτε μέσω πληρεξούσιου είτε αυτοπροσώπως 

                                                           
1061 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας 201 (αρ. μτφρ. 350 

[24/10/1670]). 
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παρουσιάζονταν στον καδή για να λάβουν επίσημο έγγραφο με το οποίο κατοχύρωναν 

την αγορά περιουσίας ή επιβεβαίωναν την πώλησή της. 

Ο Baer συγκρίνει τον εξισλαμισμό με τη γέννα: όπως το έμβρυο, έτσι και ο νέος 

μουσουλμάνος απομακρύνεται από το σκοτάδι της μήτρας και έρχεται στο φως, παίρνει 

το νέο όνομά του και ντύνεται για να καλύψει τη γύμνια του.1062 Η διαδικασία που 

ακολουθούνταν ήταν κοινή για τους άντρες και τις γυναίκες, τους φτωχούς και τους 

πλούσιους, τους έγγαμους και τους άγαμους. Μπορούμε να εικάσουμε ότι οι γυναίκες 

που έμεναν σε χωριά της Πεδιάδας, του Τεμένους και του Μαλεβιζίου 

χρησιμοποιούσαν τον εξισλαμισμό ως μέσο για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Ο εξισλαμισμός 

μπορούσε να τους εξασφαλίσει α) ένα διαζύγιο, σε περίπτωση που ο χριστιανός 

σύζυγός τους αρνούνταν να τις ακολουθήσει στον εξισλαμισμό, β) ένα νέο γάμο, ο 

οποίος συνοδευόταν από τη γαμήλια δωρεά (προκαταβαλλόμενη και μη), γ) δικαίωμα 

στην κληρονομιά του θανόντος μουσουλμάνου συζύγου ή άλλου μουσουλμάνου 

συγγενή, δ) δικαίωμα κηδεμονίας των ανήλικων παιδιών που είχαν αποκτήσει με τον 

μουσουλμάνο σύζυγό τους και διαχείριση της κληρονομημένης περιουσίας των 

κηδεμονευομένων τους. Ο εξισλαμισμός μπορούσε να δηλώνει επίσης την ελπίδα ή την 

απόφαση για ένα νέο ξεκίνημα μακριά από αυστηρούς και βίαιους συζύγους, γονείς, 

κηδεμόνες, καθώς και από την μικρή κοινωνία του χωριού με τα αυστηρά στεγανά και 

τους περιορισμούς που έθετε η οικογένεια και η εκκλησία. 

 Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν οι εξισλαμισμένες αυτές 

επισκέπτονταν τακτικά το τζαμί, αν προσεύχονταν, αν έπαυαν να καταναλώνουν 

χοιρινό ή αν τηρούσαν τα καθήκοντα της νέας τους θρησκείας με ευλάβεια και πίστη. 

Δεν γνωρίζουμε πώς αντιμετωπιζόταν ο εξισλαμισμός τους από τη χριστιανική 

οικογένεια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις, όπως είναι λογικό, πως μπορούσε να 

δημιουργήσει επιπλοκές και έριδες. Για παράδειγμα ο Μιχάλης από την Τύλισο 

Μαλεβιζίου δήλωσε ότι αποσύρει την αγωγή που είχε κάνει εναντίον της 

εξισλαμισμένης κόρης του Αϊσέ για καταπάτηση κληρονομημένης περιουσίας του. 

Δηλώνει ότι την είχε εναγάγει και άλλες φορές, ενώπιον του βεζίρη Μουσταφά Πασά, 

αλλά δεν είχε καταφέρει να παρουσιάσει αποδείξεις.1063 Άραγε προσπαθούσε να την 

                                                           
1062 Baer, “Islamic Conversion Narratives”, 438. 
1063 Ι.Κ.Χ. 5:742 [16/12/1687]. 
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τιμωρήσει επειδή αποφάσισε να εξισλαμιστεί και, όταν δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε 

να αποδεχτεί την υφιστάμενη κατάσταση; Είναι μια εικασία. 

Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες βλέπουμε ότι οι 

σχέσεις με την χριστιανική οικογένεια δεν υφίσταντο κανένα πλήγμα εξαιτίας του 

προσηλυτισμού ενός ή περισσότερων μελών της. Οι οικογενειακές σχέσεις και η 

καθημερινή επαφή φαίνεται να συνεχίζονται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο εμπόδιο. Αυτό 

φαίνεται σε πολλές καταχωρίσεις όπου συναντήσαμε εξισλαμισμένες και 

εξισλαμισμένους να εκπροσωπούνται ή να εκπροσωπούν χριστιανούς συγγενείς τους 

στο ιεροδικείο, να αγοράζουν ή να πουλούν μαζί περιουσία, να κατέχουν όμορη γη, 

ακόμη και να εμφανίζονται μαζί στο ιεροδικείο ως ενάγοντες ή εναγόμενοι. 

 Παρόλο που στις καταχωρίσεις δεν υπάρχουν ενδείξεις για βίαιους 

εξισλαμισμούς, δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Άλλωστε δεν θα ήταν δυνατό να 

καταγραφούν στο επίσημο οθωμανικό κατάστιχο τέτοιες ενέργειες, εξαιτίας της 

απαγόρευσης του ιερού νόμου για οποιοδήποτε καταναγκασμό στη θρησκεία. Στις 

καταχωρίσεις η δήλωση ότι ο προσήλυτος προσήλθε για να εξισλαμιστεί «οικεία 

βουλήσει» είναι απλώς μέρος της τυποποιημένης δικαστικής ορολογίας που 

χρησιμοποιούσε ο γραφέας του ιεροδικείου και έπρεπε να φαίνεται ότι ακολουθεί τους 

κανόνες του ιερού νόμου. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας του πολέμου. Η χαλάρωση των 

αυστηρών εκκλησιαστικών κανόνων και των θρησκευτικών δεσμών πιθανώς ενίσχυσε 

την εξάπλωση του φαινομένου των εξισλαμισμών χωρίς να υπάρχει ανάγκη αυτοί να 

είναι αποτέλεσμα πίεσης των κατακτητών. Επιπλέον, οι εξισλαμισμοί σε αρκετές 

περιπτώσεις πρέπει να ήταν επιφανειακοί, με την θρησκευτική κατήχηση να 

απουσιάζει εντελώς και τους προσήλυτους να συνεχίζουν να τηρούν κάποια από τα 

προηγούμενα έθιμά τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης 

εξισλαμισμένων που βαθμιαία έγιναν ειλικρινείς οπαδοί της νέας τους θρησκείας.1064 

Η συμβίωση και η καθημερινή επαφή των εξισλαμισμένων με μέλη της προηγούμενης 

                                                           
1064 Αν και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις μαρτυρίες των περιηγητών με μεγάλη προσοχή εξαιτίας 

των στερεοτύπων και προκαταλήψεων που αναπαράγουν, παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από 

τον Tournefort: «Οι περισσότεροι Τούρκοι του νησιού είναι αποστάτες ή γιοι αποστατών. Οι αληθινοί 

Τούρκοι είναι πολύ πιο τίμιοι από τους αποστάτες. Ένας καλός Τούρκος δε λέει τίποτα όταν βλέπει τους 

χριστιανούς να τρώνε χοιρινό ή να πίνουν κρασί. Ένας αποστάτης θα τους φωνάξει για αυτό, παρόλο 

που ιδιωτικά και εκείνος θα πιει και θα φάει»· Tournefort, A Voyage into the Levant, 91. 
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χριστιανικής, αλλά και της νέας μουσουλμανικής κοινότητας, είχε πολλές 

διακυμάνσεις. 

 Εικάζουμε πως η μεγάλη μάζα των εξισλαμισμένων του νησιού επέλεξε τη 

μουσουλμανική θρησκεία για λόγους συμφέροντος και όχι επειδή αναγνώρισε την 

θρησκευτική της ανωτερότητα έναντι του χριστιανισμού. Ένδειξη για αυτό αποτελεί 

το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, του οποίου όμως η έκταση δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί.1065 Κι έτσι όμως, μπορούμε να εικάσουμε ότι θα υπήρξαν άντρες και 

γυναίκες που επέλεξαν δημόσια το ισλάμ και ιδιωτικά συνέχισαν να είναι χριστιανοί, 

φροντίζοντας να κρατούν κρυφή αυτή τη διπλή ζωή τους. Ο εξισλαμισμός τούς 

προσέφερε το μέσο για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τις 

ευνοϊκές διατάξεις της ισλαμικής νομοθεσίας και δικαιοσύνης. Για αυτό και είναι 

δύσκολο σήμερα να δεχτούμε την άποψη ότι ο εξισλαμισμός «ξεκαθάρισε την Κρητική 

γενιά σα “Λυδία λίθος” εξαιρετικής ποιότητος».1066 Οι προσήλυτοι, άντρες και 

γυναίκες, δεν έπαψαν να νιώθουν και να είναι Κρητικοί σε κάθε δραστηριότητά τους. 

Το φαινόμενο του εξισλαμισμού στο νησί ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών, 

των οποίων η αφετηρία μπορεί να εντοπιστεί σε εξελίξεις της βενετικής περιόδου. Η 

κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και πολιτική απομόνωση που είχαν επιβάλει οι 

Βενετοί στους ντόπιους άρχισε να χαλαρώνει λίγο πριν από την έναρξη του Κρητικού 

Πολέμου. Όμως οι σχέσεις των ντόπιων με τους Βενετούς είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε 

δεν υπήρχε ούτε τρόπος ούτε χρόνος για την αποκατάστασή τους. Παράλληλα, η ηθική 

χαλαρότητα και η αναρχία που εικάζουμε πως προκάλεσε ο μακροχρόνιος πόλεμος σε 

συνδυασμό με την ανεκτικότητα που επεδείκνυε ο ισλαμικός νόμος σε πολλούς τομείς 

της καθημερινότητας προετοίμασαν το έδαφος για τη διάδοση των εξισλαμισμών στο 

νησί. 

  

                                                           
1065 Για σχετικές πληροφορίες βλ. S. Skendi, “Crypto-Christianity in the Balkan Area under the 

Ottomans”, Slavic Review, 26/2 (1967), 227-246· M. Sariyannis, “Aspects of ‘Neomartyrdom’: Religious 

Contacts, ‘Blasphemy’ and ‘Calumny’ in 17th Century Istanbul”, Archivum Ottomanicum, 23 (2005/06), 

249-262· Krstić, Contested Conversions to Islam, διάσπαρτες σελίδες. 
1066 Ι. Δ. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, τ. 1, Ηράκλειο 1931, 26. 
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Κεφάλαιο 6. Ποινικές υποθέσεις 

 

 

6.1 Ισλαμική ποινική νομοθεσία 

 

Πριν μελετήσουμε τις ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν χριστιανές και 

μουσουλμάνες των τριών ναχιγέδων, είναι απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στο 

θεμσικό πλαίσιο με βάση το οποίο οι καδήδες εκδίκαζαν τις ποινικές υποθέσεις. Εκτός 

από το σεριάτ, υπήρχε και το εθιμικό δίκαιο (ορφ/örf), οι εδραιωμένοι στην παράδοση 

νομικοί κανόνες, οι οποίοι βαθμιαία είχαν αποκτήσει ισχύ νόμου. Οι εκάστοτε 

μουσουλμάνοι ηγεμόνες ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον ιερό νόμο. Ωστόσο, 

είχαν δικαίωμα και οι ίδιοι να εκδίδουν νόμους, είτε για ένα ζήτημα που αφορούσε μια 

συγκεκριμένη περιοχή, είτε νόμους καθολικής ισχύος για όλη την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.1067 Άλλωστε η άσκηση της εξουσίας από τους οθωμανούς σουλτάνους 

ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με την απονομή της δικαιοσύνης και την προστασία των 

υπηκόων τους.1068 Η σουλτανική νομοθεσία περιλάμβανε νομικούς κώδικες 

(κανουνναμέδες/kanunnâme) σχετικά με ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίζονταν από τις 

άλλες δύο πηγές νομικού δικαίου, χωρίς ωστόσο θεωρητικά να τις παραβιάζει με 

οποιοδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, ο κανουνναμές του Μεχμέτ του Πορθητή ρύθμιζε 

ζητήματα που αφορούσαν την είσπραξη των φόρων, τις σχέσεις των ραγιάδων με την 

κεντρική διοίκηση, καθώς και την ποινική νομοθεσία.1069 

 Οι κανουνναμέδες του Πορθητή και του Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεπή/Νομοθέτη έθεσαν τις βάσεις, με μικρές διαφοροποιήσεις ο καθένας, για 

την ποινική νομοθεσία που ίσχυε στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Όπως φαίνεται, σε 

αρκετές περιπτώσεις οι σουλτάνοι αντικατέστησαν τις βαριές σωματικές τιμωρίες με 

χρηματικά ποσά, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δράστη. Μολονότι η 

αντικατάσταση αυτή παραβίαζε κατάφωρα τις ποινικές διατάξεις του σεριάτ, έγινε 

                                                           
1067 İnalcık, “Kanunnâme”, 333-337· του ίδιου, “Şeriat ve Kanun, Din ve Devlet”, İslâmiyât, 1/4 (1998), 

135-142· İ. Acar, “Osmanlı Kanunnameleri ve İslam Ceza Hukuku (I)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 13-14 (2001), 53-68. 
1068 Ο Ιναλτζίκ αποδίδει τη σχέση των οθωμανών σουλτάνων με τη δικαιοσύνη στην κουλτούρα των 

πολιτισμών της Μέσης Ανατολής, καθώς και των τουρκικών φύλων από τα οποία προήλθαν οι οθωμανοί 

Τούρκοι· H. İnalcık, “Adâletnâmeler”, Belgeler, 2/3-4 (1965), 49-52. Για τις οθωμανικές αντιλήψεις περί 

δικαιοσύνης βλ. του ίδιου, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 118-122, 157-162. 
1069 İnalcık, “Kanunnâme”, 334. 

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/3957
http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/3957
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δεκτή από τους νομομαθείς, τους μουφτήδες και τους καδήδες, οι οποίοι ούτως ή άλλως 

ήταν υποχρεωμένοι να δεχτούν τη νομοθεσία του ηγεμόνα.1070 Σύμφωνα με άλλες 

απόψεις, η αντικατάσταση της σωματικής τιμωρίας με την χρηματική ποινή ήταν 

απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και την εξορθολογισμό του ισλαμικού δικαίου.1071 

Πρέπει να καταστεί σαφές εξαρχής ότι η αναφορά στην ισλαμική ποινική νομοθεσία 

γίνεται με βάση τη σύγχρονη δυτική κατηγοριοποίηση του δικαίου, η οποία απουσίαζε 

από το ισλαμικό δίκαιο, όπου τα αδικήματα διακρίνονταν σε τρεις βασικές ομάδες: α) 

σε εκείνα που τιμωρούνταν με ποινές χαντ/hadd,1072 β) στις δολοφονίες και τους 

τραυματισμούς που τιμωρούνταν με αντίποινα (κισάς/kısas) ή με την αποζημίωση 

αίματος (ντιγέτ/diyet) και γ) σε εκείνα που τιμωρούνταν με ποινές ταζίρ/ta‘zîr.1073 Να 

επισημάνουμε εξαρχής ότι στην ισλαμική νομοθεσία σχετικά με την τιμωρία των 

ποινικών πράξεων απουσίαζε η αυτεπάγγελτη δίωξη εκ μέρους του ιεροδικείου. Όπως 

θα αναλύσουμε παρακάτω τα ποινικά αδικήματα διώκονταν κατ’ έγκληση του παθόντα 

ή των συγγενών του. 

 

 

6.2 Ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινές χαντ (hadd) 

 

Στην πρώτη αυτή ομάδα συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες ποινικές πράξεις, η 

τιμωρία των οποίων είναι δικαίωμα του Αλλάχ, μια και οι πράξεις αυτές θεωρούνται 

αδικήματα εναντίον του. Για αυτό το λόγο οι ποινές ήταν, θεωρητικά τουλάχιστον, 

συγκεκριμένες και αμετάβλητες.1074 Οι ποινικές πράξεις που καταγράφονται στο 

                                                           
1070 C. Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler, III”, Ankara Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, 3/1 (1946), 125-126. 
1071 A. Mutaf, “Teorik ve Pratik Olarak Osmanlı’da Recm Cezası: Bazı Batı Anadolu Şehirlerindeki 

Uygulamalar”, Turkish Studies, 3-4 (2008), 580. 
1072 Σημαίνει «απαγορεύω, εμποδίζω»· İ. Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1989), 372˙ A. Bardakoğlu, λ. “Had”, στο Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 14, Κωνσταντινούπολη 1996, 547. Η λέξη hadd σημαίνει «όριο, 

σύνορο»· Χλωρός, Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν, τ. Α΄, 688-689. 
1073 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 7· A. Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku 

Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 12/1 (1999), 2˙ Çalışkan, “İslam Hukukunda 

Ceza Kavramı”, 374-375˙ İ. Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, 52/1 (2003), 167-169. Για την αντιμετώπιση των γυναικών από την ισλαμική ποινική 

δικαιοσύνη βλ. Ü. Özkorkut, “İslam Ceza Hukukunda Kadın”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 56/2 (2007), 83-95. 
1074 Για αυτό η εκτέλεσή τους έπρεπε να γίνεται δημόσια· Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 

30, 54. 
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Κοράνι και τιμωρούνταν με ποινές χαντ είναι η μοιχεία (zina), η συκοφάντηση περί 

μοιχείας (zina iftirası/kazf), η κατανάλωση αλκοόλ (şürb), η κλοπή (hırsızlık/sirkat) και 

η ληστεία στο δρόμο (hirabe/kat’-ı tarik).1075 Κάποιοι μελετητές προσθέτουν στη λίστα 

αυτή την αποστασία από το ισλάμ (irtidad/ridde), καθώς και την εξέγερση/ανταρσία 

(bağy).1076 Προκειμένου να μπορεί να επιβληθεί η ποινή για τις παραπάνω ποινικές 

πράξεις, πρέπει πρώτα να υπάρχουν αποδείξεις ως προς το πρόσωπο που διέπραξε το 

αδίκημα. Συνήθως, ήταν αρκετή η μαρτυρία δύο1077 αξιόπιστων ενήλικων αντρών 

μαρτύρων ή η ομολογία του ίδιου του δράστη. Οι καταθέσεις των μαρτύρων έπρεπε να 

είναι ακριβώς ίδιες. Ακόμη και η παραμικρή διαφορά μπορούσε να γίνει αιτία 

απόρριψης της μαρτυρίας.1078 Όπως είναι φυσικό, στα ποινικά αδικήματα δεν γίνονταν 

δεκτές οι ενδείξεις. Εάν οι αποδείξεις δεν επαρκούσαν για την επιβολή τιμωρίας χαντ 

τότε ο ένοχος τιμωρούνταν με ταζίρ (ta‘zîr).1079 Τέλος, ας σημειωθεί ότι η αμφιβολία 

για την ενοχή οδηγούσε συχνά στην απαλλαγή του κατηγορούμενου από την κατηγορία 

για διάπραξη ποινικής πράξης και φυσικά από την αυστηρή τιμωρία της.1080 

 

 

I. Μοιχεία 

 

                                                           
1075 Bardakoğlu, “Had”, 548· Schacht, An Introduction to Islamic Law,175, 178-181· Peters, Crime and 

Punishment in Islamic Law,53-65. 
1076 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστασία από το ισλάμ βλ. W. Heffening, λ. 

“Murtadd”, EI2, τ. 7, Λάιντεν 1993, 635-636· İnce, λ. “Ridde”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, τ. 35, Κωνσταντινούπολη 2008, 88-91· Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 262-

263· Peters-De Vries, “Apostasy in Islam” 1-25· D. Cook, “Apostasy from Islam: A Historical 

Perspective”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 31 (2006), 248-288. Για την ανταρσία βλ. M. 

Aydın, “İslam Hukukuna göre İsyan (Bağy) Suçu ve Cezası”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 23/2 (2015), 49-77· M. Akman, “Önceki Hukukumuzda İsyan Suçu”, Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 9/1-3 (1995), 203-222· A. Şafak, λ. “Bağy”, στο Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 4, Κωνσταντινούπολη 1991, 451-452. 
1077 Στην περίπτωση της μοιχείας χρειάζονταν τέσσερις μάρτυρες, όπως θα δούμε παρακάτω. 
1078 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 12. Στο ίδιο βλ. παράδειγμα όπου η κατάθεση δύο 

μαρτύρων για ανθρωποκτονία δεν έγινε δεκτή από το ιεροδικείο, διότι ο ένας ισχυρίστηκε ότι ο 

κατηγορούμενος κλώτσησε το θύμα με το δεξί πόδι, ενώ ο άλλος είπε ότι το κλώτσησε με το αριστερό. 
1079 Peters, στο ίδιο, 15-16. Για όλα τα είδη ποινών (σωματικών και χρηματικών) βλ. στο ίδιο 30-38, 44-

53, 65-68· Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 259-311. 
1080 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 21-23. Βλ. επίσης H. M. Günay, λ. “Şüphe”, στο 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 39, Κωνσταντινούπολη 2010, 263-265. 
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Μοιχεία χαρακτηρίζεται η παράνομη ερωτική συνεύρεση ενός άντρα και μιας γυναίκας 

που δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσω γάμου ή μέσω του θεσμού της δουλείας.1081 

Επρόκειτο για ποινικό αδίκημα που στα οθωμανικά χρόνια τιμωρούνταν με 100 

ραβδισμούς (sopa cezası) ή με εξορία (sürgün) ή φυλάκιση ενός έτους (hapis/tağrib), 

ή με θανάτωση μέσω δημόσιου λιθοβολισμού (recm).1082 Υπήρχαν σαφείς οδηγίες για 

τον τρόπο εκτέλεσης των ραβδισμών. Για παράδειγμα, δεν επιτρεπόταν να είναι βίαιοι, 

απαγορεύονταν τα χτυπήματα στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα, δεν 

επιτρεπόταν να γίνονται όλοι οι ραβδισμοί στο ίδιο σημείο του σώματος κτλ. Οι άντρες 

υφίσταντο την τιμωρία όρθιοι και γυμνοί μέχρι τη μέση, ενώ οι γυναίκες καθιστές και 

ντυμένες.1083 Η τιμωρία των 100 ραβδισμών αναφέρεται ρητά στο Κοράνι, σε αντίθεση 

με τις τιμωρίες της εξορίας και του λιθοβολισμού, οι οποίες βασίζονταν σε χαντίθ του 

Προφήτη.1084 Η ποινή του λιθοβολισμού καθιερώθηκε την περίοδο του χαλίφη 

Ουμάρ.1085 Οι ένοχοι για μοιχεία θάβονταν μέχρι τη μέση και έπειτα λιθοβολούνταν 

μέχρι θανάτου. Όπως φαίνεται από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα, η ποινή του 

                                                           
1081 C. Imber, “Zina in Ottoman Law”, στο Studies in Ottoman History and Law, επιμ. του ίδιου, 

Κωνσταντινούπολη 1996, 176· H. Esen, λ. “Zina”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 44, 

Κωνσταντινούπολη 2013, 442· İ. Çalışkan, “İslam Hukukunda Zina Suçunun Mahiyeti ve Cezası”, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (1992), 74· Schacht, An Introduction to Islamic Law 

178· C. Osmanağaoğlu, “Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Zina Suçu ve Cezası”, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası, 66/1 (2008), 114. Παράνομες ερωτικές επαφές που τιμωρούνται βάσει 

νόμου θεωρούνται επίσης οι ομοφυλοφυλικές σχέσεις, οι ερωτικές επαφές μιας μουσουλμάνας με έναν 

μη μουσουλμάνο, καθώς και ο σοδομισμός, ακόμη και μεταξύ συζύγων· E. Semerdjian, Off the Straight 

Path: Illicit Sex, Law, and Community in Ottoman Aleppo, Σίρακιουζ 2008, 6. Για τις προβλέψεις των 

κανουνναμέδων, καθώς και για φετβάδες που αναφέρονται στα είδη των ερωτικών πράξεων που 

θεωρούνταν ποινικά κολάσιμες, καθώς και των προτεινόμενων ποινών τους βλ. της ίδιας, 33-56. 
1082 Esen, “Zina”, 443· Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, 3· 

Çalışkan, “İslam Hukukunda Zina”, 91-98. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μοιχεία και την 

τιμωρία του λιθοβολισμού βλ. Mutaf, “Osmanlı’da Recm Cezası”, 573-597· Semerdjian, Off the Straight 

Path, 29-58· Imber, “Zina in Ottoman Law”, 176· Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 263· 

Osmanağaoğlu, “Zina Suçu ve Cezası”, 109-177. Η εξορία αφορά μοιχούς που είναι ανύπαντροι, ενώ ο 

λιθοβολισμός έγγαμους που διέπραξαν μοιχεία· S. Örsten Esirgen, “İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda 

Zimmiler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırmaları Dergisi, 21/2 (2015), 147. Σύμφωνα 

με την χανεφιτική νομική σχολή, σε περίπτωση που η μοιχεία έχει αποδειχθεί μέσω μαρτύρων, οι 

μάρτυρες είναι αυτοί που πρέπει να ρίξουν τις πρώτες πέτρες, ενώ, εάν η καταδίκη προήλθε από 

ομολογία του δράστη, τότε ο καδής είναι ο πρώτος που θα λιθοβολήσει τον μοιχό ή την μοιχαλίδα· 

Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 37. Η Tucker αναφέρει ότι ο ιμάμης και όχι ο καδής είναι 

αυτός που συμμετέχει στην ποινή του λιθοβολισμού· Tucker, Women, Family, and Gender, 188. Η 

Keddie αναφέρει ότι η τιμωρία του λιθοβολισμού προήλθε από την εβραϊκή νομοθεσία· Keddie, Women 

in the Middle East, 37. 
1083 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 35. Οι ραβδισμοί πραγματοποιούνταν με δερμάτινο 

μαστίγιο. Η δύναμη με την οποία έπρεπε να εκτελεστεί η ποινή διέφερε ανάλογα με το ποινικό αδίκημα. 

Για παράδειγμα, οι ραβδισμοί για το αδίκημα της μοιχείας έπρεπε να είναι πιο σφοδροί και να προκαλούν 

μεγαλύτερο πόνο από εκείνους για τη συκοφαντία για μοιχεία, οι οποίοι, με τη σειρά τους, έπρεπε να 

είναι πιο σφοδροί σε σύγκριση με τους ραβδισμούς για την κατανάλωση αλκοόλ· στο ίδιο. 
1084 Ιερό Κοράνιο, 24:2· Esen, “Zina”, 443. Για τη χαντίθ του Προφήτη, σύμφωνα με την οποία 

επιβλήθηκε η τιμωρία του λιθοβολισμού σε έγγαμη μοιχαλίδα βλ. Peters, Crime and Punishment in 

Islamic Law, 60. 
1085 Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, 175· Keddie, Women in the Middle East, 26. 
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λιθοβολισμού δεν ήταν συχνή.1086 Στους σουλτανικούς κανουνναμέδες δηλώνεται ρητά 

ότι οι μοιχοί έπρεπε να πληρώνουν ένα χρηματικό πρόστιμο, ανάλογα με την 

οικονομική τους κατάσταση.1087 Στην πράξη, η επιβαλλόμενη ποινή ήταν ευθέως 

εξαρτημένη από την οικογενειακή κατάσταση των μοιχών, από την κοινωνική τους 

θέση, την ηλικία και το φύλο.1088 Οι γυναίκες που είχαν αποδεδειγμένα διαπράξει 

μοιχεία φυλακίζονταν στο σπίτι τους «ώσπου ο θάνατος να τις διεκδικήσει, εκτός αν ο 

Αλλάχ να διατάξει για αυτές κάποιο άλλο μέσο σωτηρίας».1089 Ουσιαστικά παρέμεναν 

στο σπίτι μέχρι να συνετιστούν. 

 Σύμφωνα με το σεριάτ, για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα απαιτούνταν η μαρτυρία 

τεσσάρων αξιόπιστων αντρών αυτοπτών μαρτύρων.1090 Στην κατάθεσή τους θα έπρεπε 

με σαφήνεια να αναφέρουν τη λέξη «μοιχεία/zina».1091 Σε περίπτωση που δεν είχαν δει 

με τα μάτια τους την πράξη της μοιχείας έπρεπε να τιμωρηθούν με ογδόντα 

ραβδισμούς, την ποινή, δηλαδή, για την συκοφαντία περί μοιχείας.1092 Επιπλέον, το 

αδίκημα της μοιχείας μπορούσε να τεκμηριωθεί μέσω της ομολογίας των μοιχών. 

Μάλιστα, ο ένοχος έπρεπε να ομολογήσει το αδίκημα στο οποίο υπέπεσε όχι μόνο μία, 

αλλά τέσσερις φορές, σε τέσσερις ξεχωριστές συνεδριάσεις του ιεροδικείου.1093 

Βέβαια, υπήρχε και η δυνατότητα απαλλαγής από την αυστηρή τιμωρία, σε περίπτωση 

                                                           
1086 Keddie, Women in the Middle East, 37. Για ένα παράδειγμα μοιχείας μεταξύ μιας έγγαμης 

μουσουλμάνας και ενός εβραίου, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με ποινή λιθοβολισμού και θανάτωσης (1680), 

αντίστοιχα, βλ. Mutaf, “Osmanlı’da Recm Cezası”, 584-585· F. Zarinebaf, “Policing Morality. Crossing 

Gender and Communal Boundaries in an Age of Political Crisis and Religious Controversy”, στο Living 

in the Ottoman Realm: Empire and Identity, 13th to 20th Centuries, επιμ. Ch. Isom-Verhaaren και K. F. 

Schull, Μπλούμινγκτον 2016, 202-203. Η συγγραφέας συνδέει την αυστηρότητα της τιμωρίας με το 

συντηρητικό κλίμα που είχαν δημιουργήσει οι Καντίζαντελί στην πρωτεύουσα. Για ακόμη ένα 

παράδειγμα ποινής λιθοβολισμού για την παράνομη σχέση μιας μουσουλμάνας και ενός ζιμμή βλ. 

Ortaylı, “Anadolu’da XVI Yüzyılda Evlilik İlişkileri ”, 39. Εκτός από τον λιθοβολισμό, η θανατική ποινή 

που αντιμετώπιζαν οι μοιχοί μπορούσε να επιβληθεί μέσω αποκεφαλισμού, πνιγμού και άλλων μεθόδων 

θανάτωσης δια βασανισμού. Ο Habesci κάνει λόγο για περίπτωση μοιχείας μιας μουσουλμάνας και ενός 

χριστιανού στη Μοσούλη, τους οποίους έβαλαν σε έναν δερμάτινο σάκο και τους πέταξαν στον ποταμό 

Τίγρη, καθώς και για ένα δεύτερο παράνομο ζευγάρι το οποίο δέθηκε πισθάγκωνα και αφέθηκε να 

κατρακυλήσει γυμνό από ένα βουνό· Habesci, The Present State of the Ottoman Empire, 395. Είναι 

πιθανό οι παραπάνω πληροφορίες να εμπεριέχουν το στοιχείο της φαντασίας, απηχούν όμως το γεγονός 

ότι η μοιχεία μεταξύ μιας μουσουλμάνας και ενός μη μουσουλμάνου τιμωρούνταν με τη θανατική ποινή. 
1087 Imber, “Zina in Ottoman Law”, 183-186· Osmanağaoğlu, “Zina Suçu ve Cezası”, 127-128· Acar, 

“Osmanlı Kanunnameleri ve İslam Ceza Hukuku (I)”, 62-66· Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm 

Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 52-53, 55-56. 
1088 D. Ze’evi, “Changes in Legal-Sexual Discourses: Sex Crimes in the Ottoman Empire”, Continuity 

and Change, 16/2 (2001), 220-225. 
1089 Ιερό Κοράνιο, 4:15. 
1090 Ιερό Κοράνιο, 24:4. 
1091 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 13. 
1092 Στο ίδιο, 14-15. Ο ίδιος θεωρεί σχεδόν αδύνατη την καταδίκη του μοιχού/μοιχαλίδας, εκτός εάν ο 

ίδιος/η ίδια ομολογήσουν το αδίκημά τους· στο ίδιο, 54. 
1093 Ό.π., 60· Osmanağaoğlu, “Zina Suçu ve Cezası”, 118· Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve 

Cezalar”, 175· Tucker, Women, Family, and Gender, 185-186. 
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που ήταν αμφίβολη η ενοχή του. Η απαλλαγή λόγω αμφιβολιών ήταν ένα νομικό 

τέχνασμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις όπου ο εναγόμενος ισχυριζόταν 

ότι οι ερωτικές πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν ήταν νόμιμες και όχι παράνομες, 

δεν συνιστούσαν δηλαδή μοιχεία.1094 

 

 

II. Συκοφαντία περί μοιχείας (kazf) 

 

Η συκοφαντία περί διάπραξης μοιχείας είναι ένα ποινικό αδίκημα εξίσου σοβαρό με 

την ίδια τη μοιχεία και τιμωρείται με ογδόντα ραβδισμούς.1095 Η μουσουλμανική 

κοινωνία είναι δομημένη πάνω σε αυστηρά οικογενειακά και κοινωνικά πρότυπα. Η 

τιμή και το ήθος μιας οικογένειας, ιδιαίτερα δε των γυναικείων μελών της, είναι 

αδιαπραγμάτευτη και δεν γίνεται δεκτή η συκοφαντική δυσφήμησή της.1096 Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά η Peirce, «η παραβίαση της τιμής ενός ατόμου ήταν τόσο 

σοβαρή όσο και η παραβίαση του σώματός του».1097 Ο αριθμός των ραβδισμών είναι 

ενδεικτικός της σοβαρότητας με την οποία ο ιερός νόμος αντιμετωπίζει τη 

συκοφαντική κατηγορία για μοιχεία. Σύμφωνα με το Κοράνι, η ποινική αυτή πράξη δεν 

τιμωρείται μόνο σωματικά, αλλά και με τον αποκλεισμό των ενόχων από τη θέση του 

μάρτυρα σε άλλες υποθέσεις.1098 

 

                                                           
1094 Semerdjian, Off the Straight Path, 32. 
1095 Ιερό Κοράνιο, 24:4· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 179· Imber, “Zina in Ottoman Law”, 

176. Η δυσφήμηση περί μοιχείας συνδεόταν με την Αΐσα, τη σύζυγο του Μωάμεθ, και τις συκοφαντίες 

σε βάρος της που διαδόθηκαν με σκοπο να πλήξουν τον ίδιο τον Προφήτη. Για πληροφορίες σχετικά, 

βλ. Stowasser, Women in the Qur’an, 94-95. 
1096 Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, 175. 
1097 Peirce, “Le dilemme de Fatma”, 296. Σε αγωγή για συκοφαντία που ήγειρε ένας μουσουλμάνος 

εναντίον του μουσουλμάνου γείτονά του σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης, ο καδής, αφού πρώτα 

εξέτασε την αξιοπιστία των μαρτύρων που προσήγαγε ο ενάγων και άκουσε την κατάθεση έντεκα 

μαρτύρων υπέρ της ηθικής διαγωγής του ενάγοντος, καταδίκασε τον εναγόμενο σε ογδόντα ραβδισμούς. 

Ο ενάγων κατηγόρησε τον εναγόμενο ότι τον αποκάλεσε «άπιστο, αιρετικό, μοιχό και γυναικωτό». Η 

συκοφαντική κατηγορία για μοιχεία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του καδή για τους ογδόντα 

ραβδισμούς· Α. Αναστασόπουλος και Ε. Γκαρά, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και 

τιμωρίας», Μνήμων, 21 (1999), 41-42. 
1098 Για τους χανεφίτες η στέρηση αυτή είναι ισόβια. Οι υπόλοιπες νομικές σχολές δείχνουν μεγαλύτερη 

επιείκεια ως προς το ζήτημα, στερώντας τη νομική ικανοτητα του μάρτυρα μέχρι ο καταδικασθείς να 

δείξει μεταμέλεια· Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 63. 
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III. Κατανάλωση αλκοόλ (şürb) 

 

Όπως είναι γνωστό, η ισλαμική θρησκεία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ, με το 

επιχείρημα ότι ο άνθρωπος, σε κατάσταση μέθης, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, 

με αποτέλεσμα να επιδίδεται σε πράξεις αναίσχυντες, ανήθικες και παράνομες, οι 

οποίες απειλούν την τάξη και την ισορροπία της οικογένειας και της ευρύτερης 

μουσουλμανικής κοινωνίας.1099 Είναι χαρακτηριστικός ο σχετικός στίχος του 

Κορανίου: 

Σε ρωτάνε για το κρασί και τη χαρτοπαιξία. Απάντησε: «Και τα δύο, για τον άνθρωπο, 

είναι πολύ βλαβερά, αλλά κι ωφέλιμα. Η βλάβη, όμως, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από 

την ωφέλεια».1100 

Η ποινή για την κατανάλωση αλκοόλ είναι ογδόντα ραβδισμοί.1101 Για την 

απόδειξη της αξιόποινης πράξης είναι απαραίτητη η μαρτυρία δύο ενήλικων 

αξιόπιστων αντρών ή η ομολογία του ενόχου.1102 Η προβλεπόμενη τιμωρία για το 

συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα είναι βασισμένη σε μια από τις παραδόσεις του 

Προφήτη.1103 Η απουσία κορανικής πρόβλεψης σχετικά με την τιμωρία έκανε 

ευκολότερη τη μετατροπή της από αδίκημα που επέσυρε τιμωρία χαντ σε αδίκημα που 

τιμωρούνταν με χρηματική ποινή ταζίρ. Μάλιστα στους κανουνναμέδες του Πορθητή 

και του Σουλεϊμάν, αναφέρεται ρητά ότι, αν κάποιος καταναλώσει αλκοόλ, ο καδής θα 

πρέπει να τον τιμωρήσει με ποινή ταζίρ, δηλαδή ένα άσπρο για κάθε δύο ραβδισμούς 

που προβλέπει ο ιερός νόμος.1104 

 

                                                           
1099 Baktır, “İçki”, 458-462· Çalışkan, “İslam Hukukunda Zina”, 62. 
1100 Ιερό Κοράνιο, 2:219. Σε άλλο κορανικό στίχο η κατανάλωση αλκοόλ και η χαρτοπαιξία 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στα έργα του Σατανά· στο ίδιο, 5:90. 
1101 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 179. 
1102 Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri”, 4· Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve 

Cezalar”, 175-176. 
1103 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 64. Για την άποψη της χανεφιτικής νομικής σχολής 

αναφορικά με τη διάκριση της ποινής σε hadd-i şürb και hadd-i sekir, ανάλογα με την κατανάλωση και 

τη μέθη που προκαλείται από το κρασί (hadd-i şürb) ή από άλλα αλκοολούχα ποτά (hadd-i sekir) βλ. 

Örsten Esirgen, “İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Zimmiler”, 195. 
1104 Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 53, 57· Akgündüz, 

“Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri”, 4. 
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IV. Κλοπή (hırsızlık/sirkat) 

 

Οι νομομαθείς της ισλαμικής θρησκείας διακρίνουν την κλοπή σε δύο κατηγορίες: α) 

στη βασική ή μικρή κλοπή και β) στη μεγάλη κλοπή, την οποία θα εξετάσουμε 

παρακάτω.1105 Με μικρές διαφοροποιήσεις, οι νομικές σχολές αναγνωρίζουν τέσσερις 

προϋποθέσεις, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το ποινικό αδίκημα της κλοπής: α) 

πρόθεση, β) το κλοπιμαίο πρέπει να ανήκει σε τρίτο, δίχως ο κλέφτης να έχει καμία 

συμμετοχή στην ιδιοκτησία του, γ) η κλοπή πρέπει να γίνει κρυφά, και δ) το 

αντικείμενο της κλοπής πρέπει να έχει αξία τουλάχιστον δέκα ντιρχέμ.1106 Σύμφωνα με 

τη χανεφιτική νομική σχολή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούν να 

θεωρηθούν αντικείμενα κλοπής, επειδή δεν έχουν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Για 

παράδειγμα, το ξύλο, το χορτάρι, τα ψάρια και τα πουλιά, φρούτα και λαχανικά που, 

αν δεν αποθηκευτούν, σύντομα αλλοιώνονται, η σάρκα από τα νεκρά ζώα, το δέρμα, 

τα επιστημονικά έργα και τα θρησκευτικά βιβλία, όπως το Κοράνι κτλ.1107 Σε 

περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν μπορεί να 

αποδειχθεί η κλοπή μέσω μαρτυρίας ή ομολογίας του δράστη, τότε το αδίκημα από 

χαντ εκπίπτει σε ταζίρ.1108 

 Σύμφωνα με το Κοράνι, ο κλέφτης τιμωρούνταν με τον ακρωτηριασμό του 

χεριού από τον καρπό.1109 Το Κοράνι, για το συγκεκριμένο αδίκημα, εξισώνει τους 

άντρες και τις γυναίκες. Εάν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος διέπραττε κλοπή, 

τιμωρούνταν με τον ακρωτηριασμό του δεξιού χεριού. Εάν δεν συμμορφωνόταν και 

επιδιδόταν ξανά σε ανάλογη πράξη, τιμωρούνταν με τον ακρωτηριασμό του αριστερού 

του ποδιού (από τη φτέρνα), προκειμένου να αποφευχθεί η αναπηρία του ενόχου, εάν 

του έκοβαν και τα δύο χέρια. Εάν συνέχιζε την παράνομη δράση, φυλακιζόταν για όσο 

                                                           
1105 Akgündüz, στο ίδιο, 4· Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, 176· A. Bardakoğlu, λ. 

“Hırsızlık”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 17, Κωνσταντινούπολη 1998, 385. Ö. 

Düzbakar, “İslâm-Osmanlı Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu: 16-18 Yüzyıllarda Bursa Şer’iyye 

Sicillerine Yansıyan Örnekler”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12/2, 2008, 81-82. 
1106 Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri”, 4· Bardakoğlu, “Hırsızlık”, 386· Schacht, 

An Introduction to Islamic Law, 179· Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 56. 
1107 Bardakoğlu, “Hırsızlık”, 386· Schacht, An Introduction to Islamic Law, 180. 
1108 Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri”, 5. 
1109 Ιερό Κοράνιο, 5:38. Για μια αναλυτική μελέτη σχετικά με τη συγκεκριμένη τιμωρία με παραδείγματα 

από οθωμανικά κατάστιχα και αναφορά σε φετβάδες βλ. R. Çiğdem, “Corporal Punishment (Amputation 

of a Hand): The Concept of Sariqa (Theft) in Theory and in Practice”, Ankara Law Preview, 4/1 (2007), 

25-41. 
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χρόνο απαιτούνταν μέχρι να συμμορφωθεί.1110 Όπως φαίνεται από τα οθωμανικά 

κατάστιχα, ο ακρωτηριασμός των άκρων δεν εφαρμοζόταν συχνά.1111 Σύμφωνα με όσα 

όριζαν οι σουλτανικοί κανουνναμέδες, οι καδήδες, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, αντικαθιστούσαν τη σωματική τιμωρία (χαντ) με χρηματική (ταζίρ).1112 

Στα άρθρα τους σημειώνονται αναλυτικά τα ποσά που έπρεπε να καταβληθούν από 

τους δράστες, ανάλογα με το είδος της κινητής περιουσίας που είχε κλαπεί.1113 Στην 

πράξη, όπως αναδεικνύεται από τα οθωμανικά κατάστιχα, οι κατά τόπους καδήδες 

είχαν τη δυνατότητα να επιβάλουν και άλλες ποινές, ανάλογα με την κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση του δράστη ή/και του θύματος, καθώς επίσης και ανάλογα με 

το είδος της κλοπής.1114 Όπως φαίνεται, η αντικατάσταση των σωματικών ποινών από 

τις χρηματικές άρχισε να παγιώνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στη διάρκεια του 

16ου αι. Βαθμιαία, τόσο οι χρηματικές ποινές όσο και οι ραβδισμοί φαίνεται πως 

αντικαταστάθηκαν (18ο αι.) από τα κάτεργα και τη σύντομη φυλάκιση του δράστη.1115 

Στο ζήτημα της επιστροφής των κλοπιμαίων, όλες οι νομικές σχολές 

συμφωνούν ότι πρέπει να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τους, σε περίπτωση που 

εντοπιστούν άθικτα. Εάν χαθούν ή καταναλωθούν, σύμφωνα με την χανεφιτική σχολή, 

δεν καταβάλλεται αποζημίωση στο θύμα, διότι ο κλέφτης έχει τιμωρηθεί ήδη με τον 

ακρωτηριασμό.1116 

 

 

                                                           
1110 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 180· Bardakoğlu, “Hırsızlık”, 390-391· Akbulut, “İslam 

Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, 176· Çiğdem, “Corporal Punishment”, 30. 
1111 Για περιπτώσεις ακρωτηριασμών βλ. N. Göyünç, “Osmanlı Ceza Hukuku ile İlgili Belgeler”, 

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3 (1967), 42· Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 266. 
1112 Ο Heyd αναφέρει ότι, αντί για τον ακρωτηριασμό, επιβάλλονταν είτε πιο ελαφριές τιμωρίες, όπως 

ήταν οι ραβδισμοί ή η πληρωμή πρόστιμου, είτε η θανατική ποινή· Studies in Old Ottoman Criminal 

Law, 265. Βλ. επίσης Peirce, Morality Tales, 333. 
1113 Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 54, 57. 
1114 Για παράδειγμα, στην Προύσα του 16ου και 17ου αιώνα οι καταγεγραμμένες στα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα ποινές για την κλοπή ήταν η φυλάκιση, η ισόβια φυλάκιση σε κάστρο, η αποπομπή από 

δημόσιο αξίωμα, τα κάτεργα, η εξορία, καθώς και η θανάτωση· Düzbakar, “İslâm-Osmanlı Ceza 

Hukukunda Hırsızlık Suçu”, 103. Βλ. επίσης την μαρτυρία του Tournefort σχετικά με την τιμωρία της 

κλοπής στην Κρήτη. Αφού πρώτα σημειώνει πως δεν γίνονταν συχνά κλοπές, αναφέρει πως, σε 

περίπτωση που ο κλέφτης ήταν Τούρκος, τον στραγγάλιζαν στη φυλακή ή τον έβαζαν σε ένα τσουβάλι 

με πέτρες, το οποίο έριχναν έπειτα στη θάλασσα. Σε περίπτωση που ήταν Έλληνας, τιμωρούνταν με 

ραβδισμούς ή με  θάνατο δι’ απαγχονισμού· Tournefort, A Voyage into the Levant, 91. 
1115 F. Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul 1700-1800, Μπέρκλεϊ και Λος Άντζελες 2010, 84. 
1116 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 180· Bardakoğlu, “Hırsızlık”, 391· Akgündüz, 

“Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri”, 5. 
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V. Ληστεία στο δρόμο (hirabe/kat’-ı tarik) 

 

Πρόκειται για τη λεγόμενη «μεγάλη κλοπή». Στο ισλαμικό δίκαιο αναφέρεται ως «kat’-

ı tarik». Ουσιαστικά πρόκειται για την ένοπλη ληστεία σε βάρος ταξιδιωτών, των 

οποίων ο ληστής «κόβει το δρόμο», χρησιμοποιώντας βία.1117 Επειδή το ποινικό αυτό 

αδίκημα προϋποθέτει συγκεκριμένα σωματικά και τεχνικά προσόντα, όπως φυσική 

δύναμη, ικανότητα στη χρήση όπλων κτλ., οι χανεφίτες νομομαθείς θεωρούν ότι οι 

γυναίκες δεν είναι δυνατόν να φέρουν εις πέρας μια τέτοια πράξη, για αυτό και δεν 

υπολογίζονταν ως εν δυνάμει δράστες.1118 Πρόκειται για αδίκημα, το οποίο επιφέρει 

σοβαρό πλήγμα στην κοινωνική ισορροπία και τάξη, καθώς και στην πολιτική 

σταθερότητα.1119 Επειδή η ληστεία συχνά πραγματοποιείται με τη χρήση όπλου, δεν 

είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν τραυματίες ή και νεκροί. Η τιμωρία για το συγκεκριμένο 

ποινικό αδίκημα, είναι πολύ αυστηρή, βασισμένη στον παρακάτω κορανικό στίχο: 

Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον Αλλάχ και τον Απόστολό Του και διαβιούν 

στη γη άσχημα είναι να εκτελούνται ή να σταυρώνονται ή να κόβονται τα χέρια και τα 

πόδια τους αντίπλευρα ή να εξορίζονται από αυτή τη γη. Αυτοί έχουν την ατίμωση στον 

κόσμο αυτό, και τους περιμένει στον άλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός.1120 

 Η επιβαλλόμενη ποινή συνδέεται ευθέως με τις συνθήκες υπό τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε το αδίκημα και με το αποτέλεσμα της ληστείας, εάν δηλαδή έχει 

καταλήξει σε πρόκληση υλικών ζημιών, τραυματισμό ή δολοφονία.1121 Η εξορία 

                                                           
1117 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 57· E. Yakut, “Osmanlı Hukukunda Bir Suç olarak 

Eşkıyalık ve Cezalandırılması”, Kebikeç, 33 (2012), 21· A. Bardakoğlu, λ. “Eşkıya”, στο Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 11, Κωνσταντινούπολη 1995, 463· Düzbakar, “İslâm-Osmanlı Ceza 

Hukukunda Hırsızlık Suçu”, 81-82. 
1118 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 57. 
1119 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 174. Είναι γνωστές οι πολιτικές, στρατιωτικές και 

οικονομικές συνέπειες της επανάστασης των Τζελαλί (Celali İsyanları) στην Ανατολία του 16ου και των 

αρχών του 19ου αιώνα. Μεγάλο μέρος των ομάδων που συμμετείχαν στις εξεγέρσεις αυτές επιδίδονταν 

σε ληστρικές επιδρομές, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας, 

τρόμου και αναρχίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά βλ. M. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve 

Düzenlik Kavgası: “Celali İsyanları”, Κωνσταντινούπολη 1975· K. Barkey, Bandits and Bureaucrats: 

The Ottoman Route to State Centralization, Ίθακα και Λονδίνο 1994· H. İnalcık, “Military and Fiscal 

Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700,” Archivum Ottomanicum, 6 (1980), 283-337. Για τις 

απαγωγές στις οποίες επιδίδονταν συχνά οι συμμορίες των ληστών βλ. L. Peirce, “Abduction with 

(Dis)honor: Sovereigns, Brigands, and Heroes in the Ottoman World”, Journal of Early Modern History, 

15 (2011), 311-329. Ο σουλτάνος Βαγιαζίτ Β΄ ήταν εκείνος που ποινικοποίησε στον κανουνναμέ του το 

αδίκημα της απαγωγής, ορίζοντας ως τιμωρία τον ευνουχισμό του δράστη· στο ίδιο, 316. 
1120 Ιερό Κοράνιο, 5:33. 
1121 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 58. 
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(sürgün),1122 η φυλάκιση, ο ακρωτηριασμός των άκρων (δεξί χέρι-αριστερό πόδι) και 

η θανάτωση είναι μερικές από τις τιμωρίες που επιβάλλονται κατά περίπτωση. Σε 

περίπτωση που ο δράστης μιας ληστείας εκφράσει δημόσια τη μεταμέλειά του πριν 

συλληφθεί για την ποινική πράξη που διέπραξε, τότε τιμωρείται με ελαφρύτερη ποινή 

(ταζίρ). Η δήλωση μετάνοιας μετά τη σύλληψη και την απόδειξη του ποινικού 

αδικήματος δεν γίνεται δεκτή.1123 

 

 

6.3 Ποινικές πράξεις που τιμωρούνται με αντίποινα (kısas) ή με αποζημίωση αίματος 

(diyet) 

 

Στην ισλαμική ποινική δικαιοσύνη, τα εγκλήματα κατά της ζωής, όπως η 

ανθρωποκτονία και η πρόκληση σωματικής βλάβης, θεωρούνται πράξεις που 

παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων.1124 Η χανεφιτική νομική σχολή διακρίνει 

την ανθρωποκτονία σε «υποχρεωτική», όπως σε περίπτωση αποστασίας, 

«συνιστώμενη», «επιτρεπόμενη», «κατακριτέα» και «απαγορευμένη», όπως, για 

παράδειγμα, η ανθρωποκτονία μουσουλμάνου ή άπιστου που τελεί υπό καθεστώς 

προστασίας ως ζιμμής.1125 Η απουσία της έννοιας της αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης 

διαμορφώνει, σε μεγάλο βαθμό, το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα εγκλήματα κατά 

της ζωής.1126 Έτσι, σε περίπτωση δολοφονίας ή τραυματισμού, το θύμα ή οι συγγενείς-

κληρονόμοι του1127 πρέπει να διεκδικήσουν με δική τους πρωτοβουλία δικαστικά την 

τιμωρία του δράστη (αντίποινα/kısas) ή την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης 

αίματος (diyet). Μια τελευταία επιλογή που υπάρχει είναι η συγχώρηση του δράστη εκ 

                                                           
1122 Για πληροφορίες βλ. Ö. L. Barkan, “Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 11 (1950), 524-569· S. Kavaklı Kundakçı, “Nefy (Sürgün) 

Cezası Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal Bilimler Dergisi, 4/11 (2017), 595-613. 
1123 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 27. 
1124 Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 48. Αντιθέτως, τα 

εγκλήματα hadd θεωρούνται παραβίαση των δικαιωμάτων του Θεού (hakk-ı Allah). 
1125 J. N. D. Anderson, “Homicide in Islamic Law”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

13/4 (1951), 818· J. Schacht, λ. “Katl”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 4, Λάιντεν 1997, 

768. 
1126 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 177. 
1127 Σε περίπτωση που το θύμα δεν έχει κληρονόμους ή αυτοί δεν είναι γνωστοί, ο σουλτάνος είναι 

εκείνος που, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρίας, πρέπει να αποφασίσει εάν ο δράστης θα τιμωρηθεί με 

αντίποινα ή με την καταβολή της αποζημίωσης αίματος στο κρατικό θησαυροφυλάκιο· Heyd, Studies in 

Old Ottoman Criminal Law, 310. Εκτός από τον σουλτάνο, αρμόδιος για μια τέτοια απόφαση μπορεί να 

είναι και ο καδής· Anderson, “Homicide in Islamic Law”, 814. 
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μέρους του θύματος ή των συγγενών του. Πρόκειται για πράξη που ανταμείβεται στη 

μετά θάνατο ζωή.1128 Σε περίπτωση που ο συγγενής-κληρονόμος είναι ανήλικος, ο 

δράστης πρέπει να φυλακιστεί μέχρι ο κληρονόμος να ενηλικιωθεί και να αποφασίσει 

για τη μορφή τιμωρίας του που θα αιτηθεί στο δικαστήριο.1129 

 

 

Ι. Ποινή των αντιποίνων (kısas) 

 

Η ποινή των αντιποίνων έχει τις ρίζες της σε εθιμικές πρακτικές αντεκδίκησης που 

ίσχυαν στην προϊσλαμική αραβική χερσόνησο. Ήταν εξάλλου μια πρακτική που 

αποτελούσε κοινό τόπο τόσο στους χριστιανούς όσο και στους εβραίους.1130 Εξαιτίας 

της απουσίας αυτεπάγγελτης δίωξης στην ισλαμική νομοθεσία, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της ποινής είναι η ομόφωνη απόφαση όλων των 

συγγενών-κληρονόμων του θύματος, σε περίπτωση που το ίδιο το θύμα είναι νεκρό, 

και η δημόσια απαίτησή της στο οθωμανικό ιεροδικείο. Βάσει του ιερού νόμου, 

μπορούν να ζητήσουν την θανάτωση ή τον τραυματισμό του δράστη με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που χρησιμοποίησε εκείνος εναντίον του θύματος.1131 Σε περίπτωση 

που ένας συγγενής-κληρονόμος διαφωνεί, τότε η ποινή της αντεκδίκησης δεν μπορεί 

να επιβληθεί και αντ’ αυτής επιδικάζεται χρηματική αποζημίωση. Επιπλέον, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, υπάρχει η επιλογή της συγχώρησης του δράστη.1132 

 Σύμφωνα με τον ιερό νόμο, υπάρχουν και άλλες συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

που πρέπει να ισχύουν για να μπορεί κάποιος να απαιτήσει την επιβολή της 

αντεκδίκησης. Σημαντικότερη όλων είναι η αρχή της ισότητας, σύμφωνα με την οποία 

το θεσμικό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική θέση του θύματος 

πρέπει να είναι ίδια ή ανώτερη από εκείνη του δράστη.1133 Συνεπώς, θεωρητικά 

τουλάχιστον, ένας ελεύθερος μουσουλμάνος δεν μπορεί να τιμωρηθεί με αντίποινα σε 

                                                           
1128 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 309. Βλ. και Ιερό Κοράνιο, 4:92 και 2:178. 
1129 Heyd, ό.π., 310. 
1130 Ş. Dağcı, λ “Kısas”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 25, Κωνσταντινούπολη 2002, 

489. 
1131 Ιερό Κοράνιο, 2:178, 194· 5:45. 
1132 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 44-46. 
1133 Dağcı, “Kısas”, 493. 
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περίπτωση που έχει σκοτώσει σκόπιμα έναν χριστιανό δούλο, διότι η αξία και η θέση 

του, από νομικής, κοινωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής άποψης, είναι ανώτερη, 

σε σχέση με την αντίστοιχη του θύματος. Η χανεφιτική νομική σχολή θέτει ως 

προϋπόθεση και το καθεστώς του προστατευόμενου υπήκοου του οθωμανικού 

κράτους. Έτσι, ένας μουσουλμάνος ο οποίος έχει αφαιρέσει τη ζωή ενός ζιμμή, πρέπει 

να τιμωρηθεί με την ποινή των αντίποινων, γιατί το θύμα είναι προστατευόμενος 

νόμιμος ελεύθερος υπήκοος ενός μουσουλμανικού κράτους.1134 Εκτός από τον 

ακρωτηριασμό των άκρων ή την απώλεια κάποιου αισθητήριου οργάνου, ως 

αντεκδίκηση μπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή, στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας 

από πρόθεση.1135 

Σημαντικός παράγοντας για την τιμωρία είναι η πρόθεση του δράστη, εάν 

δηλαδή η πρόκληση βλάβης έγινε από πρόθεση ή εξ αμελείας.1136 Σε περίπτωση που η 

βλάβη δεν προκλήθηκε σκόπιμα, τότε το θύμα ή οι συγγενείς του δεν δικαιούνται να 

ζητήσουν την επιβολή της αντεκδίκησης, αλλά μόνο να λάβουν ένα χρηματικό ποσό 

(αποζημίωση αίματος). Η διάκριση μεταξύ προμελέτης και αμέλειας συνδέεται ευθέως 

με το φονικό όπλο, εάν δηλαδή το εργαλείο, το όπλο ή άλλο μέσο που προκάλεσε τον 

θάνατο είναι σχεδιασμένο για να προκαλέσει θανάσιμες βλάβες ή όχι.1137 Ένα από τα 

πιο αμφιλεγόμενα μέσα θανάτωσης είναι το δηλητήριο. Σε περίπτωση που το θύμα φάει 

ή πιει με τη δική του θέληση το δηλητηριασμένο φαγητό ή ποτό, ο δράστης τιμωρείται 

με ταζίρ, διότι δεν εξανάγκασε το θύμα να καταναλώσει το δηλητήριο.1138 

 

ΙΙ. Αποζημίωση αίματος (diyet) 

 

                                                           
1134 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 47· Anderson, “Homicide in Islamic Law”, 814-817· 

Örsten Esirgen, “İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Zimmiler”, 163. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την επιβολή των αντιποίνων ως τιμωρία για τη δολοφονία ζιμμή από μουσουλμάνο βλ. M. 

Gürkan, “Zimmiyi Öldüren Müslümana Kısas Uygulanması”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 

(1999), 315-324. 
1135 Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, 170-171. 
1136 Dağcı, “Kısas”, 491-492· Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 43-44. Οι χανεφίτες 

διακρίνουν την ανθρωποκτονία σε: α) προμελετημένη, β) οιονεί προμελετημένη, γ) εξ αμελείας, δ) 

ισοδύναμη με ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ε) έμμεση· Anderson, “Homicide in Islamic Law”, 818-823· 

Schacht, An Introduction to Islamic Law, 181. 
1137 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 43. 
1138 Imber, “Why You Should Poison Your Husband”, 213-214. 
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Πρόκειται για την καταβολή χρημάτων ή κινητής περιουσίας στο θύμα, σε περίπτωση 

τραυματισμού, ή στους συγγενείς-κληρονόμους του, σε περίπτωση ανθρωποκτονίας. 

Η αποζημίωση αίματος αποτελεί κατάλοιπο του προϊσλαμικού παρελθόντος.1139 Οι 

τροποποιήσεις που εισήγαγε το ισλάμ στην εθιμική αυτή πρακτική, έχουν σκοπό τον 

εξορθολογισμό και την δικαιότερη εφαρμογή της.1140 Για παράδειγμα, μια σημαντική 

αλλαγή είναι η υποχρεωτική καταβολή της αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.1141 

Αναφορικά με το είδος της περιουσίας ή το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως 

αποζημίωση αίματος, δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά στο Κοράνι. Το κενό αυτό 

συμπληρώνεται, σε επίπεδο νομικής θεωρίας, από τις παραδόσεις του Προφήτη. 

Πληροφορούμαστε ότι η αποζημίωση αίματος για την ανθρωποκτονία ενός ελεύθερου 

μουσουλμάνου άντρα είναι 100 καμήλες συγκεκριμένης ηλικίας και φύλου.1142 

Επιπλέον μπορεί να είναι 1.000 χρυσά δηνάρια ή 12.000 ασημένια ντιρχέμ (10.000, 

σύμφωνα με τη χανεφιτική νομική σχολή),1143 ακόμη 200 βοοειδή ή 2.000 πρόβατα, 

καθώς και 200 ενδύματα.1144 Η αποζημίωση αίματος που πρέπει να καταβληθεί για την 

ανθρωποκτονία μιας γυναίκας είναι η μισή σε σχέση με την αντίστοιχη του άντρα.1145 

Στον κανουνναμέ του Πορθητή αναφέρεται ότι, σε περίπτωση ανθρωποκτονίας, εάν 

δεν εφαρμοστούν τα αντίποινα, θα πρέπει να καταβληθεί χρηματική αποζημίωση 

αίματος (kan cürmi), ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δράστη.1146 

                                                           
1139 A. Bardakoğlu, λ. “Diyet”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 9, Κωνσταντινούπολη 

1994, 473-474. 
1140 Ιερό Κοράνιο, 4:92. 
1141 E. Tyan, λ. “Diya”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 2, Λάιντεν 1991, 341. 
1142 Αποτελούνταν από 80 θηλυκές καμήλες ενός έως τεσσάρων ετών (είκοσι από κάθε ηλικία) και είκοσι 

αρσενικές καμήλες ενός έτους. Εάν η ανθρωποκτονία είναι από πρόθεση, η αποζημίωση που πρέπει να 

καταβληθεί είναι ακόμη μεγαλύτερη: και οι 100 καμήλες πρέπει να είναι θηλυκές, ηλικίας ενός έως 

τεσσάρων ετών· ό.π., 341. 
1143 Η αντιστοιχία της αποζημίωσης αίματος σε άσπρα διαμορφώθηκε στα μέσα του 16ου αι. στα 40.000-

60.000 άσπρα, ενώ στα μέσα του επόμενου αιώνα ανήλθε στα 2.500 γρόσια· Heyd, Studies in Old 

Ottoman Criminal Law, 309. 
1144 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 51· Bardakoğlu, “Diyet”, 475· Schacht, An 

Introduction to Islamic Law, 185. 
1145 Peters, στο ίδιο, 51· Bardakoğlu, ό.π., 476· Schacht, στο ίδιο, 185· Tyan, “Diya”, 341. 
1146 400, 200 ή 100 και 50 άσπρα ήταν η αποζημίωση αίματος ανάλογα με το αν ο δράστης ανήκε στα 

ευκατάστατα στρώματα, στα μεσαία ή στα φτωχά αντίστοιχα. Σε περίπτωση τραυματισμού με βέλος ή 

με μαχαίρι, τα αντίστοιχα ποσά ήταν 200, 100 και 50 άσπρα· Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm 

Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 53. Σε περίπτωση απώλειας ματιού ή δοντιού, εάν δεν εφαρμοστεί 

η ποινή των αντιποίνων, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση αίματος ύψους 200 άσπρων από δράστη 

που ανήκει στην ανώτερη οικονομική κατηγορία, 100 άσπρων εάν προέρχεται από τη μεσαία κατηγορία, 

50 ή 40 άσπρων εάν ανήκει στην χαμηλότερη κατηγορία και, τέλος, 30 άσπρα για δράστη που προέρχεται 

από τα πολύ φτωχά στρώματα· Üçok, στο ίδιο, 54. Τα ίδια ακριβώς ποσά σημειώνονται και στον 

κανουνναμέ του Σουλεϊμάν· Üçok, στο ίδιο, 56. 
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 Εάν το θύμα δεν χάσει τη ζωή του, αλλά έχει υποστεί τραυματισμό ή ακόμη και 

ακρωτηριασμό, τότε η αποζημίωση εξαρτάται άμεσα από το μέρος ή το όργανο του 

σώματος που έχει τραυματιστεί, καθώς και από το αν η βλάβη αυτή είναι μόνιμη ή 

παροδική. Για παράδειγμα, οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση αίματος σε περίπτωση 

απώλειας οργάνου του σώματος που υπάρχει σε μονό αριθμό, όπως είναι η γλώσσα ή 

η μύτη. Για απώλεια οργάνου ή μέρους του σώματος που υπάρχει σε ζεύγος, όπως τα 

χέρια, τα πόδια, τα μάτια ή τα αυτιά, οφείλεται η μισή αποζημίωση αίματος. Το 1/4 της 

αποζημίωσης απαιτείται για την απώλεια βλεφάρων, το 1/10 αυτής για την απώλεια 

δαχτύλου χεριού ή ποδιού και το 1/20 για την απώλεια δοντιού.1147 

 

 

6.4 Ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινές ταζίρ (ta‘zîr) 

 

Πρόκειται για ποινές που αφορούν αδικήματα που δεν εμπίπτουν σε αυτά που 

τιμωρούνται με ποινές χαντ, με αντίποινα ή με την αποζημίωση αίματος.1148 Οι πράξεις 

που τιμωρούνται με ποινές ταζίρ1149 παραβιάζουν ταυτόχρονα τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και του Αλλάχ.1150 Ωστόσο, ακόμη και εάν πρόκειται για ποινικό αδίκημα 

που επισύρει μια από τις παραπάνω ποινές, αλλά για κάποιο λόγο είναι αδύνατη η 

επιβολή τους, τότε ο δράστης τιμωρείται με ταζίρ. 

 Με ποινές ταζίρ τιμωρούνται πράξεις που διαταράσσουν τα ήθη, την τάξη και 

την ισορροπία στη μουσουλμανική οικογένεια, κοινωνία και διοίκηση. Προέρχονται 

κυρίως από τη σουλτανική νομοθεσία (κανούν) και την εθιμική πρακτική (ορφ). Με 

ταζίρ τιμωρούνται η χρήση ύβρεων εναντίον της μουσουλμανικής θρησκείας, η 

προσπάθεια απομάκρυνσης των πιστών μουσουλμάνων από το ισλάμ, η ενασχόληση 

με τη μαγεία, η προκλητική συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο, ιδιαίτερα από μια γυναίκα, 

η πλαστογραφία και η παραχάραξη, η κατάχρηση εξουσίας από κρατικό ή θρησκευτικό 

λειτουργό, η απόπειρα δωροδοκίας κρατικών στελεχών, η κατασκοπεία, η 

                                                           
1147 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 185· Tyan, στο ίδιο, 341. 
1148 T. Başoğlu, λ. “Ta‘zîr”, στο Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 40, Κωνσταντινούπολη 

2011, 198· E. Yakut, “Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve 

Cezaları”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 2 (2006), 25, 32. 
1149 Σημαίνει «να εμποδίσω, να επιπλήξω, να συνετίσω»· Başoğlu, “Ta‘zîr”, 198. 
1150 Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 48. 
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ομοφυλοφιλία, η ψευδομαρτυρία κ.ά.1151 Οι ποινές καθορίζονται με βάση το είδος και 

τη σοβαρότητα του αδικήματος, ενώ ο καδής είναι αρμόδιος για την επιλογή της 

συγκεκριμένης ποινής ταζίρ. Η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική θέση του 

δράστη αποτελούν παράγοντες που διαμόρφωναν την ποινή.1152 Η σωματική τιμωρία 

(ραβδισμοί)1153 ήταν πολύ διαδεδομένη μεταξύ των ποινών ταζίρ κατά την οθωμανική 

περίοδο. Στις σωματικές τιμωρίες συμπεριλαμβανόταν το κόψιμο των μαλλιών, το 

ξύρισμα του γενιού ή το μαύρισμα του προσώπου για κάποιον που είχε 

ψευδομαρτυρήσει.1154 Ακόμη και αναγκαστική ορθοστασία για ορισμένο χρονικό 

διάστημα μπορούσε να επιβληθεί ως ποινή.1155 Άλλη ομάδα ποινών ταζίρ αφορούσε τη 

στέρηση της ελευθερίας του δράστη. Εκτός από τη φυλάκιση1156 για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ή ισόβια, μπορούσε να επιβληθεί ο εγκλεισμός σε κάστρο 

(kalebendlik),1157 η εξορία,1158 καθώς και τα κάτεργα, δηλαδή, η καταναγκαστική 

εργασία σε πλοίο (kürek).1159 Η τρίτη ομάδα ποινών ταζίρ περιλάμβανε την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης στο θύμα ή στους συγγενείς του.1160 Τέλος, στις ποινές ταζίρ 

συμπεριλαμβανόταν η κλήτευση στο ιεροδικείο, η επίπληξη (kınama) ή η απειλή 

(tehdit) για επιβολή τιμωρίας εκ μέρους του καδή, η κοινωνική απομόνωση (tecrit), η 

                                                           
1151 Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler”, 32-34· Başoğlu, 

“Ta‘zîr”, 199, 201· Örsten Esirgen, “İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Zimmiler”, 165-166. 
1152 Ο Üçok αναφέρει ότι κατά την οθωμανική περίοδο υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες: α) πρόκριτοι και 

νομομαθείς, 2) άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια, όπως έμποροι, κοινοτικοί άρχοντες και μέλη της 

στρατιωτικής ελίτ, 3) άνθρωποι μεσαίας οικονομικής δυνατότητας και τεχνίτες, και δ) χαμηλότερα 

κοινωνικά και οικονομικά στρώματα· Üçok, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı 

Hükümler”, 49. Σύμφωνα με την Schneider, η τιμωρία ταζίρ που επιβαλλόταν σε κάθε μια από τις 

παραπάνω κατηγορίες προοδευτικά γινόταν πιο αυστηρή με ταξικά κριτήρια: από την απλή επίπληξη εκ 

μέρους απεσταλμένου του καδή, για την πρώτη κατηγορία, έως την φυλάκιση και τους ραβδισμούς για 

τους ένοχους που προέρχονταν από την τέταρτη κατηγορία· I. Schneider, “Imprisonment in the Pre-

Classical and Classical Islamic Law”, Islamic Law and Society, 2/2 (1995), 163-164. 
1153 Δεν μπορούσαν να ξεπερνούν τον αριθμό των ραβδισμών που προβλέπονταν για τα αδικήματα hadd. 

Έπρεπε να είναι λιγότεροι από 40 ή από 80, ανάλογα με το αδίκημα· Başoğlu, “Ta‘zîr”, 201· Peters, 

Crime and Punishment in Islamic Law, 67· Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 273. Για τον 

τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης της ποινής των ραβδισμών βλ. στο ίδιο, 272-274. 
1154 Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 29. 
1155 Başoğlu, “Ta‘zîr”, 201. 
1156 Για πληροφορίες σχετικά με τις φυλακές και τις συνθήκες φυλάκισης βλ. Schneider, “Imprisonment 

in the Pre-Classical and Classical Islamic Law”· A. Bardakoğlu, λ. “Hapis”, στο Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, τ. 63, Κωνσταντινούπολη 1997, 54-64. 
1157 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 302-303· Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri 

Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 35-36. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. N. Erim, “Osmanlı 

İmparatorluğunda Kalebendlik Cezası ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme”, Osmanlı 

Araştırmaları, 4 (1984), 79-88. 
1158 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 303-304· Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri 

Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 38· Daşcıoğlu, “Sürgün, Osmanlılar’da”, 167-169. 
1159 Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 36-37· Heyd, Studies in Old 

Ottoman Criminal Law, 304-307. 
1160 Ό.π., 307-308· Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 39. 
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παύση από δημόσια θέση ή αξίωμα (azl) και, τέλος, η δημόσια διαπόμπευση 

(teşhir).1161 

 

 

6.5 Ποινικές υποθέσεις των τριών μελετώμενων ναχιγέδων 

 

Στους μελετώμενους κώδικες οι ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν 

χριστιανές και μουσουλμάνες από τις επαρχίες Πεδιάδας, Τεμένους και Μαλεβιζίου 

είναι μόλις δεκατρείς.1162 Μπορούμε να τις διακρίνουμε σε εγκληματικές πράξεις κατά 

της ζωής, της περιουσίας και της τιμής. Στην πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνονται οι 

δολοφονίες και οι τραυματισμοί, στη δεύτερη οι κλοπές και οι ληστείες και στην τρίτη 

οι παράνομες ερωτικές συνευρέσεις, με αμοιβαία συναίνεση των συμμετεχόντων ή όχι. 

Όλες οι καταγεγραμμένες υποθέσεις αφορούν αγωγές που ήγειραν γυναίκες, χριστιανές 

και μουσουλμάνες κατά αντρών, χριστιανών και μουσουλμάνων. Οι περισσότερες από 

τις γυναίκες αυτές ήταν εξισλαμισμένες, όπως εικάζουμε βάσει των πατρωνύμων τους. 

Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εξισλαμισμένες ήταν πιο συχνά 

θύματα τέτοιων ενεργειών. 

Ο μικρός αριθμός των ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται γυναίκες 

των μελετώμενων επαρχιών, δεν προκαλεί έκπληξη, διότι ακολουθεί τη γενική τάση 

που παρατηρείται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα ως προς τις ποινικές υποθέσεις. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε εξώδικη επίλυση των 

διαφορών, κυρίως με την παρέμβαση μεσολαβητών (muslihûn),1163 αν και παραμένουν 

τα ερωτήματα, πρώτον, αν η εγκληματικότητα στην οθωμανική κοινωνία ήταν τόσο 

χαμηλή όσο δείχνουν τα σιτζίλ και, δεύτερον, αν οι άνθρωποι της εποχής θεωρούσαν 

πράγματι περιττό να προσφύγουν στο δικαστήριο για τόσο σοβαρά εγκλήματα όσο τα 

ποινικά. Σε κάθε περίπτωση, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με 

                                                           
1161 Yakut, “Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezaları”, 28-29. 
1162 Την Πεδιάδα αφορούν τρεις υποθέσεις (Ι.Κ.Χ. 3:153 [3/10/1671], 154 [3/10/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:731 

[20/7/1673]), το Τέμενος έξι (Ι.Κ.Χ. 3:183 [16/5/1672], 288 [11/1/1672], 525 [27/11/1671]· Ι.Κ.Χ. 4:209 

[20/9/1672], 999 [26/2/1685]· Ι.Κ.Χ. 5:541 [31/8/1674]) και το Μαλεβίζι τέσσερις υποθέσεις (Ι.Κ.Χ. 

3:238 [12/6/1672], 435 [23/4/1672], 443 [23/4/1672], 444 [26/4/1672]). 
1163 Ε. Ginio, “The Administration of Criminal Justice in Ottoman Selânik (Salonica) during the 

Eighteenth Century”, Turcica, 30 (1998), 205. Ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες ο καδής είχε 

αποφασίσει υπέρ της επιβολής των αντιποίνων, οι εμπλεκόμενοι επέλεγαν να συμβιβαστούν· στο ίδιο, 

207. 
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τον οποίο οι γυναίκες προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους απέναντι 

σε άντρες που χρησιμοποιούσαν τη θεσμοθετημένη έμφυλη ανωτερότητα και τη 

φυσική δύναμη που διέθεταν εναντίον τους. Ενισχυτικό της παραπάνω θέσης είναι το 

γεγονός ότι στις υποθέσεις οι γυναίκες βρίσκονται αποκλειστικά στη θέση του 

ενάγοντος.1164 Ενδιαφέρον είναι ότι καμία από τις καταχωρίσεις δεν αφορά υπόθεση 

μεταξύ γυναικών. Η απουσία ποινικών υποθέσεων μεταξύ γυναικών δεν 

ανταποκρίνεται απαραιτήτως στην πραγματικότητα· πιθανώς οφείλεται στην εξώδικη 

διευθέτηση τέτοιων υποθέσεων.1165 

Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των υποθέσεων, είναι χρήσιμο να 

αναφερθούμε σε μια ακόμη παράμετρο σχετικά με τις ποινικές υποθέσεις, η οποία δεν 

αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά αναδεικνύεται μέσα από τις καταγεγραμμένες 

καταχωρίσεις των σιτζίλ. Όπως φαίνεται, συγκεκριμένες ποινικές πράξεις είχαν έμφυλο 

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η ζωοκλοπή – που απαιτούσε κτηνοτροφικές γνώσεις, 

όπως και των διαδρομών των κτηνοτρόφων, καθώς και μυική δύναμη – ήταν μια 

ποινική ενέργεια στην οποία επιδίδονταν σχεδόν αποκλειστικά άντρες.1166 Από την 

άλλη, η διακοπή μιας ανεπιθύμητης κύησης ήταν μια υπόθεση που αφορούσε σχεδόν 

αποκλειστικά τις γυναίκες, καθώς και τις μαίες που φρόντιζαν με διάφορα φάρμακα να 

προκαλέσουν την αποβολή.1167 

 

                                                           
1164 Το ίδιο ισχύει για ποινικές υποθέσεις που αφορούν γυναίκες του Χάνδακα και των υπόλοιπων 

επαρχιών. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:10 [7/7/1671], 301 [26/1/1672], 857 [28/9/1762]· Ι.Κ.Χ. 4:184 

[9/9/1672], 196 [13/9/1672], 243 [28/9/1672]. Αυτό δεν σημαίνει πως οι γυναίκες δεν μπορούσαν να 

διαπράξουν ποινικά αδικήματα. Βλ., για παράδειγμα, την περίπτωση της Χαβά Χατούν και έξι δουλών 

της που κατηγορήθηκαν, στην Τραπεζούντα του 1632, για ένοπλη εισβολή σε σπίτι με μπαλτάδες και 

τσεκούρια, τον τραυματισμό των ενοίκων και την κλοπή τριών σπαθιών και άλλων αντικειμένων· T. 

Açık, “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup Olamayacağına dair 

Bir Tartışma: Havva Hatun Örneğin”, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1/1 (2015), 35-94. 
1165 Για μια ποινική υπόθεση μεταξύ γυναικών, η οποία αφορά απαγωγή και ξυλοδαρμό, βλ. 

Αναστασόπουλος και Γκαρά, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», 37-40. 
1166 Ι.Κ.Χ. 3:7 [2/7/1671], 39 [22/7/1671], 43 [6/8/1671], 103 [26/8-4/9/1671], 436 [11/41672]· Ι.Κ.Χ. 

4:603 [26/4/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:94 [16-25/6/1673], 260 [2/2/1674], 408 [13/5/1674]. Βλ. επίσης M. A. 

Erdoğru, “On Altıncı Yüzyılda İstanbul Mahkemelerinde Merkeplere ilgili Davaları”, Uluslararası 

Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5/16 (2014), 292-301. 
1167 Στο Κοράνι δεν καταγράφεται πουθενά η ποινή για μια τέτοια πράξη. Παρόλο που οι νομικές σχολές 

διαφωνούν σχετικά με τον χρόνο που πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της εκούσιας 

διακοπής της εγκυμοσύνης, όλες συμφωνούν ότι πρόκειται για ποινική πράξη, η οποία τιμωρείται με την 

καταβολή αποζημίωσης αίματος στους κληρονόμους του βρέφους· B. Konan, “Osmanlı Devleti’nde 

Çocuk Düşürme Suçu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57/4 (2008), 326-327. Η 

χανεφιτική νομική σχολή αποδέχεται την επιβεβλημένη, για ιατρικούς λόγους, διακοπή της κύησης μέχρι 

το πρώτο τετράμηνο της εγκυμοσύνης (120 μέρες)· στο ίδιο, 322. 
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I. Εγκλήματα κατά της ζωής 

 

Από τις καταχωρίσεις που αφορούν υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής 

συμπεραίνουμε ότι, όπως για όλα τα αδικήματα κατά το ισλαμικό ιερό δίκαιο, η 

δυνατότητα εξασφάλισης μαρτύρων για την απόδειξη της ποινικής πράξης ήταν η μόνη 

απαραίτητη προϋπόθεση για την καταδικαστική απόφαση του καδή. Αντιθέτως, η 

απουσία μαρτύρων συνεπαγόταν την αθώωση του κατηγορούμενου. Αυτό συνέβη στην 

περίπτωση της αγωγής της Φατμά κόρης Αμπντουλλάχ κατά του εθελοντή της δεξιάς 

πτέρυγας Αλί Μπέη γιου Αμπντουλλάχ, κατοίκων και των δύο του φρουρίου Ιναντιγέ 

στο Τέμενος.1168 Η ενάγουσα παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο του Χάνδακα 

αυτοπροσώπως και ως πληρεξούσιος του συζύγου της Αμπντουλλάχ και δήλωσε ότι, 

την ώρα του δείπνου, άκουσαν τον εναγόμενο να χτυπάει τον δούλο του. Όταν πήγαν 

να βοηθήσουν τον υπηρέτη (hizmetkârını tahlise varduğumuzda), ο εναγόμενος τους 

τραυμάτισε με το σπαθί του στα δάκτυλα των χεριών: την ενάγουσα στο μικρό δάχτυλο 

και στον παράμεσο του δεξιού της χεριού και το σύζυγό της στον αντίχειρα του 

αριστερού του χεριού. Όταν ο εναγόμενος αρνήθηκε την κατηγορία, ζητήθηκε από την 

ενάγουσα να προσκομίσει αποδείξεις. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, ζητήθηκε από 

τον εναγόμενο να ορκιστεί ότι δεν συνέβησαν οι τραυματισμοί.1169 Μετά τον όρκο του 

αποφασίστηκε η ενάγουσα να παραιτηθεί από την αγωγή και από κάθε διεκδίκηση. 

 Μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι οι δύο εμπλεκόμενοι ήταν γείτονες, 

μια και η Φατμά με τον σύζυγό της μπόρεσαν να ακούσουν τη χειροδικία σε βάρος του 

δούλου. Από τα λεγόμενά της καταλαβαίνουμε ότι το συμβάν είχε γίνει κάποιες ώρες 

πριν (tarih-i kitab gecesi/τη νύχτα [καταχώρισης] του εγγράφου). Στην καταχώριση δεν 

δηλώνεται αν έφτασε στο ιεροδικείο με τα δάχτυλά της δεμένα ή αν επέδειξε τα 

τραύματά της· έτσι κι αλλιώς, θα ήταν νομικά αδιάφορο από τη στιγμή που δεν μπόρεσε 

να αποδείξει την αιτία του τραυματισμού. Αναπάντητο είναι επίσης το γιατί προσέφυγε 

εκείνη στο ιεροδικείο και όχι ο σύζυγός της. Μήπως εκείνος σκέφτηκε πιο ψύχραιμα 

αναλογιζόμενος την αδυναμία τους να αποδείξουν την κατηγορία; Ο μόνος μάρτυρας 

που μπορούσε να επιβεβαιώσει τα γεγονότα ήταν ο δούλος. Η μαρτυρία του δεν 

                                                           
1168 Ι.Κ.Χ. 3:525 [27/11/1671]. 
1169 Εκ παραδρομής στην εκδεδομένη ελληνική περίληψη σημειώνεται ότι το ιεροδικείο ζήτησε από την 

ενάγουσα να ορκιστεί. 
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μπορούσε όμως να γίνει δεκτή στο δικαστήριο, με βάση την αρχή της ισότητας. Ο 

καδής, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, δεν μπορούσε παρά να απορρίψει την 

αγωγή. 

 Στην ίδια αδυναμία βρέθηκε ένα άλλο ζευγάρι, ο ντόπιος τζεμπετζής Χιουσεΐν 

Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ και η σύζυγός του Εργίνα, κάτοικοι του χωριού Μοχός 

Πεδιάδας.1170 Ο Χιουσεΐν ενήγαγε τον Χασάν Μπέη γιο Αμπντουλλάχ και τον Μεχμέτ 

Μπέη γιο Αμπντουλλάχ, κατηγορώντας τους ότι, τρεις μέρες νωρίτερα, μπήκαν στο 

σπίτι του και ο πρώτος, τραυμάτισε τον ίδιο στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού με 

ένα «ουγγρικό μαχαίρι» (bir macar bıçağıyla), ενώ ο δεύτερος χειροδίκησε εναντίον 

της συζύγου του Εργίνας. Οι εναγόμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία. Όταν ο ενάγων 

δεν κατάφερε να παρουσιάσει μάρτυρες, ζητήθηκε από τους εναγόμενους να ορκιστούν 

ότι δεν διέπραξαν τις πράξεις που τους καταλογίστηκαν. Μετά τον όρκο τους, όπως 

ήταν αναμενόμενο, η αγωγή του Χιουσεΐν Μπεσέ απορρίφθηκε. 

 Η παραπάνω υπόθεση δεν έληξε με την απόρριψη της αγωγής. Την ίδια ημέρα 

ο ενάγων δήλωσε στο ιεροδικείο, παρουσία των παπα-Μιχελή, δάσκαλου Μανιού, 

Φραγκιά, Γιαννά και μαστρο-Νικολού, εκπροσώπων του χωριού Μοχός, ότι οι μόνοι 

υπεύθυνοι για την επίθεση που δέχτηκε εκείνος και η γυναίκα του και τον τραυματισμό 

τους, είναι οι εναγόμενοι και κανείς άλλος από τους κατοίκους του χωριού.1171 

Αναφέρει χαρακτηριστικά «δεν μπόρεσα να αποδείξω την κατάθεσή μου και δεν 

ορκίστηκα σχετικά, όμως με τους ραγιάδες και τους κατοίκους του προαναφερόμενου 

χωριού δεν υφίσταται καμία αγωγή και διαμάχη. Εκείνος που με τραυμάτισε είναι ο 

προαναφερθείς Χασάν Μπέης και κανένας άλλος».1172 Προφανώς η δήλωση αυτή έγινε 

ενώπιον των προκρίτων του χωριού, προκειμένου να υπάρξει δημόσια και 

καταγεγραμμένη δέσμευση του ενάγοντος ότι δεν θα διεκδικήσει χρηματική 

αποζημίωση από τους συγχωριανούς του, με δεδομένο και ότι δεν είχε υπάρξει ακόμα 

καταδίκη κανενός για τους τραυματισμούς (εφόσον πράγματι η δήλωση έγινε σε χρόνο 

μεταγενέστερο από την αθώωση του Χασάν και του Μεχμέτ Μπέη). Παρόλο που ο 

όρος «diyet/αποζημίωση αίματος» δεν σημειώνεται πουθενά στην καταχώριση, είναι 

βέβαιο ότι η δήλωση-δέσμευση του ενάγοντος αφορούσε την μη διεκδίκησή της. 

                                                           
1170 Ι.Κ.Χ. 3:153 [3/10/1671]. 
1171 Ι.Κ.Χ. 3:154 [3/10/1671]. 
1172 Dava ve isbat eylemeyüb yemin dahi verdirmedim lâkin karye-i mezbure reaya ve ahalisinden aslan 

dava ve nizam yokdur ve beni mecruh eden mezbur Hasan Beydir gayri kimesne değildir. 
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 Για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο Χάνδακα, με 

διαφορά λίγων ημερών, οι χριστιανοί γονείς δύο ανήλικων αγοριών, προκειμένου να 

δηλώσουν ότι ο θάνατος των παιδιών τους οφειλόταν σε ατύχημα και ότι κανένας από 

τους συγχωριανούς τους δεν οφείλει αποζημίωση αίματος.1173 Πιο συγκεκριμένα, ο 

Μανιός Κότσινος γιος Γιάννη και η σύζυγός του Ανέζα κόρη Γιάννη, κάτοικοι του 

χωριού Λουτράκι Μαλεβιζίου, ενώπιον του παπα-Ιερεμία γιου Γιώργη, του Μανόλη 

γιου Μουρούζη, του Μανόλη Σιμάνου γιου Γιώργη, του Μανιού γιου Μιχελή και 

άλλων συγχωριανών τους, δήλωσαν ότι, επτά μέρες νωρίτερα, ο ανήλικος γιος τους 

Πέτρος βρέθηκε νεκρός κοντά στη μονή Ιερουσαλήμ.1174 Ο θάνατός του οφειλόταν σε 

ατύχημα και για αυτό δεν θα ζητήσουν από τους συγχωριανούς τους την καταβολή της 

αποζημίωσης αίματος (dem ve diyet).1175 Τρεις μέρες αργότερα, ο Μέτζρης (;) γιος 

Νικολού και η σύζυγός του Καλή κόρη Δημήτρη, κάτοικοι του προαναφερθέντος 

χωριού, ενώπιον των ίδιων προκρίτων, δήλωσαν ότι, επτά ημέρες νωρίτερα, ο ανήλικος 

γιος τους Κωνσταντίνος βρέθηκε νεκρός κοντά στη μονή Ιερουσαλήμ.1176 Παρομοίως 

δηλώνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν αποζημίωση 

αίματος για το θάνατό του από τους συγχωριανούς τους. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι 

επικεφαλής του χωριού θέλησαν να εξασφαλίσουν την δημόσια και γραπτή δέσμευση 

των γονιών για την παραίτησή τους από την διεκδίκηση της αποζημίωσης αίματος.1177 

Παρότι οι δύο οικογένειες δήλωσαν σε διαφορετικές ημερομηνίες ότι τα αγόρια τους 

βρέθηκαν νεκρά επτά ημέρες πριν από την καταχώριση της δήλωσής τους στο 

ιεροδικείο, είναι λογικό να αναρωτηθούμε αν οι δύο θάνατοι επήλθαν ταυτόχρονα. 

Ωστόσο ακόμη και η λογική εικασία ότι τα δύο αγόρια έπαιζαν μαζί και χτύπησαν 

σοβαρά υποκύπτοντας τελικά στα τραύματά τους με λίγες μέρες διαφορά το ένα με το 

άλλο, παραμένει εικασία μια και κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στις καταχωρίσεις. 

                                                           
1173 Για τις υποθέσεις αυτές βλ. επίσης Χαιρέτη, «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο του 

Χάνδακα», 38-39. 
1174 Ι.Κ.Χ. 3:443 [23/4/1672]. 
1175 Yerusalem nam manastır kurbünde bir kimesnenin sun‘u yokken bi-kaza Allah-ı ta’ala halik 

olmuşdur karye-i mezbure ahalisinden sagir-i mezburun dem ve diyetine mute’allike aslan dava ve niza 

yokdur. 
1176 Ι.Κ.Χ. 3:444 [26/4/1672]. 
1177 Για παρόμοιες υποθέσεις στις οποίες οι κάτοικοι μιας συνοικίας ή ενός χωριού ζητούν επίσημο 

έγγραφο του ιεροδικείου για την μη απαίτηση της αποζημίωσης αίματος βλ. E. Ginio, “Women, 

Domestic Violence and Breaking Silence: The Evidence of the Şeriat Court of Eighteenth Century 

Salonica”, στο A. Temimi (επιμ.), Mélanges en l' Honneur du Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Τύνιδα 2008, 

156. 

https://www.academia.edu/5375236/_Women_Domestic_Violence_and_Breaking_Silence_The_Evidence_of_the_%C5%9Eeriat_Court_of_Eighteenth-century_Salonica._In_Abdeljelil_Temimi_ed._M%C3%A9langes_en_lHonneur_du_Prof._Dr_Suraiya_Faroqhi._Tunis_Publications_de_la_Fondation_Temimi_pour_la_Recherche_Scientifique_et_lInformation_2008_153-168
https://www.academia.edu/5375236/_Women_Domestic_Violence_and_Breaking_Silence_The_Evidence_of_the_%C5%9Eeriat_Court_of_Eighteenth-century_Salonica._In_Abdeljelil_Temimi_ed._M%C3%A9langes_en_lHonneur_du_Prof._Dr_Suraiya_Faroqhi._Tunis_Publications_de_la_Fondation_Temimi_pour_la_Recherche_Scientifique_et_lInformation_2008_153-168
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Τα αγόρια που ζούσαν στην επαρχία τριγυρνούσαν στην εξοχή, όπου υπήρχαν 

διάφοροι κίνδυνοι ατυχήματος. Οι θανατηφόρες πτώσεις από δέντρα ή οι πτώσεις σε 

αφύλαχτα πηγάδια ήταν συχνές αιτίες θανάτου των αγοριών.1178 Στην περίπτωση των 

δύο αγοριών δεν αναφέρεται καμία πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου τους. 

Σε άλλες περιπτώσεις ατυχημάτων που καταγράφονται στα σιτζίλ, συχνά αναφέρεται 

το είδος του ατυχήματος που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή το θάνατο. Για 

παράδειγμα, ο Ραμαζάν Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, κάτοικος Χερσονήσου Πεδιάδας, 

δήλωσε, παρουσία των χριστιανών προκρίτων του χωριού Μανιού γιου Γιώργη, 

Κωνσταντίνου γιου Γιώργη, Νικολού γιου Γιώργη, Δημήτρη γιου Μανόλη, Γιώργη 

γιου Κωνσταντίνου, Μανόλη γιου Γιώργη και Κωνσταντίνου γιου Γιώργη, ότι ο 

θάνατος του γιου του Μουσταφά, ηλικίας δύο ετών, επήλθε μετά από πτώση του από 

την στέγη του σπιτιού τους. Δήλωσε με σαφήνεια ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι 

δεν είχε πρόθεση να απαιτήσει την καταβολή αποζημίωσης αίματος.1179 Η αγωνία των 

χριστιανών προκρίτων, όπως και των συναδέλφων τους που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

να εξασφαλίσουν επίσημη δέσμευση για την μη διεκδίκηση οικονομικής αποζημίωσης 

δεν ήταν άνευ λόγου. Όπως προκύπτει από φιρμάνι που έφτασε στο ιεροδικείο 

Χάνδακα από την Αδριανούπολη, το οποίο συντάχθηκε ως απάντηση σε αίτηση των 

κατοίκων του σαντζακιού Ρεθύμνου προς την Υψηλή Πύλη, διατάσσεται ο καδής 

Ρεθύμνου «να απαγορεύσει στους ανθρώπους του σαντζάκμπεη και τους άλλους εχλ-ι 

ορφ να ζητούν τον φόρο αίματος (‘öşr-i diyet) για όσους πεθαίνουν από ατύχημα, με 

την πρόφαση ότι πρόκειται για δολοφονία».1180 

Αναφορικά με τις υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες, θα ξεκινήσουμε από την 

πιο ενδιαφέρουσα και τη μοναδική καταγεγραμμένη στα μελετώμενα κατάστιχα 

περίπτωση δολοφονίας στην οποία επιβλήθηκε η ποινή των αντιποίνων. Πρόκειται για 

την υπόθεση δολοφονίας του Χασάν Μπεσέ, τοπτσή του 12ου λόχου των σουλτανικών 

γενιτσάρων,1181 ο οποίος κατοικούσε στο χωριό Ανώπολη του ναχιγέ Πεδιάδας.1182 Στο 

πλαίσιο της αγωγής που εκδικάστηκε στο συμβούλιο του Χάνδακα, πληροφορούμαστε 

ότι 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία της καταχώρισης, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου 

                                                           
1178 Y. Araz, “‘Ölmek için çok Erken!’ 17. ve 18. Yüzyılda Anadolu’da Kazaların Sebep Olduğu Çocuk 

Ölümleri ve Yaralanmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih Dergisi, 56 (2012), 29, 36. 
1179 Ι.Κ.Χ. 4:59 [25/7/1672]. Για άλλες καταχωρίσεις θανάτων και τραυματισμών από ατυχήματα 

(πτώσεις από σκάλες, πνιγμοί, λάθος εκπυρσοκροτήσεις όπλων κ.ά.) βλ. Ι.Κ.Χ. 3:86 [29/8/1671]· Ι.Κ.Χ. 

4:1105 [28/11/1685],· Ι.Κ.Χ. 5:225 [12/12/1673], 324 [26/3/1674], 589 [3/11/1674], 900 [8/8/1689]. 
1180 Ι.Κ.Χ. 4:1180 [7-15/4/1684]. 
1181 Ι.Κ.Χ. 4:714 [17/7/1673]. 
1182 Ι.Κ.Χ. 4:712 [16/7/1673]. 
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του 1673, ο Νικολός γιος Λογάκη από την Ανώπολη και ο Μιχάλης γιος 

Χαρακόπουλου από το Πλατυπόδι Μεραμπέλου εισέβαλαν στο σπίτι του Χασάν 

Μπεσέ, του επιτέθηκαν με σπαθί και σιδερένια τσάπα, «τον τραυμάτισαν και τον 

σκότωσαν εκ προμελέτης/‘amden kılıc ve demür çapa ile ikisi ma’an cerh ve katl 

etmişlerdir». Οι εναγόμενοι, που είχαν συλληφθεί και ήταν παρόντες στο συμβούλιο, 

παραδέχτηκαν ότι δολοφόνησαν εκ προμελέτης το θύμα, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν 

το κίνητρο που τους οδήγησε σε αυτή την πράξη. Το ιεροδικείο, «έχοντας 

συμβουλευτεί νομικά συγγράμματα»,1183 αποφάσισε να μην αναστείλει την απόφασή 

του μέχρι την ενηλικίωση του γιου του φονευθέντος, επιτρέποντάς του να κάνει χρήση 

του νομικού δικαιώματός του για αντίποινα (kısas). Πιθανότατα η ανάγκη του καδή να 

αιτιολογήσει την απόφασή του με την επίκληση της μελέτης νομικών συγραμμάτων, 

είναι ενδεικτική της σπανιότητας παρόμοιων αποφάσεων και της συναφούς ανάγκης 

που ένιωθε να είναι καλυμμένος νομικά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την 

εξαίρεση στον κανόνα, όχι μόνο επειδή επιβάλλεται η ποινή των αντιποίνων, αλλά και 

γιατί γενικά σπανίζουν οι καταχωρίσεις στις οποίες καταγράφεται η ποινή που 

επιβάλλεται ως τιμωρία μιας ποινικής πράξης.1184 Για καλή μας τύχη, οι πληροφορίες 

για την συγκεκριμένη υπόθεση δεν σταματούν εδώ. 

 Την παραπάνω αγωγή ήγειρε ο Σεγίτ Χασάν Τσελεμπής, συνάδελφος του 

δολοφονηθέντος, ο οποίος διορίστηκε από το ιεροδικείο κηδεμόνας και διαχειριστής 

της περιουσίας του ανήλικου γιου του θανόντος.1185 Εκ των πραγμάτων ο ανήλικος γιος 

δεν ήταν σε θέση να κινήσει τη διαδικασία για την απόδοση της δικαιοσύνης. Όμως η 

δολοφονία ενός γενίτσαρου δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητη. Ο συνάδελφος του 

δολοφονηθέντος κινήθηκε νομικά για να τιμωρηθούν οι χριστιανοί δράστες και να 

προστατευθεί το ορφανό και η χήρα του θανόντος, για την οποία μπορούμε να 

αναρωτηθούμε – χωρίς να έχουμε απάντηση – γιατί δεν ήταν εκείνη η ενάγουσα. Ίσως 

να έλαβε προτεραιότητα η επαγγελματική ταυτότητα του θύματος, του οποίου ο φόνος 

θεωρήθηκε, όπως φαίνεται, ζήτημα που ξέφευγε από τα συνηθισμένα και κινητοποίησε 

τους συναδέλφους του. Έτσι ίσως εξηγείται γιατί η δίκη έλαβε χώρα στο συμβούλιο 

                                                           
1183 Για μια παρόμοια περίπτωση, βλ. Αναστασόπουλος και Γκαρά, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί 

εγκλήματος και τιμωρίας», 45. 
1184 Αναστασόπουλος και Γκαρά, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», 43. Μόνο 

σε λίγες περιπτώσεις γίνονταν γνωστές οι επιβληθείσες ποινές: οι πόρνες και οι ταραξίες εξορίζονταν, 

όσοι καταδικάζονταν για χρέη ή οι εγγυητές τους φυλακίζονταν, οι μεθυσμένοι και οι συκοφάντες 

τιμωρούνταν με ραβδισμούς, ενώ οι δολοφόνοι τιμωρούνταν είτε με θανατική ποινή (αντίποινα) είτε με 

την καταβολή της αποζημίωσης αίματος· στο ίδιο. 
1185 Ι.Κ.Χ. 4:714 [17/7/1673]. 
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του διοικητή του Χάνδακα και όχι στον χώρο του ιεροδικείου. Το γεγονός ότι 

επρόκειτο για υπόθεση που κινητοποίησε γενίτσαρους διαφόρων λόχων φαίνεται και 

από τα ονόματα των μαρτύρων της διαδικασίας, καθώς πέντε από τους εννιά μάρτυρες 

ήταν γενίτσαροι, κάποιοι από τους οποίους υψηλόβαθμοι.1186 Είναι λογικό να 

εικάσουμε πως η συμμετοχή και η επιρροή των γενιτσάρων στην υπόθεση αυτή ήταν 

καταλυτική. Επιπλέον, η τιμωρία των ενόχων μπορεί να είχε και παραδειγματικό 

χαρακτήρα, αφού επρόκειτο για χριστιανούς που είχαν εγκληματήσει κατά γενιτσάρου. 

 Πάντως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης σημειώνεται σε μια τρίτη 

σχετική καταχώριση. Σε αυτή, η Αϊσέ κόρη Αμπντουλλάχ, σύζυγος του 

δολοφονηθέντος Χασάν, αυτοπροσώπως και μαζί με τον ανήλικο γιο της Χιουσεΐν και 

τον νόμιμα διορισμένο κηδεμόνα του, δήλωσε, παρουσία των πληρεξούσιων των 

κατοίκων του χωριού Ανώπολη παπα-Νικηφόρου γιου Μανιού, Νικολού γιου Γιάννη, 

Γιάννη γιου Μιχελή, Γιώργη γιου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου γιου Γιώργη, ότι δεν 

έχει καμία απαίτηση για την καταβολή της αποζημίωσης αίματος από τους 

συγχωριανούς της, διότι οι καταδικασθέντες για τη δολοφονία του συζύγου της, 

Νικολός γιος Λογάκη και Μιχάλης Χαρακόπουλος «θανατώθηκαν, όπως επιβάλλεται 

από τον ιερό νόμο».1187 Είναι από τις σπάνιες φορές που σημειώνεται η εκτέλεση της 

ποινής στο ιεροδικαστικό κατάστιχο. 

Δεν γνωρίζουμε με αποδείξεις εάν οι γενίτσαροι εκμεταλλεύονταν την ισχύ της 

ιδιότητάς τους και την επιρροή των διασυνδέσεών τους, προκειμένου να ελαφρύνουν 

μια ποινή ή να αποφύγουν την τιμωρία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκβαση μιας 

ποινικής αγωγής μπορούσε να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η 

κοινωνική θέση, το φύλο και η θεσμική ιδιότητα, μπορούμε να αντιληφθούμε τη 

σημασία που είχε, για παράδειγμα, η θαρραλέα απόφαση δύο χριστιανών γυναικών να 

καταγγείλουν έναν γενίτσαρο, έστω και πιθανότατα εξισλαμισμένο, για δολοφονία. 

Πρόκειται για την Εργίνα κόρη Αγγελή από τη Φοινικιά Τεμένους, σύζυγο του 

δολοφονηθέντος Μιχάλη Λεμπίτη, και την ενήλικη κόρη της Κατεργιά.1188 Οι δύο 

γυναίκες παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο, με την Εργίνα να 

εκπροσωπεί ταυτόχρονα τον ανήλικο γιο της, κατηγορώντας τον συγχωριανό τους, 

                                                           
1186 Πρόκειται για τον κετχιουντά των τσαούσηδων Μουσταφά Αγά γιο [   ], τον εμίνη των τσαούσηδων 

Αλί Αγά γιο Μαχμούτ, τον τσορμπατζή του 11ου [λόχου] Μαχμούτ Αγά γιο Ρετζέπ, τον τσορμπατζή του 

57ου [λόχου] Χασάν Αγά γιο Αλί και τον τσορμπατζή του 62ου [λόχου] Ιμπραήμ Αγά γιο Αχμέτ. 
1187 Ι.Κ.Χ. 4:731 [20/7/1673]. 
1188 Ι.Κ.Χ. 4:209 [20/9/172]. 
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ντόπιο γενίτσαρο του 12ου λόχου, Μουσταφά Μπεσέ γιο Αμπντουλλάχ, για τον 

θανάσιμο τραυματισμό του συζύγου της μιας και πατέρα της άλλης. Ανέφεραν 

συγκεκριμένα ότι, μια ημέρα νωρίτερα, ο κατηγορούμενος πήγε στο χωράφι του 

θανόντος και, με έναν σιδερένιο κασμά, τον τραυμάτισε στην πλάτη και στο πρόσωπο 

και του έσπασε το δεξί χέρι. Τρεις ώρες μετά ο Μιχάλης υπέκυψε στα τραύματά του. 

Όπως αναφέρεται, αιτία της δολοφονικής αυτής επίθεσης ήταν η παρουσία των βοδιών 

του δολοφονηθέντος στο μποστάνι του δράστη. Μετά την κατάθεση των εναγουσών ο 

κατηγορούμενος παραδέχτηκε στο ιεροδικείο ότι πράγματι όλα έγιναν όπως 

κατατέθηκαν. Η καταχώριση ολοκληρώνεται δίχως να καταγραφεί η απόφαση του 

καδή. Δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία σχετικά με την υπόθεση αυτή στους 

ιεροδικαστικούς κώδικες. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, είναι βέβαιο ότι, βάσει των 

κανόνων του ιερού νόμου, το ιεροδικείο δεν μπορούσε να επιβάλει την ποινή της 

αντεκδίκησης σε δολοφονία με δράστη μουσουλμάνο και θύμα μη μουσουλμάνο. 

Ωστόσο το ποινικό αδίκημα δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητο. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενες σελίδες, έπρεπε να τιμωρηθεί με ποινή ταζίρ, η οποία μπορούσε να έχει 

τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης. Ας σημειώσουμε πάντως πως είναι ενδιαφέρον 

πως, κατά την καταχώριση, ο Μουσταφά Μπεσέ δεν αμφισβήτησε την ενοχή του και 

για αυτό δεν χρειάστηκε να προσέλθουν μάρτυρες στο ιεροδικείο. Η φύση των 

ιεροδικαστικών καταχωρίσεων είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε γιατί 

συνέβη αυτό· αν, για παράδειγμα, υπήρχαν μάρτυρες και θεώρησε περιττό να αρνηθεί 

την ενοχή του ή αν είχε μετανιώσει για την πράξη του. 

 Ολοκληρώνοντας την ενότητα σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ζωής, θα 

αναφερθούμε σε δύο ακόμη καταχωρίσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την προσπάθεια των 

γυναικών αφενός να διεκδικήσουν όσα θεωρούσαν ότι τους ανήκαν και αφετέρου να 

κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουν την οικογένειά τους. Η πρώτη 

καταχώριση αφορά την αγωγή της Φατμά κόρης Αμπντουλλάχ εναντίον του Ιβάζ 

Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ, ντόπιου γενίτσαρου του 5ου λόχου, για τη δολοφονία του 

συζύγου της Μουσταφά Μπέη, που κατοικούσε στο χωριό Γάζι (;) Μαλεβιζίου.1189 Η 

ενάγουσα δήλωσε στο ιεροδικείο, όπου παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως, ότι, πέντε 

ημέρες νωρίτερα, ο εναγόμενος με μια σιδερένια βουκέντρα (demürlü öğendire ile) εκ 

προθέσεως (‘amden) τραυμάτισε θανατηφόρα τον σύζυγό της στο αριστερό μέρος του 

κεφαλιού του, έξω από την πόλη του Χάνδακα. Με τη σειρά του ο εναγόμενος ανέφερε 

                                                           
1189 Ι.Κ.Χ. 3:435 [23/4/1672]. 
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ότι πράγματι τραυμάτισε το θύμα. Ωστόσο ισχυρίστηκε ότι έπειτα ήρθαν σε 

συμβιβασμό: ο τραυματισμένος Μουσταφά Μπέης έλαβε από τον δράστη τέσσερα 

ασλάνια γρόσια έναντι της δέσμευσής του ότι, σε περίπτωση θανάτου του, ο 

εναγόμενος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στους 

κληρονόμους του την αποζημίωση αίματος. Δύο γενίτσαροι μάρτυρες επιβεβαίωσαν 

την κατάθεσή του. Το ιεροδικείο απέρριψε την αγωγή και ζήτησε από την ενάγουσα 

να παραιτηθεί κάθε διεκδίκησης. Στην συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται πως το ζευγάρι 

έκανε λανθασμένες εκτιμήσεις και κινήσεις, εφόσον δεχτούμε πως όσα καταγράφονται 

στην καταχώριση έγιναν πράγματι έτσι. Από τη μια, ο Μουσταφά Μπέης φαίνεται είτε 

να υποτίμησε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του και να δέχτηκε την χρηματική 

αποζημίωση, θεωρώντας ότι θα αναρρώσει και θα συνεχίσει τη ζωή του, είτε να 

θεώρησε πως τα τέσσαρα γρόσια ήταν επαρκής αποζημίωση για την οικογένειά του σε 

περίπτωση θανάτου του, είτε να συμφώνησε με τον εναγόμενο χωρίς νε ενημερώσει τη 

σύζυγό του σχετικά. Από την άλλη, η σύζυγός του εμφανίζεται να οδηγείται σε μια 

αγωγή της οποίας η έκβαση ήταν προδιαγεγραμμένη. Πιο ψύχραιμος και πιο σώφρων 

από όλους τους εμπλεκόμενους φαίνεται να είναι ο Ιβάζ Μπεσέ, ο οποίος φρόντισε, 

όσο ακόμη ήταν ζωντανός ο Μουσταφά Μπέης, να διευθετήσει την υπόθεση 

καταβάλλοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό και φροντίζοντας να έχει τους δύο μάρτυρες 

που θα επιβεβαίωναν την εγκυρότητα της συμφωνίας. 

 Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και σε μια υπόθεση του δεύτερου 

ιεροδικαστικού κώδικα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, η οποία αναδεικνύει την 

προσπάθεια μιας χριστιανής συζύγου – σε συνεργασία με άντρες συγγενείς της και 

χρησιμοποιώντας το ανδρικό δίκτυο του συζύγου της – να ενώσει ξανά την οικογένειά 

της. Πρόκειται για την Εργίνα κόρη Πανά από τα Σταυράκια Μαλεβιζίου, σύζυγο του 

τσαούση των αζάπηδων, Μουσταφά Μπέη γιου Ραμαζάν.1190 Πληροφορούμαστε ότι ο 

Μουσταφά βρισκόταν στη φυλακή επί τρεις μήνες για τη δολοφονία του σαμαρά 

(semerci) Χασάν, ο οποίος καταγόταν από την κωμόπολη Οσμαντζίκ της Ανατολίας 

και διέμενε προσωρινά στο Χάνδακα.1191 Η Εργίνα αυτοπροσώπως, μαζί με τον 

ενήλικο γιο της Αλί και τον συγγενή τους τζεμπετζή Αλί Μπεσέ γιο Κασίμ, 

παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο του Χάνδακα. Και οι τρεις δήλωσαν πως εγγυώνται για 

                                                           
1190 Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 313, (αρ. μτφρ. 550 

[31/3/1671]. 
1191 Εκ παραδρομής στην ελληνική μετάφραση σημειώνεται ότι ο φυλακισμένος για την δολοφονία 

σύζυγος της Εργίνας καταγόταν από το Οσμαντζίκ και έμενε προσωρινά στον Χάνδακα. 
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το πρόσωπο του Μουσταφά Μπέη και ότι δεσμεύονται να τον παρουσιάσουν στις αρχές 

όποτε ζητηθεί.1192 Για το ίδιο ζήτημα παρουσιάστηκε ως εγγυητής και ο σπαχής του 

παραπάνω χωριού, κουμπαρατζήμπασης Οσμάν Μπέης γιος Ορούτς.1193 Είναι 

προφανές ότι η Εργίνα μόνη της δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει την αποφυλάκιση του 

Μουσταφά. Σε συνεργασία όμως με τους τρεις άντρες τα κατάφερε. Το γεγονός ότι το 

θύμα διέμενε προσωρινά στο Χάνδακα και πιθανόν δεν είχε εκεί συγγενείς για να 

υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά του, πρέπει να έπαιξε ρόλο 

στην απόφαση του καδή για την αποφυλάκιση του Μουσταφά. Η στρατιωτική ιδιότητα 

του τελευταίου, όπως και των δύο από τους τέσσερις εγγυητές, επίσης πρέπει να 

επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου. Ας σημειωθεί τέλος πως στην καταχώριση 

δεν καταγράφεται καμία πληροφορία για τη δολοφονία, καθώς δεν αποτελεί εκδίκαση 

της υπόθεσης του εγκλήματος. 

 

 

II. Εγκλήματα κατά της περιουσίας 

 

Από τις μόλις δύο καταχωρίσεις ποινικών πράξεων κατά περιουσίας είναι δύσκολο να 

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα η πρώτη αφορά έμμεσα μια 

γυναίκα, την σύζυγο του Γιουσούφ Μπέη γιου Αμπντουλλάχ, από το Ρεμουντοχώρι 

Τεμένους, ο οποίος ήγειρε αγωγή εναντίον χριστιανών που εισέβαλαν στο σπίτι του, το 

λήστεψαν και χτύπησαν τη σύζυγό και τους υπηρέτες του.1194 Ουσιαστικά επρόκειτο 

για συμμορία ληστών μια και η κατηγορία αφορούσε οκτώ συνολικά άτομα. Επρόκειτο 

για τον Γιάννη γιο Μανόλη, Νικολό γιο Τζώρτζη, Κωνσταντίνο Συναδινό από το χωριό 

Μουχτάροι Πεδιάδας, τον Γιακουμή Καρφαλώτο (;) και τον γιο του Γιώργη από το 

Αμαριανώ Πεδιάδας, καθώς και τους συγχωριανούς των τελευταίων Μανιό γιο 

                                                           
1192 Για το διορισμό και τις υποχρεώσεις των εγγυητών βλ. H. Y. Apaydın, λ. “Kefalet”, στο Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 25, Κωνσταντινούπολη 2002, 168-177· A. Kahraman, “İslam 

Hukukunda Şahsa (Nefse) Kefâlet Müessesesi ve Türk Ceza Muhakemeleri Hukuku’ndaki Teminatla 

Salıverme Müessesesi ile Mukayesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1998), 301-

328. 
1193 Επρόκειτο για πολύ γνωστό πρόσωπο, με συχνή παρουσία σε διάφορες υποθέσεις που κατέληγαν 

στο ιεροδικείο. Βλ. ενδεικτικά Ι.Κ.Χ. 3:231 [8/6/1672], 344 [16/2/1672], 372 [15/3/1672], 456 

[3/5/1672]· Ι.Κ.Χ. 4:74 [29/7/1672], 140 [24/8/1672], 485 [9/1-19/1-1673], 506 [19/2/1673], 518 [27/2-

9/3/1673]· Ι.Κ.Χ. 5:100 [17/9/1673], 304 [27/2-8/3/1674], 423 [26/5/1674]. 
1194 Ι.Κ.Χ. 3:183 [16/5/1672]. 
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Γιάγκου, Γιώργη γιο Χατζή και Μιχάλη Τσεβό. Παρόντες στο ιεροδικείο ήταν όλοι, 

εκτός των τριών τελευταίων. Οι ληστές συνελήφθησαν με τα κλοπιμαία (οικοσκευή, 

ενδύματα, κοσμήματα και μετρητά) και παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν τη ληστεία και 

μοιράστηκαν μεταξύ τους τα κλοπιμαία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η 

καταχώριση, δίχως να καταγράφεται η απόφαση του καδή. Πιθανότατα τα κλοπιμαία 

επεστράφησαν στον ιδιοκτήτη τους. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τι απέγιναν οι 

συλληφθέντες και ποια ήταν η τιμωρία τους για τη ληστεία και τη χειροδικία. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, για την απόδειξη ενός ποινικού αδικήματος ήταν 

απαραίτητη η ομολογία του δράστη ή των δραστών, όπως είδαμε στην προηγούμενη 

υπόθεση, ή η κατάθεση δύο αξιόπιστων μαρτύρων υπέρ του ενάγοντος. Με την βοήθεια 

μαρτύρων η Ραζιγέ, κάτοικος Ιναντιγέ, αδελφή και μοναδική κληρονόμος του Αλί 

Μπέη γιου Αμπντουλλάχ, απέδειξε ότι ο πρώην αγάς των ντόπιων γενιτσάρων, Αλί 

Αγάς γιος Μεχμέτ, πήρε παράνομα αγροτική παραγωγή που προερχόταν από την 

περιουσία του θανόντος αδερφού της. Ισχυρίστηκε, μέσω του πληρεξούσιου συζύγου 

της, ότι ο εναγόμενος δεν έκλεψε ο ίδιος τα αγροτικά προϊόντα, αλλά έστειλε δύο 

υπηρέτες του, τον Σουλεϊμάν και τον Ντιλαβέρ, που αφαίρεσαν 117 μουζούρια σιτάρι, 

90 μουζούρια κριθάρι και 45 μουζούρια βρώμη.1195 Μετά την άρνηση του εναγόμενου, 

η ενάγουσα προσήγαγε δύο μάρτυρες για να επιβεβαιώσει την κατηγορία. Το 

ιεροδικείο ζήτησε από τον εναγόμενο να επιστρέψει την κλεμμένη αγροτική παραγωγή. 

Στην καταχώριση δεν αναφέρεται για ποιο λόγο ένας πρώην υψηλόβαθμος γενίτσαρος 

προέβη σε μια τέτοια πράξη. Η κατάθεση των μαρτύρων ήταν αρκετή για την δικαίωση 

της ενάγουσας και την καταδίκη του εναγόμενου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, όλες οι 

νομικές σχολές συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που τα κλοπιμαία έχουν βρεθεί, πρέπει 

να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη τους. Ωστόσο δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και ο δράστης 

και μάλιστα αυστηρά, μια και η πράξη αυτή τιμωρείται με ποινή χαντ; Δεν θα είχε 

άδικο οποιοσδήποτε σκεφτόταν ότι η ποινή ήταν αρκετά επιεικής και ότι αυτό 

πιθανότατα σχετιζόταν με το αξίωμα του εναγόμενου. Από την άλλη, το ζήτημα της 

ποινής μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως υπήρχε έτσι κι αλλιώς, 

ανεξαρτήτως ιδιότητας των αντιδίκων, απόσταση μεταξύ νομικής θεωρίας και πράξης. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να εικάσουμε πως η θέση του πρώην αγά των ντόπιων 

γενιτσάρων διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι απέναντί του βρισκόταν μια γυναίκα. 

Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως η γυναίκα αυτή ήταν απούσα από το 

                                                           
1195 Ι.Κ.Χ. 3:288 [11/1/1672]. 
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δικαστήριο, εκπροσωπούμενη από έναν άντρα. Πέρα από το ζήτημα του αν αυτή η 

απόφαση ελήφθη επειδή η Ραζιγέ αντιλαμβανόταν τη μειονεκτική θέση της σε ένα 

θεσμό που κυριαρχούνταν από άντρες, τίθεται κι εδώ το ερώτημα αν η πρωτοβουλία 

για τον χειρισμό ζητημάτων οικογενειακής περιουσίας ανήκε πάντα στις γυναίκες-

ιδιοκτήτριες ή στους άντρες τους. 

 

 

III. Εγκλήματα κατά της τιμής 

 

Στα μελετώμενα κατάστιχα, όπως και στα ιεροδικαστικά κατάστιχα άλλων περιοχών 

υπό οθωμανική κυριαρχία, δεν συναντάμε συχνά καταχωρίσεις που να αφορούν την 

παράνομη συνεύρεση ενός άντρα και μιας γυναίκας, είτε αυτή γινόταν με την 

συγκατάθεση της γυναίκας (μοιχεία) είτε δια της βίας (βιασμός). Να επισημάνουμε ότι 

στο ισλαμικό δίκαιο απουσιάζει το αδίκημα του βιασμού per se. Για αυτό τον λόγο, η 

ποινική αυτή πράξη εξετάζεται και δικάζεται στο πλαίσιο της μοιχείας/zina.1196 Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, για να μπορεί το ιεροδικείο να καταδικάσει κάποιον για τις παραπάνω 

ποινικές πράξεις, πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες που να έχουν δει οι ίδιοι την παράνομη 

επαφή ή να υπάρξει ομολογία από τους εμπλεκόμενους. Αν κανένα από αυτά τα δύο 

δεν συμβεί, υπάρχει ο κίνδυνος καταδίκης για συκοφαντική κατηγορία μοιχείας (kazf). 

Πέρα από την δυσκολία απόδειξης μιας τέτοιας πράξης, θα πρέπει να ήταν πολύ 

δύσκολο για μια γυναίκα να παρουσιαστεί στο ιεροδικείο και δημόσια να δηλώσει ότι 

έπεσε θύμα παρενόχλησης, βιασμού ή ενδοοικογενειακής βίας.1197 Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις βιασμού, όπως αναδεικνύεται από τους μελετώμενους κώδικες, αλλά και 

από κώδικες άλλων περιοχών, κάποιες γυναίκες δεν δίσταζαν να δημοσιοποιήσουν τη 

σε βάρος τους παράνομη πράξη. Όπως αναφέρει η Sonbol, φαίνεται πως δεν φοβούνταν 

την κοινωνική αποδοκιμασία για την ατιμωτική πράξη που είχαν υποστεί.1198 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τους λόγους και τα πιθανά κίνητρα πίσω από μια τέτοια 

πράξη. 

                                                           
1196 Imber, “Zina in Ottoman Law”, 178, 187. 
1197 Ginio, “Women, Domestic Violence and Breaking Silence”, 154. 
1198 A. Sonbol, “Law and Gender Violence in Ottoman and Modern Egypt”, στο Women, the Family, and 

Divorce Laws in Islamic History, 285. 
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 Στην πρώτη από τις τρεις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της τιμής που 

καταχωρήθηκαν στους τρεις κώδικες, πρωταγωνιστεί η Αϊσέ κόρη Αχμέτ, που 

κατοικούσε κοντά στη συνοικία του τζαμιού Ντεφτερντάρ Πασά στο Χάνδακα.1199 

Παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στον καδή της πόλης εγείροντας αγωγή κατά του 

Αντώνη γιου Μανιού, που κατοικούσε στο Νεφς Τέμενος. Όπως πληροφορούμαστε 

από την κατάθεσή της, δύο χρόνια πριν, όταν ακόμη ήταν χριστιανή,1200 ζούσε ως 

υπηρέτρια στο σπίτι του εναγόμενου. Μια μέρα η γυναίκα του την έστειλε στο αμπέλι, 

όπου βρισκόταν ο εναγόμενος. Στο σημείο αυτό η αφήγησή της γίνεται ιδιαίτερα 

γλαφυρή και παραστατική. Λέει χαρακτηριστικά «κάτω από μια αχλαδιά, που 

βρισκόταν στα σύνορα του προαναφερόμενου αμπελιού, με πήρε και δια της βίας 

διέπραξε μοιχεία, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσω την παρθενία μου. Επειδή ήμουν 

παρθένα και δεν ήξερα από αυτά, δεν ήγειρα αγωγή ούτε προέβαλα κάποια αξίωση/zikr 

olunan bağın sınorunda vaki‘ armud eşcarını altında beni ahz ve ikrahla bana zina edüb 

bikrimi izale eyledi ben bekaret ne idiğün bilmemekle da‘va ve taleb etmemiştim». Η 

Αϊσέ δεν μπόρεσε να αποδείξει με μάρτυρες την κατάθεσή της και η αγωγή 

απορρίφθηκε, χωρίς καν το δικαστήριο να προτείνει στον εναγόμενο να ορκιστεί. Στην 

καταχώριση δεν δηλώνεται πουθενά η ηλικία της, προκειμένου να καταλάβουμε εάν 

πράγματι υπήρχε η πιθανότητα να μην γνώριζε λεπτομέρειες σχετικά με την ερωτική 

συνεύρεση δύο ανθρώπων ή αν επρόκειτο απλώς για ένα νομικό επιχείρημα. Εύλογα 

θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί η Αϊσέ περίμενε δύο χρόνια για να διεκδικήσει το δίκιο 

της στο δικαστήριο. Όταν παρουσιάστηκε στον καδή δήλωσε ως τόπο κατοικίας τον 

Χάνδακα. Άραγε ο βιασμός της είχε ως αποτέλεσμα τον εκδιωγμό της από το σπίτι των 

κυρίων της και την εγκατάστασή της στο Χάνδακα; Ή ο εξισλαμισμός της ήταν 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να απελευθερωθεί από την εξουσία του Αντώνη και 

να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ήξεραν το παρελθόν και την 

προέλευσή της; Ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει και η ίδια να ξεχάσει ό,τι είχε συμβεί 

και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα; Οι παραπάνω εικασίες, όσο κι αν φαίνονται λογικές, 

παραμένουν εικασίες. 

Τι μεσολάβησε στο διάστημα των δύο ετών και την έκανε να αποφασίσει να 

δημοσιοποιήσει την ντροπιαστική στιγμή της απώλειας της παρθενίας της και μάλιστα 

                                                           
1199 Ι.Κ.Χ. 5:541 [31/8/1674]. 
1200 Είναι περίεργο που το πατρώνυμό της είναι Αχμέτ και όχι Αμπντουλλάχ. Ίσως πρόκειται για λάθος 

του γραφέα. 
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στο δημόσιο χώρο του δικαστηρίου, ο οποίος θα ήταν γεμάτος από άντρες (υπάλληλοι 

δικαστηρίου, διάδικοι, μάρτυρες, πληρεξούσιοι); Υπήρξε καθοδήγηση από κάποιον 

τρίτο, προκειμένου να διεκδικήσει την αποκατάσταση της τιμής της, ή απλώς 

επιθυμούσε να πάρει εκδίκηση, θεωρώντας πως το ιεροδικείο ήταν το πλέον αρμόδιο 

για να τιμωρήσει το βιασμό της, προσβλέποντας ίσως και στην είσπραξη κάποιας 

χρηματικής αποζημίωσης; Ίσως ο εξισλαμισμός της ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της, 

οπλίζοντάς την με το απαραίτητο θάρρος προκειμένου να διεκδικήσει, ως 

μουσουλμάνα πια, τα νόμιμα δικαιώματα που της αναγνώριζε ο ισλαμικός νόμος. 

 Όπως αναφέρει η Sonbol, η οποία μελέτησε οθωμανικά κατάστιχα της 

Αιγύπτου, τα κορίτσια που έχαναν την παρθενία τους έπειτα από βιασμό, είχαν τη 

δυνατότητα να παντρευτούν τον άντρα που ήταν υπεύθυνος. Μάλιστα, σε κάποιες 

περιπτώσεις, οι άντρες χρησιμοποιούσαν τον βιασμό για να αναγκάσουν μια γυναίκα 

ή την οικογένειά της να συναινέσει στο γάμο.1201 Στην μελετώμενη περίπτωση, η 

επιλογή του γάμου μεταξύ του παντρεμένου χριστιανού πρώην κυρίου της και της Αϊσέ 

ήταν αδύνατη, μια και το θύμα ήταν πια μουσουλμάνα.1202 Πιθανότατα αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο ο καδής δεν ζήτησε από τον χριστιανό κατηγορούμενο να ορκιστεί. 

Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν μάρτυρες και το γεγονός είχε συμβεί τόσο καιρό πριν, 

όταν ακόμη η Αϊσέ ήταν χριστιανή, το μουσουλμανικό δικαστήριο δεν αφιέρωσε 

περισσότερο χρόνο στην υπόθεση. Όποια κι αν ήταν τα κίνητρα και οι προσδοκίες της 

Αϊσέ από τη συγκεκριμένη αγωγή, διαψεύστηκαν. Προφανώς η κοινωνική της 

προέλευση και η οικονομική της κατάσταση δεν θα τη βοήθησαν επίσης στην 

προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αν και από νομική σκοπιά είναι σαφές 

πως χωρίς μάρτυρες – που έτσι κι αλλιώς θα ήταν δύσκολο να υπάρχουν στην 

περίπτωση ενός βιασμού που έλαβε χώρα στην αγροτική ύπαιθρο – δεν μπορούσε να 

δικαιωθεί. 

                                                           
1201 A. Sonbol, “Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt”, στο Women in the Ottoman Empire, 219, 

222. Για μια παρόμοια υπόθεση που εκδίκασε το κοινοτικό δικαστήριο της Μυκόνου (1828), στην οποία 

ο κατηγορούμενος για τον βιασμό ενός εντεκάχρονου ή δωδεκάχρονου κοριτσιού δήλωσε ότι το 

αγαπούσε και επιθυμούσε να το παντρευτεί, βλ. Doxiadis, “Property and Morality”, 75-76. 
1202 Σε μια αντίστοιχη περίπτωση βιασμού μιας ανήλικης μουσουλμάνας από έναν έγγαμο χριστιανό, 

κατόπιν άρνησης του βιασμού από τον τελευταίο, ο πατέρας και κηδεμόνας του κοριτσιού 

χρησιμοποίησε την μαρτυρία δύο μαιών για να αποδείξει ότι το κορίτσι του είχε πρόσφατα χάσει την 

παρθενία του. Αν και αυτό δεν αποτελούσε επαρκές τεκμήριο για τον βιασμό κατά τον ιερό νόμο, που, 

όπως προαναφέραμε, απαιτεί αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος, το ιεροδικείο αποφάσισε να πληρώσει 

ο χριστιανός ένα ποσό ως αποζημίωση για την απώλεια της παρθενίας της κοπέλας. Ο πατέρας της 

ανήλικης δέχτηκε το ποσό και απέσυρε την αγωγή. Ούτε σε αυτή την περίπτωση ετίθετο θέμα γάμου 

του χριστιανού με τη μουσουλμάνα· Sonbol, “Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt”, 221. 
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Την ίδια τύχη με την Αϊσέ μοιράστηκε μια άλλη μουσουλμάνα, από το Τέμενος. 

Πρόκειται για την Φατμά κόρη Αμπντουλμενάν από τις Βασιλειές Τεμένους.1203 

Παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο κατηγορώντας τον γενίτσαρο του 4ου 

λόχου των αυτοκρατορικών γενιτσάρων Αλί Μπεσέ γιο Μουσταφά ότι τη βίασε. 

Αναφέρει στην κατάθεσή της: «την ημέρα καταχώρισης του εγγράφου ο 

προαναφερόμενος Αλί Μπεσέ ήρθε στο χωράφι μου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 

που είναι γνωστή με την ονομασία Μάραθα (;), και σκόπιμα με κατέστρεψε με πρόθεση 

για παράνομες και ανήθικες πράξεις (beni fi’l-i şeni‘ kasdı ile yıkub). Μέχρι να έρθουν 

οι άνθρωποι από το χωριό, οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές μου, με είχε κάνει κτήμα του 

διά της βίας». Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε το αδίκημα. 

Παρόλο που η ενάγουσα ζήτησε και έλαβε από το ιεροδικείο προθεσμία για να βρει 

μάρτυρες, δεν κατάφερε να παρουσιάσει αποδείξεις για την κατηγορία. Η αγωγή της 

απορρίφθηκε. 

Με βάση τις πληροφορίες της καταχώρισης, η Φατμά δεν έχασε καθόλου 

χρόνο. Αμέσως μετά το συμβάν1204 μετέβη στο ιεροδικείο του Χάνδακα για να ζητήσει 

την τιμωρία του δράστη. Άραγε υπολόγιζε να βρει στήριξη και συμπαράσταση από 

τους συγχωριανούς της που, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, άκουσαν τις φωνές της και 

πήγαν στο μέρος όπου έγινε το συμβάν; Όπως αναφέρεται στην καταχώριση, ζήτησε 

και έλαβε μερικές φορές προθεσμία για να παρουσιάσει μάρτυρες, αλλά δεν τα 

κατάφερε.1205 Μήπως το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν γενίτσαρος του 

σουλτανικού στρατού έπαιξε ρόλο στη δυσκολία της ενάγουσας να βρει μάρτυρες; 

Παρόλο που εκείνη στην κατάθεσή της κάνει λόγο για «ανήθικες πράξεις/fi’l-i şeni‘», 

ο εναγόμενος στη δική του δηλώνει την αθωότητά του, ότι δεν έκανε καμία πράξη που 

να συνιστά το ποινικό αδίκημα της μοιχείας. 

 Στην τρίτη και τελευταία υπόθεση, το έγκλημα κατά της τιμής που διαπράχθηκε 

σε βάρος μιας έγγαμης χριστιανής προκάλεσε την αντίδραση όλης της κοινότητας. 

Συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουνίου του 1672 οι προύχοντες του χωριού Αυγενική 

Μαλεβιζίου Γιάννης γιος Μιχάλη, Μιχάλης γιος Γιάννη, παπα-Νικολός γιος Μάρκου, 

Γεωργηλάς γιος Γιάννη, μαστρο-Μανόλης γιος Γιώργη, Μιχάλης γιος Μανόλη, 

                                                           
1203 Ι.Κ.Χ. 4:999 [26/2/1685]. 
1204 “Tarih-i kitab günü” δηλαδή, την ημέρα [καταχώρισης] του εγγράφου. Να αναφέρουμε ότι το χωριό 

Βασιλειές βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Χάνδακα. Σήμερα αποτελεί, ουσιαστικά, 

προάστιο του Ηρακλείου. 
1205 “bir kaç defa’a mehl-i şer’ı ile mehl verilüb her merrede müddet-i mehl münkaziyye olub”. 
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Αντώνης γιος Μιχάλη, Νικολός γιος Μανιού και άλλοι συγχωριανοί τους 

παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο του Χάνδακα και ενήγαγαν τον χρυσοχόο Ρίζο γιο 

Δημήτρη και τον Κωνσταντίνο γιο Γιάννη.1206 Δήλωσαν ότι οι εναγόμενοι ενοχλούσαν 

όλους τους κατοίκους του χωριού και ότι ο Ρίζος, δεκατρείς μέρες νωρίτερα, πήρε τη 

Μαρία, γυναίκα του Γιάννη, με σκοπό να προβεί σε «άσεμνες και ανήθικες πράξεις σε 

βάρος της, γεγονός που συνέβη μπροστά στα μάτια των κατοίκων του χωριού/fi’l-i 

şeni‘ kasdıyla karye-i mezbureden ihrac etdiğin cem-i gafir müşahede etmişler». Την 

κατάθεση των εναγόμενων επιβεβαίωσαν δύο μάρτυρες: ο αγάς των στρατιωτών της 

αριστερής πτέρυγας Ισμαήλ Μπέης γιος Μπαϊράμ και ο Κωνσταντίνος γιος παπα-

Γιάννη. Το δικαστήριο απαγόρευσε την είσοδο των εναγόμενων στο χωριό.1207 

 Όπως φαίνεται στο οθωμανικό κείμενο της καταχώρισης, αμέσως μετά τη 

δήλωση των εναγόντων, ακολούθησε η κατάθεση των μαρτύρων και η ετυμηγορία του 

δικαστηρίου. Οι εναγόμενοι, παρόλο που, όπως σημειώνεται, ήταν παρόντες στο 

ιεροδικείο, είναι παντελώς απόντες από την καταχώριση. Συνήθως, μετά την 

καταγγελία του ενάγοντος, ακολουθούσε η άρνηση ή η αποδοχή της κατηγορίας από 

τον εναγόμενο. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, η «φωνή» των εναγόμενων δεν ακούγεται 

πουθενά. Παρόλο που η καταχώριση δεν αναφέρει όλες τις πληροφορίες που θα μας 

επέτρεπαν να έχουμε μια καθαρή εικόνα των γεγονότων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

οι δύο κατηγορούμενοι δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους, διότι 

συνάντησαν την αντίδραση των κατοίκων του χωριού. Όπως γίνεται κατανοητό, δεν 

ήταν η πρώτη φορά που ο Ρίζος και ο Κωνσταντίνος προκαλούσαν αναστάτωση με τις 

πράξεις τους. Οι κάτοικοι αυτή τη φορά αντέδρασαν άμεσα, φροντίζοντας να 

εξασφαλίσουν επίσημη δικαστική απόφαση για την προστασία των συγχωριανών τους. 

Οι κατηγορούμενοι ήταν σε τόσο δυσχερή θέση που δεν χρειαζόταν καν να τους δοθεί 

η δυνατότητα από το ιεροδικείο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Γκαρά, τέτοιες υποθέσεις κατάφωρης παραβίασης του νόμου έδιναν 

στον καδή τη δυνατότητα «να υπερβεί τις αυστηρές προβλέψεις του ισλαμικού νόμου 

ως προς την απόδειξη του κατηγορητηρίου». Ταυτόχρονα,όμως, εξασφάλιζε στην 

κοινότητα τη δυνατότητα να απαλλαχθεί από άτομα που θεωρούσε επικίνδυνα για την 

                                                           
1206 Ι.Κ.Χ. 3:238 [12/6/1672]. Βλ. και Jennings, “Limitations of the Judicial Powers of the Kadi”, 177. 
1207 Για την τιμωρία της εξορίας σε άντρες και γυναίκες που η παραβατική συμπεριφορά τους 

αποτελούσε απειλή για την ηθική τάξη βλ. Αναστασόπουλος και Γκαρά, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί 

εγκλήματος και τιμωρίας», 43. Παρόμοια τακτική ακολουθούσαν τα κοινοτικά δικαστήρια σε νησιά των 

Κυκλάδων· Doxiadis, “Property and Morality”, 73-74. 
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τάξη και την ηθική των μελών της.1208 Τα μέλη μιας κοινότητας, με επικεφαλής τους 

προκρίτους, ήταν συλλογικά υπεύθυνα για την τήρηση της ασφάλειας και της ηθικής 

τάξης.1209 Για αυτό η παρουσία των προκρίτων στο ιεροδικείο ήταν απολύτως 

δικαιολογημένη και ενίοτε επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά 

της ζωής και της τιμής, ο ρόλος των επικεφαλής της κοινότητας δεν ήταν παθητικός.1210 

 Ολοκληρώνοντας θα αναφερθούμε σε μια υπόθεση η οποία σχετίζεται εμμέσως 

με το ποινικό αδίκημα της μοιχείας και για αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στις 

προηγούμενες υποθέσεις. Πρόκειται για την αγωγή που κατέθεσε η Ανεζίνα, με 

πληρεξούσιο τον Γιώργη γιο Μιχάλη, σύμφωνα με την μαρτυρία δύο χριστιανών, κατά 

του Πέρου, με την κατηγορία ότι διεκδικεί κληρονομικό μερίδιο από την περιουσία του 

θανόντος προ εικοσαετίας Μανολάκη που κατοικούσε στο Τέμενος.1211 Η ενάγουσα, 

ως ομομήτρια αδελφή του θανόντος, είχε λάβει την περιουσία που είχε αφήσει, ενώ ο 

εναγόμενος ισχυριζόταν ότι είχε δικαίωμα στην περιουσία αυτή διότι ήταν γιος του 

Μανολάκη, που τον είχε αποκτήσει με την Καλή, μητέρα του Πέρου. Η ενάγουσα 

κατέθεσε στο ιεροδικείο σχετικό φετβά δηλώνοντας παράλληλα ότι ο εναγόμενος 

προήλθε από μοιχεία και δεν είχε καμία σχέση με τον Μανολάκη (mezbur Pero zinadan 

hasιl olmağιn nesebi Manolaki’den sabit olmayub). Ταυτόχρονα παρουσίασε δύο 

χριστιανούς μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν ότι, όταν η μητέρα του εναγόμενου, Καλή, 

εργαζόταν ως υπηρέτρια στο σπίτι του θανόντος έμεινε έγκυος και ο Μανολάκης δεν 

ανέλαβε την ευθύνη. Εκείνη γέννησε κανονικά το παιδί σε άλλο μέρος (ενν. όχι στο 

σπίτι όπου εργαζόταν), όμως κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας του.1212 Δεν 

ξέρουμε εάν η απομάκρυνση της υπηρέτριας και μητέρας του Πέρου συνδεόταν με την 

παράνομη συνεύρεσή της με το αφεντικό της. Ο Μανολάκης προφανώς δεν ήταν 

                                                           
1208 Γκαρά, «Μεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης στα οθωμανικά ιεροδικεία», 42. 
1209 A. Marcus, “Privacy in Eighteenth-Century Aleppo: The Limits of Cultural Ideals”, International 

Journal of Middle East Studies, 18/2 (1986), 177· Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul, 130-

132· Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 65. 
1210 Για ένα ακόμη παράδειγμα άμεσης επέμβασης των μελών της κοινότητας βλ. Ι.Κ.Χ. 4:890 

[26/5/1684]. Πρόκειται για την υπόθεση ιερέα, του παπα-Νικολού γιου Γιώργη, τον οποίο οι 

συγχωριανοί του είδαν να μπαίνει κρυφά τη νύχτα στο σπίτι όπου έμενε η σύζυγος του στρατιώτη Αλί 

Μπεσέ γιου Αμπντουλλάχ, κατοίκου του χωριού Κάτω Βιάννος του ναχιγέ Ρίζου. Ειδοποίησαν αμέσως 

τρεις μουσουλμάνους του χωριού, οι οποίοι διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα μάτια το γεγονός. Στην 

καταχώριση δεν σημειώνεται το όνομα της συζύγου και δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν ήταν χριστιανή ή 

μουσουλμάνα, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε έγκλημα κατά της τιμής. Πάντως η αντίδραση της 

κοινότητας ήταν άμεση. 
1211 Ι.Κ.Χ. 5:850 [17/6/1689]. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένο χωριό, παρά μόνο ότι κατοικούσε στο 

Τέμενος. 
1212 «ol tarihde halik-i mezbur Kali’nin evinde hidmetkârıydι hamil olub bu Pero’yu tevellüd eyledi 

kimden hamile eylediği ma’lum olmayub halik-i mezbur dahi mezbur Kali evinde redd edüb ahir yerde 

işbu Pero’yu tevellüd eyledi lakin nesbi kimden sabitdir ma’lumumuz değildir deyü». 
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παντρεμένος, διότι η μόνη κληρονόμος του ήταν η αδερφή του, εκτός αν είχε σύζυγο ή 

οικογένεια που είχε πεθάνει πριν από εκείνον ή κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας που 

μεσολάβησε μέχρι τη δίκη. 

 

 

6.6 Συμπεράσματα 

 

Κάποιες γυναίκες των μελετώμενων επαρχιών, όπως και των υπολοίπων ναχιγέδων της 

Κρήτης, είχαν το θάρρος να παρουσιαστούν στο μουσουλμανικό δικαστήριο για να 

καταγγείλουν τα ποινικά αδικήματα που διαπράττονταν σε βάρος τους. Αν 

προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των γυναικών που έπεφταν θύματα 

εγκλημάτων κατά της ζωής, της περιουσίας και της τιμής βάσει του υλικού που 

μελετήσαμε, θα λέγαμε ότι οι βασικοί παράγοντες που τις στοχοποιούσαν σχετίζονταν 

με την κοινωνική τους προέλευση, την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση, 

καθώς και με την θρησκευτική τους ταυτότητα. Οι γυναίκες του μικρού δείγματος των 

ποινικών υποθέσεων που είναι διαθέσιμο, ήταν χριστιανές και εξισλαμισμένες. Από 

την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκ γενετής μουσουλμάνες δεν ήταν θύματα ποινικών 

αδικημάτων. Οι κοινωνικές συμβάσεις της παραδοσιακής μουσουλμανικής κοινωνίας 

όριζαν τη θέση μιας έγγαμης μουσουλμάνας εντός του προστατευμένου οικιακού 

περιβάλλοντος. Ο περιορισμός αυτός βέβαια αφορούσε τις γυναίκες που προέρχονταν 

από τα μεσαία και κυρίως από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Αφού δεν 

κυκλοφορούσαν συχνά δημοσίως μόνες, είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε 

ποινικές υποθέσεις. Αντιθέτως, οι γυναίκες που προέρχονταν από τα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα γίνονταν ευκολότερα στόχοι τέτοιων ενεργειών, μια και 

απολάμβαναν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.1213 Όπως προκύπτει από τις 

μελετώμενες καταχωρίσεις, ο τόπος διάπραξης των εγκλημάτων κατά της τιμής κυρίως 

ήταν δημόσιος, αντανακλώντας την παραδοσιακή αντίληψη της μουσουλμανικής 

κοινωνίας που ήθελε τις ευσεβείς και τίμιες γυναίκες να βρίσκονται περιορισμένες στο 

σπίτι τους και να μην κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους και σε άλλους δημόσιους 

χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Αϊσέ και η Φατμά δήλωσαν ότι ο βιασμός τους έγινε 

                                                           
1213 B. Tuğ, Politics of Honor in Ottoman Anatolia. Sexual Violence and Socio-legal Surveillance in the 

Eighteenth Century, Λάιντεν και Βοστόνη 2017, 171. 
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στο χωράφι. Από την άλλη, ο ιδιωτικός χώρος παραβιαζόταν στις περιπτώσεις 

εγκλημάτων κατά της περιουσίας και της ζωής. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να 

αποκλείσει την πιθανότητα οι γυναίκες να ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή να 

ήταν παράπλευρες απώλειες σε υποθέσεις των συζύγων τους. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, στις καταγεγραμμένες ποινικές υποθέσεις οι 

εμπλεκόμενοι είναι κυρίως άντρες ή άντρες και γυναίκες. Δεν έχει καταχωρηθεί καμία 

υπόθεση μεταξύ γυναικών. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είχαν 

καταφέρει να λύσουν όλα τα μεταξύ τους προβλήματα, προκειμένου ενωμένες να 

μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις καθημερινές δυσκολίες στην 

συμβίωσή τους με τους άντρες. Περισσότερο αντανακλά τη δομή της μουσουλμανικής 

κοινωνίας, στην οποία εξ ορισμού ήταν λιγότερο πιθανό για τις γυναίκες – σε σχέση με 

τους άντρες – να διαπράττουν ποινικά αδικήματα. Μπορεί να μην υπάρχει 

καταγεγραμμένη στους μελετώμενους κώδικες καμία υπόθεση δολοφονίας, κλοπής ή 

ηθικής αυτουργίας για την οποία να ευθύνεται μια γυναίκα, ωστόσο δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την ύπαρξή τέτοιων πράξεων, απλώς και μόνο επειδή απουσιάζει το 

γραπτό ίχνος τους. Όπως φαίνεται από κατάστιχα άλλων περιοχών, κάποιες γυναίκες 

κατέφευγαν στην ύστατη λύση προκειμένου να γλιτώσουν από συζύγους που 

αρνούνταν να τους δώσουν διαζύγιο ή που τις χτυπούσαν και τις κακοποιούσαν.1214 

 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το θάρρος των γυναικών που είχαν υποστεί 

σεξουαλική κακοποίηση. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι έπρεπε να κυκλοφορούν σεμνά 

ντυμένες και καλυμμένες για να μην προκαλούν τον αντρικό πληθυσμό, 

καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να ομολογήσουν δημόσια, παρουσία 

πολλών και άγνωστων αντρών, ότι είχαν βιασθεί ή είχαν εμπλακεί σε παράνομες 

ερωτικές πράξεις. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε στις καταχωρίσεις με τέτοιο 

περιεχόμενο ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες όχι μόνο δεν ντρέπονταν να μιλήσουν αλλά, 

κάποιες φορές, περιέγραφαν με ιδιαίτερη γλαφυρότητα τις συνθήκες και το σκηνικό 

της ποινικής πράξης.1215 Μάλιστα, σε αντίθεση με τις καταχωρίσεις αγοραπωλησιών, 

γάμων, διαζυγίων κτλ., οι οποίες καταχωρούνται με τρόπο φορμαλιστικό και ορολογία 

                                                           
1214 Για μια υπόθεση χριστιανής που έβαλε να δολοφονήσουν τον σύζυγό της, διότι τη χτυπούσε και δεν 

ήταν ευτυχισμένη από τη ζωή μαζί του βλ. Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts”, 60-61. 

Για μια άλλη υπόθεση γυναίκας που δηλητηρίασε τον τέως σύζυγό της επειδή εξακολουθούσε να 

επιθυμεί την ερωτική τους συνεύρεση μετά το διαζύγιο (γεγονός που συνιστούσε μοιχεία) και μάλιστα 

εξασφάλισε φετβά που νομιμοποίησε την πράξη της βλ. Imber, “Why You Should Poison Your 

Husband”, 214. 
1215 Tuğ, Politics of Honor, 170. 
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αυστηρά νομική, η καταγραφή των γλαφυρών μαρτυριών των γυναικών που είχαν 

εμπλακεί σε παράνομες ερωτικές επαφές, εκούσια ή ακούσια, δείχνει πως μπορεί να 

είχαν πετύχει τον στόχο τους να συγκινήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους άντρες 

ακροατές και, κυρίως, τον καδή, αποσκοπώντας στην τιμωρία του δράστη ή στην 

εξασφάλιση χρηματικής αποζημίωσης για την βλάβη που είχαν υποστεί. Δεν μπορούμε 

να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της εκδίκησης και της προσπάθειας σπίλωσης της 

τιμής ενός άντρα, μετά τη δημόσια καταγγελία σε βάρος του για μοιχεία ή βιασμό, ως 

κινήτρου για την προσέλευση των γυναικών στο δικαστήριο. Ακόμη και αν δεν 

αποδεικνυόταν η κατηγορία, η ηθική βλάβη και ο κοινωνικός στιγματισμός μπορεί να 

ήταν αναπόφευκτος. 

 Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να γίνει μια διευκρίνιση σχετικά με τη στάση του 

ιεροδικείου απέναντι στο ποινικό αδίκημα της μοιχείας. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενες σελίδες, η μοιχεία συμπεριλαμβανόταν στα αδικήματα που τιμωρούνταν 

με ποινή χαντ και μάλιστα πολύ αυστηρά. Το ίδιο ίσχυε για την συκοφαντική 

δυσφήμηση για μοιχεία, μια και κανείς δεν είχε το δικαίωμα να προσβάλει άδικα την 

τιμή και την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και της οικογένειάς της. Για να αποδειχθεί μια 

κατηγορία για μοιχεία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι έπρεπε να υπάρχουν τέσσερις 

αυτόπτες αξιόπιστοι μάρτυρες ή να υπάρξει ομολογία από τους εμπλεκόμενους. Όλα 

τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του ιεροδικείου να μείνει πιστό στο 

γράμμα του ιερού νόμου, αποφεύγοντας ωστόσο την επιβολή αυστηρών ποινών, 

εξηγούν τη χρήση του όρου «fi‘l-i şeni‘», δηλαδή «άσεμνη, αισχρή πράξη», αντί για τη 

λέξη «zina/μοιχεία». Ο όρος δεν προέρχεται ούτε από το Κοράνι ούτε από την 

σουλτανική νομοθεσία. Σύμφωνα με την Tuğ, πρόκειται για μια επινόηση του 16ου 

αιώνα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε μια προσπάθεια των δικαστικών αρχών να 

νομιμοποιήσουν την επιβολή ηπιότερων ποινών σε υποθέσεις εγκλημάτων κατά της 

τιμής (ποινές ταζίρ).1216 Εφόσον είναι έτσι, το νομικό αυτό τέχνασμα αποσκοπούσε 

στην προστασία των αντρών που εμπλέκονταν σε παράνομες ερωτικές περιπέτειες. 

Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις προστάτευε ταυτόχρονα τις γυναίκες που 

κινδύνευαν να κατηγορηθούν για συκοφαντική δυσφήμηση περί μοιχείας. 

                                                           
1216 Tuğ, Politics of Honor, 158, 166-167, 177-179. Από τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της τιμής που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, μόνο στην περίπτωση της εξισλαμισμένης Αϊσέ ο γραφέας του ιεροδικείου 

χρησιμοποιει τον όρο «zina». Όμως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά εάν πρόκειται για δικά της 

λόγια ή απλώς για την απόδοσή τους με νομικούς όρους εκ μέρους του γραφέα ή του καδή. 
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 Ο ρόλος και η ευθύνη της κοινότητας για την τήρηση και, σε περίπτωση 

ανάγκης, την αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας ήταν καθοριστικός και καθόλου 

παθητικός. Οι επικεφαλής της κοινότητας, μεταξύ των οποίων πολύ συχνά στην 

περίπτωση των χριστιανικών κοινοτήτων βρισκόταν ένας ιερέας, ήταν υπόλογοι 

απέναντι στην μουσουλμανική δικαιοσύνη και τον καδή, για ζητήματα που αφορούσαν 

την ομαλή συμβίωση των μελών της κοινότητας την οποία εκπροσωπούσαν ή για 

ανεξιχνίαστα εγκλήματα που συνέβαιναν στην περιοχή τους. Από τις καταχωρίσεις 

είναι εμφανής η προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την προστασία των συγχωριανών 

τους από κακοποιά στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, οι πρόκριτοι που κατήγγειλαν τις 

παράνομες ενέργειες δύο χριστιανών σε βάρος των κατοίκων του χωριού τους. Από 

την άλλη έπρεπε να μεριμνούν για την οικονομική προστασία των συγχωριανών τους 

από επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις και αξιώσεις που συνδέονται με εγκλήματα 

κατά της ζωής. 

Εκτός από την κοινότητα, η οποία όφειλε να μεριμνήσει για το γενικό καλό, 

υπήρχαν και περιπτώσεις ατόμων που θέλησαν να προστατεύσουν τον εαυτό τους 

εξασφαλίζοντας γραπτή διαβεβαίωση για μη απαίτηση αποζημίωσης αίματος. Ένα 

παράδειγμα είναι ο Ιβάζ Μπεσέ, που φρόντισε να λάβει έγγραφη δήλωση του 

Μουσταφά Μπεσέ στην οποία αποποιούνταν του δικαιώματος αποζημίωσης αίματος 

σε περίπτωση που έχανε τελικά τη ζωή του, μετά από τον τραυματισμό που του είχε 

προκαλέσει ο Ιβάζ. Παρόμοια γραπτή διαβεβαίωση αποποίησης της ντιγέτ μπορούσε 

να συμφωνηθεί προληπτικά, πριν από μια ενέργεια που θα μπορούσε να καταλήξει σε 

τραυματισμό ή θάνατο.1217 

 Η τιμωρία των δραστών οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν διαπράξει το ποινικό 

αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν, σπάνια καταγραφόταν στις ιεροδικαστικές 

καταχωρίσεις. Βέβαια στις περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο συνέβαινε έχουμε τη 

δυνατότητα να κρίνουμε εάν ο καδής εξάντλησε όλη του την αυστηρότητα ή εάν έδειξε 

                                                           
1217 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσαν οι χειρουργικές επεμβάσεις. Ο χειρουργός φρόντιζε να 

εξασφαλίσει γραπτή και δημόσια δήλωση του ασθενούς αναφορικά με την μη απαίτηση καταβολής 

αποζημίωσης αίματος σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου ως αποτέλεσμα της επέμβασης του 

πρώτου. Για παράδειγμα, ο Νικόλας γιος Γιώργη από τις Βούτες Μαλεβιζίου δήλωσε ενώπιον του καδή 

στο Χάνδακα ότι πάσχει από κήλη και ότι ο χειρουργός Κωνσταντίνος πρόκειται να τον εγχειρίσει για 

έξι ασλάνια γρόσια. Σε περίπτωση θανάτου ο θεραπευτής δεν θα έφερε καμία ευθύνη (Ι.Κ.Χ. 4:789 

[27/9/1683]). Βλ. σχετικά Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 309. Οι δηλώσεις αυτές 

ονομάζονταν “rıza senetleri/δήλωση συναίνεσης”· Ö. Tok, “Osmanlı Dönemi Hekim-Hasta İlişkileri 

(Kadı Sicillerine göre XVII ve XVIII Yüzyıllarda Kayseri Örneği)”, Turkish Studies, 3/4 (2008), 788-

805. 
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επιείκεια, επηρεασμένος από το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των δραστών, καθώς 

και των θυμάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της δολοφονίας ενός 

μουσουλμάνου από δύο χριστιανούς, οι τελευταίοι θανατώθηκαν με δικαστική 

απόφαση για την επιβολή αντιποίνων, με βάση την επιθυμία των συγγενών του 

δολοφονηθέντος και τη στήριξη των γενίτσαρων συναδέλφων του θανόντος. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση της παρενόχλησης των χριστιανών κατοίκων ενός 

ολόκληρου χωριού από ομοθρήσκους τους, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και 

έγκλημα κατά της τιμής σε βάρος μιας έγγαμης χριστιανής, ο καδής τους επέβαλε 

απλώς την απαγόρευση της εισόδου στο χωριό. 

Το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική θέση, η οικονομική κατάσταση και η 

θρησκευτική ταυτότητα ήταν οι κύριοι παράγοντες που στην πράξη μπορεί να 

επηρέαζαν την απόφαση του καδή για την τιμωρία όσων εμπλέκονταν σε εγκλήματα 

κατά της ζωής και της τιμής. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση βιασμού ανήλικης 

μουσουλμάνας στον Χάνδακα, ο καδής αποφάσισε την ετήσια καταδίκη του ενόχου σε 

υπηρεσία κωπηλάτη (κάτεργο) σε σουλτανικό πλοίο μέχρι να μετανοήσει για την 

πράξη του και να συνετιστεί.1218 Την αγωγή ήγειρε ο τσαούσης των σπαχήδων της 

δεξιάς1219 πτέρυγας Σαχίν, ο οποίος είχε αναλάβει την ανατροφή του μικρού κοριτσιού. 

Κατηγορούμενος ήταν ο Ρετζέπ γιος Αμπντουλλάχ. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε 

ένας μάρτυρας, ο Μαχμούτ Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, ο οποίος δήλωσε ότι, όταν 

προσπάθησε να γλιτώσει την ανήλικη Χατιτζέ από τον Ρετζέπ, εκείνος τον απώθησε 

με σπαθί. Παρόλο που άκουγε τις φωνές και την έκκληση για βοήθεια της μικρής, δεν 

κατάφερε να εμποδίσει τον βιασμό. Ο εναγόμενος αρνήθηκε την κατηγορία και το 

δικαστήριο κάλεσε την Χατιτζέ, η οποία επιβεβαίωσε όσα είχαν ειπωθεί. Η 

επιβληθείσα ποινή μπορεί να μας φαίνεται επιεικής για το αδίκημα του βιασμού 

ανηλίκου. Ωστόσο, η ποινική αυτή πράξη, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή παράδοξο, 

δεν περιλαμβάνεται στα αδικήματα που τιμωρούνται με χαντ. Επιπλέον, πρέπει να 

σκεφτούμε ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε χωρίς να παρουσιαστούν στο 

ιεροδικείο οι τέσσερις μάρτυρες που προέβλεπε ο ιερός νόμος. Εάν ο καδής εφάρμοζε 

κατά γράμμα το νόμο θα έπρεπε να αθωώσει τον κατηγορούμενο και να τιμωρήσει τους 

                                                           
1218 “…merkum Receb sagire-i mezbure bi’l-fil-i şeni‘ eylediğine [δυσανάγνωστη] hasıl olmağın ıslah-ı 

nefs edüb tövbe-i sahihe edinceye değin bir sene sefine-i sultaniyede habs olmak”: Ι.Κ.Χ. 4:1090 

[29/9/1685]. 
1219 Από λάθος στην ελληνική μετάφραση σημειώνεται η αριστερή πτέρυγα. 
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υπόλοιπους για συκοφαντική κατηγορία περί μοιχείας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι, 

κατά περίπτωση, η νομική θεωρία και η δικαστική πρακτική δεν ταυτίζονταν απόλυτα. 

 Από τις μελετώμενες καταχωρίσεις γίνεται σαφές ότι η αδυναμία εξασφάλισης 

μαρτύρων υπεράσπισης δεν τις πτοούσε, τουλάχιστον όχι τις λίγες που προσέφυγαν 

στο δικαστήριο, καθώς πιθανόν στόχευαν στην ευαισθητοποίηση του καδή, 

υπενθυμίζοντάς του εμμέσως το ρόλο του ως προστάτη των αδύναμων μελών της 

κοινωνίας. Ο τελευταίος αποφάσιζε κατά περίπτωση εάν ήταν ανάγκη να ακολουθηθεί 

πιστά η προβλεπόμενη νομική διαδικασία ή αν υπήρχε περιθώριο ελιγμών, 

προσβλέποντας σε μια απόφαση συμβατή με το κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου και του 

χρόνου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ακλόνητων αποδείξεων για την διάπραξη μιας 

ποινικής πράξης, μπορούσε να καταλήξει σε ετυμηγορία χωρίς να ακούσει την 

απολογία των δραστών, όπως δείξαμε παραπάνω με ένα σχετικό παράδειγμα. 

Αναλόγως, μπορούσε να αρκεστεί στη μαρτυρία λιγότερων μαρτύρων από τους 

αναγκαίους τέσσερις για να τιμωρήσει έναν εμπλεκόμενο σε έγκλημα κατά της τιμής. 

 Κάποιες, έστω λίγες, γυναίκες της Πεδιάδας, του Τεμένους και του Μαλεβιζίου 

χρησιμοποίησαν την μουσουλμανική δικαιοσύνη και το ιεροδικείο του καδή για να 

αποκαταστήσουν την τιμή τους, να βεβαιωθούν για την τιμωρία του άντρα που 

ασέλγησε σε βάρος τους ή έγινε αιτία να μείνουν χήρες, να αποζημιωθούν οικονομικά 

για την σωματική βλάβη που υπέστησαν, ακόμη και να πάρουν εκδίκηση. Η προσφυγή 

στο ιεροδικείο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βιασμού, αποσκοπούσε στον στιγματισμό 

του δράστη, ιδιαίτερα μάλιστα εάν προέκυπτε εγκυμοσύνη για την οποία κάποιος 

έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Οι γυναίκες που μελετήθηκαν βρήκαν το θάρρος και 

το ψυχικό σθένος να εγκαταλείψουν τον ιδιωτικό τους χώρο και να διεκδικήσουν τη 

θέση τους στο δημόσιο βήμα. Προφανώς δεν συναντούσαν κανένα νομικό εμπόδιο, μια 

και όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο χώρος του μουσουλμανικού δικαστηρίου ήταν ανοιχτός 

σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, 

κοινωνικής θέσης, θρησκευτικής ή/και εθνοτικής ταυτότητας. Από την άλλη, δεν 

μπορεί να μην προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μια γυναίκα ήταν σε θέση να 

ξεκινήσει από το χωριό της, να φτάσει στο ιεροδικείο της πόλης και να παραδεχτεί 

αυτοπροσώπως ενώπιον του καδή και των υπόλοιπων παριστάμενων την απώλεια της 

παρθενίας της και κατά συνέπεια την ατίμωση της ίδιας και της οικογένειάς της. Ακόμη 

πιο εντυπωσιακή είναι η απουσία των αντρών συγγενών σε τέτοιες υποθέσεις. Ενώ στις 

αγοραπωλησίες, στους γάμους, στα διαζύγια, στις διενέξεις και σε άλλες υποθέσεις, 
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πολύ συχνά οι γυναίκες εκπροσωπούνταν από τον σύζυγο, τον πατέρα, τον αδερφό ή 

κάποιο κοντινό θείο, στις υποθέσεις ποινικού περιεχομένου, ιδιαιτέρως δε, στα 

εγκλήματα κατά της τιμής, οι λίγες γυναίκες που προσέφυγαν στο ιεροδικείο, 

στηρίχτηκαν αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και στη θέλησή τους να 

υπερασπιστούν το δίκιο τους με όποιο κόστος συνεπαγόταν η απόφαση αυτή. 
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Συμπεράσματα: Χριστιανές και μουσουλμάνες ή απλώς γυναίκες; 

 

Γράφοντας τις τελευταίες σελίδες της παρούσας μελέτης η γενική εντύπωση από τις 

μελετώμενες καταχωρίσεις είναι ότι οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες που 

κατοικούσαν στα χωριά της Πεδιάδας, του Μαλεβιζίου και του Τεμένους 

αντιμετωπίζονταν εξίσου ως γυναίκες στο οθωμανικό ιεροδικείο. Τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν προέρχονταν κυρίως από την θεσμική κατωτερότητα και την έμφυλη 

ασυμμετρία που όριζε για αυτές ο ισλαμικός ιερός νόμος. Όπως προκύπτει από τους 

ιεροδικαστικούς κώδικες, είχαν τη δυνατότητα να απευθύνονται ελεύθερα, είτε 

αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου, στον καδή του Χάνδακα για να διεκδικήσουν 

δικαστικά, μέσω αγωγών, τα δικαιώματα που τους αναγνώριζε ο ισλαμικός ιερός νόμος 

ή απλώς για να εξασφαλίσουν γραπτή απόδειξη για τις συναλλαγές που 

πραγματοποιούσαν. Τις συναντήσαμε στη θέση των εναγουσών, των εναγόμενων και, 

σε μία και μόνη περίπτωση, ακόμη και στη θέση του πληρεξούσιου σε αγοραπωλησία 

μεταξύ αντρών. Ο καδής δεν αντιμετώπιζε ούτε κατέγραφε τις υποθέσεις τους 

ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Εάν πληρούσαν τα νομικά προαπαιτούμενα της 

ισλαμικής δικαιοσύνης, τότε κέρδιζαν την υπόθεση, ανεξάρτητα από το φύλο, τη 

θρησκεία, την κοινωνική θέση, την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν μια απόφαση που θα εξυπηρετούσε τα 

προσωπικά τους συμφέροντα μπορούσαν να εξασφαλίσουν φετβά ή να φροντίσουν 

ώστε η υπόθεσή τους να εκδικαστεί στο συμβούλιο του πασά του Χάνδακα ή στο σπίτι 

κάποιου υψηλόβαθμου αξιωματούχου. Δεν συναντήσαμε καμία γυναίκα από τους τρεις 

ναχιγέδες να φτάνει μέχρι το αυτοκρατορικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης για 

την υπόθεσή της. Όμως, κάποιες από αυτές κατάφεραν να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

διασυνδέσεις για να αποφύγουν τον δημόσιο χώρο του ιεροδικείου και να πετύχουν την 

εκδίκαση της υπόθεσής στο σπίτι τους. Προφανώς οι γυναίκες αυτές ανήκαν στα 

ανώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. 

 Όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις, η ατομική δράση των γυναικών ήταν 

ιδιαιτέρως έντονη σε συγκεκριμένα ζητήματα,1220 όπως οι αγοραπωλησίες, οι αγωγές 

                                                           
1220 Η Ζέη αναφέρει ότι, όπως προκύπτει από τα νοταριακά αρχεία της Πάρου, οι γυναίκες είχαν έντονη 

παρουσία στις δικαιοπραξίες (περίπου το 1/2 των συμβαλλομένων)· «Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη 

ιδιοκτησία στην Πάρο τον 18ο αιώνα», 57. 
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που αφορούσαν την καταπάτηση της κληρονομημένης περιουσίας τους, την 

διεκδίκηση των οικονομικών παροχών που δικαιούνταν από τους πρώην συζύγους και 

από την περιουσία που άφηναν οι θανόντες σύζυγοί τους, καθώς και οι ποινικές πράξεις 

που αφορούσαν την τιμή τους. Με την προσφυγή τους στο ιεροδικείο προσπαθούσαν 

με κάθε τρόπο να υπερασπιστούν τα περιορισμένα δικαιώματα που τους αναγνώριζε ο 

νόμος. Δεν διαφαίνεται καμία προσπάθεια οργανωμένης συλλογικής δράσης των 

γυναικών των μελετώμενων ναχιγέδων. Η παρατήρηση για την ύπαρξη άτυπων, 

οικογενειακών κυρίως και κοινωνικών δευτερεύοντως, δικτύων πληροφόρησης που 

παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του μουσουλμανικού 

δικαστηρίου και τη νομοθεσία των κατακτητών, μόνο ως εικασία μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μια και στο μελετώμενο αρχειακό υλικό δεν βρέθηκε πειστική 

απόδειξη. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με βεβαιότητα τον βαθμό εμπλοκής των 

αντρών συγγενών στις γυναικείες υποθέσεις που έφταναν στο ιεροδικείο. Η παρουσία 

ανδρών συγγενών (πατέρας, αδερφός) στις υποθέσεις γάμων και διαζυγίων κυρίως, 

αποτελεί ένδειξη της ενεργής συμμετοχής των τελευταίων στη ζωή των γυναικών 

συγγενών τους. Μόνο να εικάσουμε μπορούμε ότι, κατά περίπτωση, η πρωτοβουλία 

για την επιλογή της δικαστικής οδού ήταν αποτέλεσμα προτροπής, ακόμη και πίεσης, 

από τους άντρες του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Ένα μεγάλο μέρος των καταχωρίσεων αφορά εξισλαμισμένες γυναίκες. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τα κίνητρα που 

οδήγησαν τις γυναίκες στην αλλαξοπιστία, μια και αυτά δεν καταγράφονταν στις 

καταχωρίσεις. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον έμφυλο χαρακτήρα των 

κινήτρων, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που επιτρέπουν να εξαγάγουμε 

συμπεράσματα. Φαίνεται ότι ένας λόγος για τον προσηλυτισμό τον γυναικών ήταν η 

δυνατότητα διαζυγίου -σε περίπτωση που ο χριστιανός σύζυγος δεν εξισλαμιζόταν- και 

η σύναψη νέου γαμήλιου συμβολαίου, με βάση το ισλαμικό δίκαιο. Φαίνεται πως οι 

περισσότερες εξισλαμισμένες επέλεγαν επίσης εξισλαμισμένους συζύγους. Ακόμη ένα 

πιθανό κίνητρο ήταν η δυνατότητα εξασφάλισης της κηδεμονίας των ανήλικων τέκνων 

που είχαν αποκτήσει με μουσουλμάνο σύζυγο, καθώς και της διαχείρισης της 

κληρονομημένης περιουσίας των ανηλίκων. Ο εξισλαμισμός έδινε στις γυναίκες το 

δικαίωμα συμμετοχής στο διευρυμένο δίκτυο κληρονόμων που αναγνώριζε ο 

ισλαμικός ιερός νόμος, ενώ δεν πρέπει να αποκλείει κανείς την επιθυμία και την 

φιλοδοξία τους για την έξοδο από την ομάδα των νομικά, διοικητικά και θρησκευτικά 
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κατώτερων ζιμμήδων και την ταυτόχρονη είσοδο και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία 

των κατακτητών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που συνεπαγόταν ο προσηλυτισμός 

αφορούσαν περισσότερο τους άντρες και όχι τις γυναίκες, συνεπώς το φορολογικό 

κίνητρο δεν πρέπει να ήταν ισχυρό στην περίπτωση του γυναικείου εξισλαμισμού, 

εκτός εάν επρόκειτο για χήρες που φορολογούνταν κανονικά ως επικεφαλής της εστίας 

τους. Να επισημάνουμε ότι η αλλαγή της θρησκείας επέτρεπε την ύπαρξη πολλών 

διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων, ενώ σε καμία 

περίτπωση δεν συνεπαγόταν την αυτόματη και απόλυτη διακοπή των σχέσεων και των 

δεσμών με την χριστιανική οικογένεια. Όπως φαίνεται, όσοι εξισλαμίζονταν συνέχιζαν 

να μένουν στην ίδια γειτονιά, να καλλιεργούν όμορες περιουσίες, να κατέχουν από 

κοινού ιδιοκτησία και να αλληλοστηρίζονται όποτε αυτό ήταν αναγκαίο. Από την άλλη 

ο εξισλαμισμός πιθανώς να εξασφάλιζε τη στήριξη και να διευκόλυνε συμμαχίες και 

συνεργασίες με μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας. 

 Αναφορικά με τους γάμους ας αναφέρουμε, συνοψίζοντας, ότι η καταχώριση 

των γαμήλιων συμβολαίων στο ιεροδικαστικό κατάστιχο εξασφάλιζε την γραπτή 

απόδειξη της γαμήλιας συμφωνίας, την οποία καταρχήν δεν μπορούσε κανείς να 

αμφισβητήσει. Ωστόσο, οι καταγεγραμμένοι γάμοι δεν αντανακλούν σε καμία 

περίπτωση την πραγματική εικόνα εξαιτίας της απουσίας νομικής υποχρέωσης για την 

καταχώριση των γάμων στο ιεροδικείο. Τα γαμήλια συμβόλαια που μελετήσαμε 

αποτελούν την έγγραφη απόδειξη ενός γάμου που είχε ήδη συμφωνηθεί προφορικά και 

ιδιωτικά. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο γάμος στην ισλαμική κοινωνία δεν 

σηματοδοτούσε πάντα την επίσημη είσοδο στον κόσμο των ενηλίκων,1221 διότι 

συναντήσαμε αρκετούς γάμους μεταξύ ανηλίκων, οι οποίοι συμφωνούνταν εκ μέρους 

των νόμιμων κηδεμόνων τους. Εκτός από τους γάμους μεταξύ μουσουλμάνων, 

συναντήσαμε γάμους μεταξύ χριστιανών, καθώς και μικτούς, δηλαδή μεταξύ 

μουσουλμάνου και χριστιανής. Η γαμήλια σύνδεση μεταξύ μιας μουσουλμάνας και 

ενός μη μουσουλμάνου απαγορεύεται από τον ιερό νόμο, όχι μόνο διότι δεν 

ανταποκρίνεται στη νομική αρχή της ισότητας, αλλά και διότι δεν είναι δυνατό μια 

μουσουλμάνα να γεννήσει και να μεγαλώσει παιδιά που δεν θα είναι μουσουλμάνοι, 

αφού θα έπρεπε να ακολουθήσουν την θρησκεία του πατέρα τους. Οι μικτοί γάμοι 

                                                           
1221 Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στην Ευρώπη στην πρώιμη νεότερη εποχή· Χάφτον, Ιστορία των γυναικών 

στην Ευρώπη, 81-82. 
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φαίνεται πως δεν δημιουργούσαν ιδιαίτερα προβλήματα στην κοινωνία, διότι τη 

μελετώμενη περίοδο δεν αποτελούσαν σπάνιο φαινόμενο. 

Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα εάν οι χριστιανοί που επέλεγαν να 

καταχωρίσουν τον γάμο τους στον καδή το έκαναν για να είναι πλήρως καλυμμένοι 

νομικά, αφού πρώτα είχαν παντρευτεί στην εκκλησία του χωριού τους ή αν επέλεγαν 

εξαρχής το αλλόθρησκο δικαστήριο, για να επωφεληθούν των προβλέψεων του 

ισλαμικού νόμου αναφορικά με τον γάμο, το διαζύγιο και την κληρονομιά. Εύλογα θα 

αναρωτηθεί κάποιος τι όφελος είχαν οι χριστιανοί σύζυγοι που συναινούσαν στη 

σύναψη του γάμου στο ιεροδικείο. Η ελευθερία στην απόφαση διαζυγίου και τα 

κληρονομικά δικαιώματα που προέβλεπε ο ισλαμικός ιερός νόμος, καθώς και τα 

χαμηλότερα δικαστικά τέλη που έπρεπε να καταβληθούν στο οθωμανικό δικαστήριο 

αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα. Εάν επέλεγαν να παντρευτούν στην εκκλησία πρώτα, 

τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι τα ποσά της γαμήλιας δωρεάς που καταγράφονταν ίσως 

ήταν εικονικά, προκειμένου το γαμήλιο συμβόλαιο ενώπιον του καδή να είναι έγκυρο. 

Από την άλλη, θεωρούμε ότι θα ήταν δύσκολο ένας σύζυγος να συμφωνήσει σε ένα 

ποσό που δεν θα μπορούσε να πληρώσει, διότι γνώριζε ότι η καταγραφή του γαμήλιου 

συμβολαίου τον δέσμευε νομικά. Προφανώς για αυτό οι περισσότερες γαμήλιες μη 

προκαταβαλλόμενες δωρεές σε γάμους χριστιανών ήταν πολύ χαμηλές, με τις 

υψηλότερες να μην ξεπερνούν τα 1.000 άσπρα. Όσο για τους γάμους τους οποίους η 

ελληνική βιβλιογραφία αντιμετωπίζει συχνά ως προσωρινούς (κεπήνια), να 

αναφέρουμε ότι δεν συναντήσαμε καμία σχετική αναφορά στους κώδικες. Είναι 

πιθανόν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι οι γάμοι των χριστιανών και οι μικτοί που 

πραγματοποιούνταν στο ιεροδικείο, οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν προσωρινοί. 

Όπως προβλέπει ο ιερός νόμος και επιβεβαιώνεται από τις καταχωρίσεις η 

γαμήλια δωρεά διακρινόταν σε προκαταβαλλόμενη και μη προκαταβαλλόμενη. Οι δύο 

δωρεές, κατά περίπτωση, μπορούσαν να είναι ίσες ή η μία να είναι υψηλότερη της 

άλλης. Συνήθως καταβάλλονταν σε μετρητά, αλλά δεν έλειπαν οι περιπτώσεις στις 

οποίες, αντί για χρήματα, η σύζυγος λάμβανε ακίνητη περιουσία. Το ποσό της δωρεάς 

ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το οικονομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό προφίλ των 

οικογενειών των μελλόνυμφων και εξαρτιόταν επίσης από την ηλικία, την ομορφιά και 

την παρθενία της νύφης. Φαίνεται ότι οι γυναίκες ήταν πράγματι οι τελικοί αποδέκτες 

της γαμήλιας δωρεάς τους, διότι αυτή καταγράφεται στην περιουσία που άφηναν οι 

θανούσες. Αυτό φαίνεται επίσης από τις δηλώσεις διαζευγμένων γυναικών, οι οποίες 
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κατέθεταν στο ιεροδικείο με σαφήνεια ότι έλαβαν τη γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη 

δωρεά τους από τους πρώην συζύγους τους. Από την άλλη, ενίοτε έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν την δικαστική οδό για να καταφέρουν να λάβουν τη δωρεά τους από 

την περιουσία του θανόντος συζύγου τους. 

Οι περισσότερες γυναίκες χρησιμοποίησαν πληρεξούσιο για την καταγραφή 

του γαμήλιου συμβολαίου τους στο κατάστιχο του καδή. Στην πλειονότητά τους οι 

βεκίληδες αυτοί δεν συνδέονταν με οικογενειακούς δεσμούς με τις εντολοδότριές τους, 

φαινόμενο που δεν μπορεί να ερμηνευθεί ικανοποιητικά. Η σύνδεσή του με την 

ατομική ελευθερία και βούληση των γυναικών, οι οποίες επέλεγαν βεκίλη που δεν ήταν 

συγγενής τους για να καταγράψουν ένα γάμο που δεν έχαιρε της αποδοχής του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση που, προς το παρόν, δεν μπορεί 

να αποδειχθεί από το αρχειακό υλικό. Η χρήση βεκίλη δεν φαινόταν να είχε άμεση 

εξάρτηση από την οικονομική κατάσταση της εντολοδότριας μια και συναντήσαμε 

γυναίκες από μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα να εκπροσωπούνται από βεκίλη. 

Η δυνατότητα εισαγωγής συγκεκριμένων όρων στο γαμήλιο συμβόλαιο, η 

παραβίαση των οποίων ισοδυναμούσε με διαζύγιο, εξασφάλιζε στις γυναίκες τη 

δυνατότητα να απελευθερωθούν από τα γαμήλια δεσμά ή από έναν καταπιεστικό ή 

αγνοούμενο σύζυγο. Εάν η ενηλικίωση συνοδευόταν από την παρθενία, τότε οι νύφες 

αυτές είχαν ακόμη ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για το γαμήλιο συμβόλαιό τους, 

το οποίο φαίνεται ότι εκμεταλλεύονταν, οι ίδιες ή οι οικογένειές του, προκειμένου να 

συμφωνήσουν σε υψηλότερες γαμήλιες δωρεές. Εξίσου υψηλές γαμήλιες δωρεές 

συναντήσαμε σε γάμους ανήλικων κοριτσιών, οι οποίοι συμφωνούνταν σίγουρα από 

τους πατέρες-κηδεμόνες τους. 

 Το διαζύγιο στην ισλαμική δικαιοσύνη και την κοινωνία φαίνεται να είναι 

απαλλαγμένο από κάθε είδους στίγμα. Η γραπτή αποτύπωσή του στα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα κάποιες φορές ήταν αναγκαία για την δημόσια επιβεβαίωση της 

οικογενειακής κατάστασης μιας γυναίκας, με σκοπό την εξασφάλιση της άδειας για τη 

σύναψη ενός νέου γάμου. Στους μελετώμενους κώδικες καταγράφηκαν διαζύγια τύπου 

ταλάκ, χουλ και τεφρίκ. Και μόνο η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών τρόπων λύσης 

ενός γάμου είναι ενδεικτική της προτίμησης του οθωμανικού δικαστηρίου για την 

διευθέτηση συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως ήταν το διαζύγιο. Με ένα διαζύγιο χουλ 

οι γυναίκες μπορούσαν να γλιτώσουν από έναν σύζυγο με τον οποίο δεν επιθυμούσαν 
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πια να είναι παντρεμένες, χωρίς να πρέπει να αιτιολογήσουν περαιτέρω την απόφασή 

τους, αν και πάντως και σε αυτόν τον τύπο διαζυγίου απαιτούνταν νομικά η συναίνεση 

του συζύγου για να εγκριθεί το διαζύγιο. Ιδιαίτερα για τις χριστιανές, η ευελιξία του 

ισλαμικού νόμου ήταν ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την προσφυγή στον οθωμανό 

καδή αντί της εκκλησίας. Οι οικονομικές απώλειες που συνεπαγόταν το διαζύγιο αυτού 

του τύπου συχνά ήταν παροδικές, διότι το διαζύγιο αυτό, όπως και όλα τα άλλα, 

εξασφάλιζε στις γυναίκες την ελευθερία να συνάψουν νέο γάμο και να συμφωνήσουν 

σε νέα γαμήλια δωρεά μετά την συμπλήρωση της τρίμηνης περιόδου αγαμίας. Ακόμη 

και εάν οι σύζυγοί τους τις είχαν χωρίσει με ταλάκ, δεν δίσταζαν να διεκδικήσουν 

δικαστικά τα νόμιμα δικαιώματά τους (γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά, 

διατροφή και στέγαση στη διάρκεια του ιντέτ). Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο της μεθόδευσης ενός διαζυγίου ταλάκ εκ μέρους των γυναικών, το οποίο 

εκφερόταν από τον σύζυγο σε κατάσταση θυμού ή μέθης, αλλά ενώπιον των δύο 

απαραίτητων μαρτύρων έτσι ώστε να είναι απολύτως έγκυρο. Όσο για το τεφρίκ, το 

δικαστικό διαζύγιο δηλαδή, είδαμε ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 

άρνησης ενός χριστιανού συζύγου να ακολουθήσει την σύζυγό του στον εξισλαμισμό. 

Μια γυναίκα που ήταν σίγουρη για τα θρησκευτικά αισθήματα του χριστιανού συζύγου 

της μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εξισλαμισμό της για να εξασφαλίσει την 

δικαστική ακύρωση του γάμου της και ελεύθερα να είναι σε θέση να συνάψει νέο γάμο. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στους κώδικες του Χάνδακα δικαστικό διαζύγιο μπορούσε να 

ζητήσει μια γυναίκα που έκανε χρήση της «επιλογής ενηλικίωσης». Πρόκειται για το 

δικαίωμα αίτησης ακύρωσης του γάμου που είχε συμφωνηθεί για εκείνη, όσο ήταν 

ακόμη ανήλικη, από το νόμιμο κηδεμόνα της. Δύο βασικές προϋποθέσεις που έπρεπε 

να πληρούνται είναι ο κηδεμόνας να είναι άλλος από τον πατέρα της ή τον εκ πατρός 

παππού της και η χρονική στιγμή της αίτησης ακύρωσης του γάμου να ταυτίζεται με 

την πρώτη εμμηνόρροιά της. 

 Οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες της Πεδιάδας, του Μαλεβιζίου και του 

Τεμένους παρουσιάζονταν στον καδή Χάνδακα επίσης για να καταγράψουν τις 

συναλλαγές ακίνητης περιουσίας την οποία κατείχαν ως πλήρη ιδιοκτησία τους. Η 

περιουσία που αγοράζουν και πουλούν περιλάμβανε σπίτια, χωράφια, αμπέλια, μύλους 

και κήπους. Ο καδής δεν έκανε καμία διάκριση όταν στην θέση του αγοραστή ή του 

πωλητή βρισκόταν μια γυναίκα, χριστιανή ή μουσουλμάνα, παντρεμένη ή ελεύθερη, 

πλούσια ή φτωχή. Στην περίπτωση των αγοραπωλησιών γυναίκες και άντρες 
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αντιμετωπίζονταν εξίσου, απαλλαγμένοι από κάθε είδους έμφυλη διαφορά και 

ανισότητα. Στις αγοραπωλησίες οι περισσότερες γυναίκες που εκπροσωπήθηκαν από 

βεκίλη είχαν επιλέξει για την θέση αυτή τον σύζυγό τους, δευτερευόντως τον αδερφό 

τους, ενώ ελάχιστες είχαν επιλέξει βεκίλη που δεν φαίνεται να είχε συγγενική σχέση 

με αυτές. Ίσως το στοιχείο αυτό να είναι ένδειξη για το ποιος πραγματικά είχε την 

πρωτοβουλία για μια αγοραπωλησία. Η γυναίκα ήταν τυπικά η ιδιοκτήτρια, όμως ο 

άντρας συγγενής της ήταν ο πραγματικός διαχειριστής της περιουσίας, εκείνος που 

στην πράξη αποφάσιζε για την τύχη της. Από την άλλη, δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που 

παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως. Πιθανότατα αυτές οι δύο επιλογές (εκπροσώπηση 

από συγγενικό πρόσωπο ή αυτοπρόσωπη παρουσία) συνδέονται με τον βαθμό 

ανεξαρτησίας κινήσεων, καθώς και με την εμπιστοσύνη ή την έλλειψη αυτής 

αναφορικά με την τήρηση της συμφωνίας που αφορούσε την αγοραπωλησία. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ανέζας κόρης Κωνσταντίνου από το 

Βενεράτο Τεμένους,1222 η οποία αναγκάστηκε να διεκδικήσει δικαστικά το ποσό των 

δεκαπέντε ασλάνιων γροσιών που είχε παρακρατήσει ο πληρεξούσιος στον οποίο είχε 

αναθέσει την πώληση σπιτιού της, αξίας τριάντα ασλάνιων γροσιών. Μετά την 

μεσολάβηση τρίτων η Ανέζα δέχτηκε να λάβει επτά ασλάνια γρόσια.1223 Μια γυναίκα 

που ανέθετε σε ένα συγγενικό της πρόσωπο να την εκπροσωπήσει, πιθανότατα είτε 

θεωρούσε ότι το πρόσωπο αυτό θα υπεράσπιζε τα συμφέροντά της με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο είτε δεν είχε η ίδια ουσιαστικό λόγο στη συναλλαγή. Επιπλέον, ίσως η 

επιλογή αυτή συνδεόταν με την αποφυγή πληρωμής χρημάτων ή έστω την καταβολή 

μικρότερου ποσού για τις υπηρεσίες που θα προσέφερε ένας βεκίλης που ήταν 

συγγενής σε σχέση με κάποιον που δεν ήταν και έπρεπε να αποζημιωθεί για τις 

υπηρεσίες του. Από την άλλη, η αυτοπρόσωπη παρουσία των γυναικών αποτελεί 

ένδειξη της προσπάθειάς τους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις και τη 

βούληση της οικογένειάς τους. Μια γυναίκα που αποφάσιζε να ταξιδέψει μόνη από το 

χωριό της έως το ιεροδικείο της πρωτεύουσας για να είναι παρούσα στην καταγραφή 

της αγοράς ή της πώλησης της περιουσίας της, προφανώς ήθελε να είναι σίγουρη ότι 

τα σύνορα, η έκταση και το αντίτιμο της πώλησης θα καταγράφονταν σωστά, 

προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές διενέξεις και προβλήματα. Συχνά 

                                                           
1222 Λανθασμένα στο οθωμανικό κείμενο σημειώνεται ότι το Βενεράτο ανήκε στο ναχιγέ Μαλεβιζίου. 
1223 Ι.Κ.Χ. 4:727 [23/7/1673]. Η Ανέζα διεκδίκησε το ποσό από την Φατμά, κόρη και μοναδική 

κληρονόμο του πληρεξούσιού της, Χαλίλ γιου Αμπντουλλάχ, κατοίκου Διαβαϊδέ Πεδιάδας, ο οποίος 

είχε πεθάνει όταν η Ανέζα παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο για να καταγράψει την είσπραξη του 

οφειλόμενου ποσού. 
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πραγματοποιούνταν αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων για την εξόφληση χρεών. 

Συναντήσαμε γυναίκες να λαμβάνουν ακίνητη περιουσία αντί για μετρητά που τους 

όφειλαν οι σύζυγοί τους. Τις περισσότερες φορές τα χρέη αυτά προέρχονταν από 

δάνεια που είχαν λάβει οι σύζυγοι από τις γυναίκες τους. Βέβαια, οι γυναίκες δεν 

δάνειζαν μόνο τους συζύγους τους, αλλά και τρίτους με τους οποίους δεν 

καταγραφόταν συγγενική σχέση. Ως προς την ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας, 

συναντήσαμε επίσης περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων, συγκληρονόμων, 

αλλά και ανθρώπων που δεν συνδέονταν με οικογενειακούς δεσμούς. Σε ποιο βαθμό οι 

γυναίκες είχαν λόγο στη διαχείριση και εκμετάλλευση της κοινής περιουσίας ή απλώς 

αποτελούσαν τυπικές συνιδιοκτήτριες δεν μπορούμε να το συμπεράνουμε με 

ασφάλεια. Πάντως στις σχετικές καταχωρίσεις ορίζεται με σαφήνεια η κοινή 

συνιδιοκτησία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις σημειώνονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες. 

Όσο για τους τρόπους απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, είναι βέβαιο ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της έφτανε στα χέρια των γυναικών μέσω των κληρονομικών 

μεριδίων που λάμβαναν από θανόντες συγγενείς τους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 

ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα κληρονόμων, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει μεν τις γυναίκες συγγενείς, υιοθετώντας ωστόσο την έμφυλη 

διάκριση, μια και τα δικά τους μερίδια είναι τα μισά σε σχέση με τα αντίστοιχα των 

αντρών συγκληρονόμων τους. Βέβαια κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το διπλάσιο 

κληρονομικό μερίδιο των αντρών δεν βασίζεται μόνο στην διάκριση των φύλων και 

στην θεσμική ανωτερότητα που αναγνωρίζεται στους άντρες, αλλά και σε πρακτικούς 

και λογιστικούς παράγοντες που προκύπτουν από τα παραπάνω, μια και ο ισλαμικός 

νόμος επιβαρύνει αποκλειστικά τον σύζυγο με τα οικονομικά βάρη της οικογένειας και 

την συντήρηση της συζύγου, απαλλάσσοντας πλήρως την τελευταία από οποιαδήποτε 

συμμετοχή στα έξοδα του σπιτιού, της ανατροφής των παιδιών, αλλά και από τις 

δαπάνες που αφορούν την ίδια. Όπως ήδη αναφέραμε, τουλάχιστον στη θεωρία, η 

σύζυγος δεν είναι υποχρεωμένη να συνεισφέρει από την περιουσία που φέρνει στον 

γάμο ούτε από εκείνη που θα αποκτήσει στη διάρκειά του. 

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις γυναικών που επένδυαν στην αγροτική γη στην 

οθωμανική Κρήτη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν τα χρήματα της γαμήλιας 

δωρεάς για να αγοράσουν γη ή πουλούσαν άλλη ακίνητη περιουσία που κατέληγε στην 

ιδιοκτησία τους για να αγοράσουν αγροτική γη. Αυτό συνέβαινε κυρίως εξαιτίας της 
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ανάγκης για εξασφάλιση μετρητών, τα οποία μπορούσαν ευκολότερα να επενδυθούν ή 

να ξοδευτούν για τις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζονταν. Επιπλέον, δυσκολίες στη 

διαχείριση και εκμετάλλευση έγγειας ιδιοκτησίας που βρισκόταν μακριά από τον τόπο 

κατοικίας ή που για διάφορους λόγους κρινόταν ασύμφορη, οδηγούσαν στην πώλησή 

της. Συναντήσαμε γυναίκες που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν και 

να λάβουν από τον σπαχή του χωριού το δικαίωμα νομής χωραφιών,1224 

επιβεβαιώνοντας την ενεργή συμμετοχή τους στην γεωργική καλλιέργεια και την 

αγροτική παραγωγή. Επίσης, τουλάχιστον οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν φαίνεται να 

συναντούσαν κανένα εμπόδιο στην ανάμειξή τους αυτή από τους σπαχήδες. Η 

εξασφάλιση εισοδήματος από έμμισθη απασχόληση, τη συμμετοχή σε εμπορικές 

δραστηριότητες και επενδύσεις, καθώς και από τη συμμετοχή στην ίδρυση και την 

διαχείριση βακουφιών αφορούσε περισσότερο τις γυναίκες των πόλεων παρά των 

χωριών.1225 Βέβαια, μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη την οικιακή ενασχόλησή 

τους με την ύφανση των απαραίτητων για την ένδυση, τις ανάγκες και την διακόσμηση 

του σπιτιού (χαλιά, κιλίμια, κουβέρτες), καθώς και για τα απαραίτητα για την προίκα 

των κορών τους. Ίχνη της συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες του ναχιγέ που συνδέονταν με την αγροτική παραγωγή, μπορεί να 

εντοπίσει κάποιος στην συνιδιοκτησία των μύλων, η οποία πάντως ίσως ήταν κατά 

κύριο λόγο παθητική, όπως συνιστούν αφενός το γεγονός ότι τα μερίδια που κατέληγαν 

σε γυναικεία χέρια προέρχονταν συνήθως από κληρονομιά, αφετέρου η διαπίστωση ότι 

οι περισσότερες γυναίκες καταγράφηκαν ως πωλήτριες των μεριδίων μύλων που 

κατείχαν. Μόλις μία εξισλαμισμένη αγόρασε έναν ολόκληρο μύλο. Από τους 

αγοραστές οι περισσότεροι ήταν άντρες μουσουλμάνοι, πολλοί από τους οποίους ήταν 

γενίτσαροι. Πάντως η έστω περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα εξασφάλιζε 

στις γυναίκες μια κάποια ενεργή θέση στην οικονομική ζωή των ναχιγέδων. 

Συναντήσαμε γυναίκες να δανείζουν χρήματα και μάλιστα να διεκδικούν δικαστικά την 

επιστροφή τους, καθώς και εκείνες που αναλάμβαναν την καλλιέργεια της γης με 

συμβάσεις διαφόρων ειδών. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε επίσης στις γυναίκες 

                                                           
1224 Ι.Κ.Χ. 3: 287 [15/1/1672], 535 [25/11/1671]. 
1225 Υπενθυμίζουμε την περίτπωση της χαμαμτζούς Ουμιγκιουλσούμ κόρης Αλί και της φουρνάρισσας 

Ισμιχάν (Ι.Κ.Χ. 3:903 [30/10/1763], 736 [23/1/1751]). Και οι δύο διέμεναν στον Χάνδακα. Οι δύο αυτές 

καταχωρίσεις είναι αρκετά μεταγενέστερες από την μελετώμενη χρονική περίοδο, σε αντίθεση με την 

καταχώριση που αναφέρεται στην Αρμένισσα που πέθανε εν πλω στη διάρκεια εμπορικού ταξιδιού από 

τον Χάνδακα προς το Κάιρο· Αϊβαλή, Κολοβός, Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Δεύτερος κώδικας, 

193-194 (αρ. μτφρ. 335 [4/10/1670]). Για τη γυναικεία συντεχνία των σαπωνοποιών στα Τρίκαλα, βλ. 

Σ. Λαΐου, «Τα Τρίκαλα στα τέλη του 17ου αι. με βάση δύο κατάστιχα κεφαλικού φόρου», Μνήμων, 28 

(2006-2007), 22. 
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που διαχειρίζονταν την κληρονομημένη περιουσία των ανήλικων παιδιών τους, των 

οποίων την κηδεμονία είχαν αναλάβει. Οι μητέρες-κηδεμόνες καταγράφονται ως 

διορισμένες από το ιεροδικείο, γεγονός που δείχνει την ευθύνη του καδή να 

εξασφαλίσει στα ορφανά την προστασία και την φροντίδα που ήταν σε θέση να τους 

προσφέρουν οι μητέρες τους και όχι άλλοι άρρενες συγγενείς. Οι μητέρες-κηδεμόνες 

προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να προστατεύσουν και να αυξήσουν την 

περιουσία αυτή, χωρίς να έχουν πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της 

προσπάθειας των γονέων για την προστασία της οικογενειακής ιδιοκτησίας 

εντάσσονται και οι δωρεές ακίνητης περιουσίας. Εκτός από τις δωρεές μεταξύ γονέων 

και παιδιών, συναντήσαμε και αντίστοιχες μεταξύ συζύγων. Στην ουσία ήταν ο πιο 

ασφαλής τρόπος για την διάσωση της οικογενειακής περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό 

οι δωρεοδότες ήταν σίγουροι ότι η περιουσία τους δεν θα κατακερματιζόταν μεταξύ 

των κληρονόμων ή δεν θα κατέληγε στο κράτος, σε περίπτωση που υπήρχαν χρέη προς 

αυτό ή σε περίπτωση ύπαρξης συγγενών που αποκλείονταν από την κληρονομιά. Για 

παράδειγμα, στους μικτούς γάμους οι χριστιανές σύζυγοι δεν είχαν κληρονομικό 

δικαίωμα στην περιουσία του θανόντος μουσουλμάνου συζύγου τους. 

Ως προς το προφίλ των γυναικών που πουλούσαν και αγόραζαν γη, φαίνεται ότι 

οι χριστιανές που έφτασαν μέχρι το ιεροδικείο βρίσκονταν συχνότερα στην ανάγκη να 

πουλήσουν την ιδιοκτησία τους, σε αντίθεση με τις μουσουλμάνες που διέθεταν το 

κεφάλαιο για να επενδύσουν στη γη. Κάποιες από τις τελευταίες κατοικούσαν στον 

Χάνδακα, αλλά διέθεταν περιουσία σε χωριά των μελετώμενων ναχιγέδων. Επίσης, δεν 

λείπουν οι περιπτώσεις γυναικών που έμεναν σε ένα χωριό και διέθεταν περιουσία σε 

ένα άλλο χωριό, του ίδιου ή άλλου ναχιγέ. Οι περισσότερες από τις μουσουλμάνες που 

πούλησαν την περιουσία τους ήταν εξισλαμισμένες. Παρόλο που το φύλο δεν φαίνεται 

να αποτελούσε εμπόδιο στις αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας, διακρίνεται μια 

τάση προτίμησης των γυναικών για συναλλαγές με ομόθρησκους κυρίως άντρες. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι αγοραπωλησίες μεταξύ αλλόθρησκων. 

Ως προς την αντιμετώπιση αντρών και γυναικών σε ζητήματα της ποινικής 

νομοθεσίας, φαίνεται πως το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική θέση, η οικονομική 

κατάσταση και η θρησκευτική ταυτότητα ήταν οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτιόταν η απόφαση του καδή για την τιμωρία όσων εμπλέκονταν σε εγκλήματα 

κατά της ζωής, της περιουσίας και της τιμής. Κύριο μέλημα του καδή ήταν η διατήρηση 

της ηθικής τάξης και της ασφάλειας στην μουσουλμανική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το 
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νομικό και κοινωνικό πλαίσιο, αιτιολογείται η παραδειγματική τιμωρία όσων 

θεωρούνταν πως διατάρασσαν την κοινωνική ισορροπία με ανήθικες πράξεις. Για 

παράδειγμα, ένας άντρας που συλλαμβανόταν επ’ αυτοφώρω στο σπίτι μιας γυναίκας, 

με την οποία δεν είχαν συγγενική σχέση, έπρεπε να τιμωρηθεί αυστηρά προς 

παραδειγματισμό των υπολοίπων.1226 Από την άλλη, όπως είδαμε στις ποινικές 

υποθέσεις που μελετήσαμε, οι γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο και 

κατήγγειλαν τον βιασμό τους, δεν κατάφεραν να δικαιωθούν λόγω της αδυναμίας τους 

να παρουσιάσουν τους απαραίτητους μάρτυρες. Η δυσκολία αυτή για παρόμοιες 

υποθέσεις φαίνεται πως ήταν ανυπέρβλητη. Οι γυναίκες που υφίσταντο αδικήματα 

κατά της τιμής τους, παρουσιάζονταν αυτοπροσώπως στο ιεροδικείο. Πιθανόν αυτό 

συνέβαινε διότι οι άντρες της οικογένειας εγκατέλειπαν την «ατιμασμένη» γυναίκα ή 

ντρέπονταν να τις εκπροσωπήσουν και να αναφέρουν δημόσια λεπτομέρειες των 

γεγονότων που αφορούσαν την γυναικεία φύση και την τιμή της πατρικής οικογένειας. 

Όπως φαίνεται από τις περιγραφές των αδικημάτων κατά της τιμής, οι γυναίκες 

περιέγραφαν με γλαφυρότητα τα γεγονότα, με σκοπό προφανώς να συγκινήσουν τον 

καδή για να καταλήξει σε μια απόφαση που θα τις ευνοούσε. Η έλλειψη αποδείξεων 

ήταν καθοριστική σε αυτές τις περιπτώσεις. Ιδιαίτερα για τα εγκλήματα κατά της τιμής, 

ο καδής εφάρμοζε αυστηρά τους κορανικούς ορισμούς αναφορικά με την απόδειξη της 

ποινικής πράξης. 

Οι διενέξεις ήταν επίσης υποθέσεις στις οποίες η γυναικεία παρουσία ήταν 

ιδιαίτερα έντονη, με τις χριστιανές να διεκδικούν ένα μεγάλο ποσοστό τους. Οι 

περισσότερες γυναίκες ένιωσαν την ανάγκη να ζητήσουν τη βοήθεια του καδή για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αδικίες, την καταπίεση και την αυθαιρεσία που 

υφίσταντο από άρρενες συγγενείς τους, αλλά και από γυναίκες και άντρες με τους 

οποίους δεν είχαν συγγενικούς δεσμούς. Ιδιαίτερα συχνές ήταν οι διενέξεις μεταξύ 

εξισλαμισμένων γυναικών και των χριστιανών συγκληρονόμων τους που 

προσπαθούσαν να τις αποκλείσουν από τα κληρονομικά τους μερίδια, 

χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την άρση του κληρονομικού δικαιώματος ως 

αποτέλεσμα του εξισλαμισμού τους. Στην μεγάλη πλειονότητα οι αγωγές που έφτασαν 

στο ιεροδικείο του Χάνδακα και αφορούσαν αντίδικους από τα χωριά των 

μελετώμενων ναχιγέδων αφορούσαν μια γυναίκα και έναν άντρα, συνήθως συγγενή 

                                                           
1226 Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, «όταν ένας ανύπαντρος άντρας και μια γυναίκα βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, ο Σατανάς είναι επίσης παρών»· Mernissi, Beyond the Veil, 42. 
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της. Εντούτοις, δεν ήταν λίγες οι υποθέσεις των διενέξεων που αφορούσαν 

αποκλειστικά δύο γυναίκες. Οι εναγόμενες ήταν εκείνες που επέλεγαν, συνήθως, να 

εκπροσωπηθούν από βεκίλη, με τον σύζυγό τους να βρίσκεται πιο συχνά στη θέση 

αυτή. Η αυτοπρόσωπη παρουσία κάποιων γυναικών στις υποθέσεις αγωγών δείχνει ότι 

είχαν πάντως καταρχήν την δυνατότητα να κινηθούν ανεξάρτητα από τους άντρες του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο μπορεί να συνδέεται 

και με την έλλειψη εμπιστοσύνης σε τρίτους, καθώς και με την ελπίδα ότι η παρουσία 

τους θα συγκινούσε τον καδή. 

Είναι βέβαιο ότι η εικόνα των αδύναμων, άβουλων και παθητικών γυναικών 

που είχαν μοναδικό σκοπό της ζωής τους την ικανοποίηση των αναγκών του συζύγου 

τους, απομονωμένες στον ιδιωτικό χώρο της οικίας τους δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που αναδεικνύεται από τα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα, αν και πάντως πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ο αριθμός των γυναικών που 

εμφανίζονται στο δείγμα μας είναι μικρός σε σχέση με τον συνολικό γυναικείο 

πληθυσμό των τριών ναχιγέδων. Πιθανόν στην πόλη ο περιορισμός, για να μην 

αναφερθούμε στον αποκλεισμό, των γυναικών από τον δημόσιο χώρο να ήταν πιο 

διαδεδομένος βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Αντιθέτως, στην επαρχία 

φαίνεται ότι οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, η οποία πήγαζε από τις 

πρακτικές καθημερινές ανάγκες που έκαναν αναγκαία την παρουσία τους στο δημόσιο 

χώρο. Το γεγονός ότι κάποιες συνειδητά κινούνταν με μοναδικό στόχο το ατομικό τους 

όφελος, αποτελεί ένδειξη του βαθμού ανεξαρτησίας που οι ίδιες επεδίωκαν για τον 

εαυτό τους. Όπως, για παράδειγμα, η Ραμπιά, η οποία δεν δίστασε να φυτέψει το 

χωράφι που γνώριζε ότι δεν της ανήκε και μάλιστα ζήτησε από τον καδή να της 

επιτρέψει να μαζέψει τη σοδειά και έπειτα να παραδώσει το χωράφι που κατείχε 

παράνομα στον νόμιμο αγοραστή του, ή η Παπαδιά, η οποία όχι μόνο απέφευγε να 

πληρώσει φόρους για την περιουσία που κατείχε αλλά καταπίεζε τρίτους 

επιβαρύνοντάς τους με τις δικές της φορολογικές υποχρεώσεις. Ασφαλώς δεν 

πρόκειται για γενικό κανόνα, αλλά για δύο μεμονωμένα περιστατικά, για τα οποία δεν 

θα είχαμε καμία γνώση εάν δεν καταχωρούνταν στο σιτζίλ. Η διαφορετική θρησκεία 

φαίνεται πως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τις γυναίκες των μελετώμενων επαρχιών. Από 

την άλλη, πιθανότατα οι κόρες και οι σύζυγοι των οικονομικά ισχυρών οικογενειών 

που ζούσαν στα μεγαλύτερα και πλουσιότερα χωριά θα ζούσαν μια ζωή διακριτή από 

την πολυτέλεια και την μεγαλύτερη απομόνωση στο σπίτι. 
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Ιδιαίτερα οι χριστιανές πιθανόν επέλεγαν τον καδή προκειμένου να 

επωφεληθούν των ευνοϊκών νομικών κανόνων αναφορικά με το οικογενειακό και το 

κληρονομικό δίκαιο. Δεν γνωρίζουμε εάν πρώτα απευθύνονταν στην εκκλησία ή στην 

κοινότητα για τα ζητήματα που τις αφορούσαν και, μόνο όταν δεν ικανοποιούνταν από 

τις αποφάσεις που λάμβαναν, απευθύνονταν στο αλλόθρησκο δικαστήριο. Δεν 

μπορούμε να ξέρουμε εάν χρησιμοποιούσαν το ισλαμικό δικαστήριο ως μέσο πίεσης 

προς την χριστιανική κοινότητα και την ορθόδοξη εκκλησία ή εάν αποτελούσε 

μονόδρομο για την υπέρβαση των περιορισμών της εκκλησίας και της κοινότητας. 

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι οι πληροφορίες των ιεροδικαστικών κωδίκων 

σταματούν συνήθως στην παράθεση των γεγονότων και την απόφαση του καδή, η 

οποία μάλιστα ενίοτε απουσιάζει. Είναι ελάχιστες οι φορές που έχουμε τη δυνατότητα 

να μάθουμε τι συνέβη μετά την δικαστική απόφαση. Όπως σωστά έχει παρατηρήσει η 

Keddie, ο μελετητής των ιεροδικαστικών κωδίκων έρχεται αντιμέτωπος με τρία 

επίπεδα πραγματικότητας: τη νομική, την δικαστική και την εφαρμοσμένη, αυτό που 

συνέβαινε στην πράξη.1227 Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα οθωμανικά σιτζίλ 

αποκαλύπτουν ένα μέρος της πραγματικότητας του δεδομένου τόπου και χρόνου. 

Σίγουρα η προσέγγισή τους πρέπει να είναι προσεκτική, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων 

που έχουν, ως αρχειακή ιστορική πηγή. Ωστόσο η αξία τους δεν πρέπει με κανένα 

τρόπο να υποβαθμιστεί. 

Σύμφωνα με το Κοράνι και τις έμφυλα ιεραρχημένες σχέσεις που είχε θεσπίσει, 

οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως μισοί άντρες στη ζωή και στον θάνατο. Να 

υπενθυμίσουμε ότι εξίσωνε τη μαρτυρία ενός άντρα με την μαρτυρία δύο γυναικών, 

αναγνώριζε μισά κληρονομικά δικαιώματα στις γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες 

συγκληρονόμους τους, ενώ αναγνώριζε το δικαίωμα λήψης της μισής από την 

προκαθορισμένη αποζημίωση αίματος για την ανθρωποκτονία μιας γυναίκας. Συχνά, 

τα περιορισμένα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονταν καταπατούνταν. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η προσφυγή στο ιεροδικείο ήταν η μόνη τους ελπίδα. Η παρουσία 

τους σε αυτό τούς εξασφάλιζε αναγνώριση στο ισλαμικό νομικό σύστημα κάνοντάς τις 

δημόσια ορατές. Πράγματι, φαίνεται πως ο χώρος του δικαστηρίου ήταν ανοιχτός προς 

αυτές, είτε ήταν χριστιανές ή μουσουλμάνες, πλούσιες ή φτωχές, παντρεμένες ή 

                                                           
1227 Keddie, “Problems in the Study of Middle Eastern Women”, 229. 
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ελεύθερες.1228 Οι γυναίκες ήταν ούτως ή άλλως θεσμικά κατώτερες σε σχέση με τους 

άντρες. Στη νομική αξιολόγηση των γυναικών, το φύλο ήταν το πρωταρχικό κριτήριο 

καθορισμού της κοινωνικής θέσης τους, η θρησκεία ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Οι 

καταχωρίσεις των κωδίκων είναι για τον ερευνητή ο μόνος διαθέσιμος τρόπος για να 

αφουγκραστεί τις φωνές των γυναικών αυτών, τα μόνα διαθέσιμα ίχνη της φυσικής 

τους παρουσίας στο χώρο του δικαστηρίου, που βρισκόταν μακριά από την 

οικογενειακή εστία. Συνεπώς, η χρήση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας με σκοπό 

τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της γυναικείας εμπειρίας, σε σχέση και συνάφεια 

με την αντίστοιχη αντρική εμπειρία, στην περίπτωση που μελετάμε, αξιολογείται 

θετικά. Η καταπίεση που υφίσταντο οι χριστιανές και οι μουσουλμάνες είναι βέβαιο 

ότι προερχόταν από τις αυστηρά ιεραρχημένες σχέσεις εξουσίας μεταξύ αντρών και 

γυναικών και την πάγια θέση υπέρ της πατριαρχίας που μοιράζονταν από κοινού το 

ισλάμ, ο χριστιανισμός και η «παραδοσιακή» κοινωνία εν γένει. 

Στην περίπτωση των γυναικών που ζούσαν στις μελετώμενες επαρχίες ο 

έμφυλος καταμερισμός της εργασίας εφαρμοζόταν, όμως όχι με απολύτως αυστηρά και 

ανυπέρβλητα όρια. Σύμφωνα με τον ιερό νόμο του ισλάμ και τις καθιερωμένες 

κοινωνικές συμβάσεις, ο ιδιωτικός χώρος της οικίας (αναπαραγωγή, φροντίδα 

συζύγου, παιδιών, σπιτιού) προβλεπόταν για τις γυναίκες, με τον δημόσιο (πολιτική, 

κοινωνία, εργασία) να αφορά τους άντρες. Ωστόσο, εξαιτίας της ανάγκης για εργατικό 

δυναμικό και των αυξημένων αναγκών της καθημερινότητας στα χωριά των επαρχιών, 

τα όρια των γυναικείων και των αντρικών κόσμων ενίοτε συγχέονταν. Τα γυναικεία 

μέλη μιας οικογένειας που ήταν ικανά να εργαστούν, πρέπει να περνούσαν αρκετό 

χρόνο στα χωράφια, τα αμπέλια, τους ελαιώνες και τους κήπους, προκειμένου να 

βοηθήσουν ώστε η παραγωγή να είναι ικανή να καλύψει τις οικογενειακές και 

φορολογικές ανάγκες. 

 Όπως προκύπτει από τους κώδικες, τουλάχιστον κάποιες γυναίκες των χωριών 

του Μαλεβιζίου, του Τεμένους και της Πεδιάδας κατέβαλαν προσπάθειες για να 

βελτιώσουν την ζωή τους διεκδικώντας δικαστικά τα λιγοστά δικαιώματα που τους 

αναγνώριζε ο νόμος. Άλλες το επιχείρησαν μόνες, ενώ άλλες έχοντας τη βοήθεια, την 

προτροπή ή την πίεση των αντρών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η επιτυχία 

                                                           
1228 Η έλλειψη έμφυλων διακρίσεων ίσχυε και στην περίπτωση των χριστιανικών κοινοτικών 

δικαστηρίων, σύμφωνα με τον Ευδόξιο Δοξιάδη· Doxiades, “Property and Morality”, 78. 
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ή η αποτυχία του παραπάνω εγχειρήματος εξαρτιόταν κάθε φορά από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες κάθε υπόθεσης, καθώς και από την τήρηση των νομικών κανόνων του 

ισλαμικού δικαίου. Παρόλο που βιώναν τις θεσμοθετημένες έμφυλες διακρίσεις σε 

κάθε πεδίο της καθημερινότητάς τους, αυτές οι γυναίκες είχαν το σθένος να 

διεκδικήσουν δικαστικά όσα δικαιούνταν. Σαφώς οι ιδιαιτερότητες του μελετώμενου 

αρχειακού υλικού δεν επιτρέπουν γενικεύσεις για το σύνολο του γυναικείου 

πληθυσμού των επαρχιών. Πάντως, η γενική αίσθηση που επικρατεί είναι ότι οι 

μελετώμενες γυναίκες είχαν επίγνωση της θέσης και των ρόλων τους μέσα στα στενά 

όρια της οικογένειας. Ο πληθυντικός, σε ό,τι αφορά τους ρόλους, χρησιμοποιείται 

σκόπιμα, διότι φαίνεται πως οι γυναίκες των επαρχιών δεν περιορίζονταν μόνο στο 

ρόλο της υπάκουης συζύγου-μητέρας-κόρης, αλλά ασκούσαν παράλληλα, έστω και σε 

ατομικό επίπεδο, το ρόλο της κατόχου ακίνητης περιουσίας, της κόρης που βρίσκει το 

σθένος να αντιδράσει ενάντια σε μια απόφαση που την αφορά αλλά δεν την έχει πάρει 

η ίδια, της διαζευγμένης συζύγου που διεκδικεί τα προβλεπόμενα από το νόμο, της 

κληρονόμου που πιέζει δικαστικά τους συγκληρονόμους της να της αποδώσουν το 

μερίδιο που δικαιούται, της εξισλαμισμένης που χρησιμοποιεί την αλλαξοπιστία της 

για να καλυτερεύσει τη ζωή της, της γυναίκας που δημόσια δηλώνει ότι έχει υποστεί 

βιασμό ή άλλες ποινικές πράξεις κτλ. Τη μελετώμενη περίοδο οι συνθήκες δεν είχαν 

ακόμη ωριμάσει για την παρουσία τους στις πολιτικές διεργασίες και την δημόσια 

διοίκηση. Παρόλα αυτά, στο χώρο της οικογενειακής εστίας, η θέση και η δράση τους 

ήταν αναγνωρισμένη, ενώ στο δημόσιο αντρικό χώρο οι προσπάθειες διεκδίκησης, 

έστω και περιορισμένου, βήματος δράσης και έκφρασης είναι αδιαμφισβήτητες. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

A 

‘Adet-i ‘arusi: φόρος γάμου. Βλέπε resm-i ‘arus. 

Akçe: ασημένιο νόμισμα με ευρεία χρήση στις οθωμανικές κτήσεις. 

‘Ariyet: σύμβαση χρησιδανείου για ακίνητη περιουσία. 

Askeri: μη φορολογούμενοι μουσουλμάνοι υπήκοοι, μέλη της κρατικής ελίτ. Στην 

ομάδα ανήκαν οι αξιωματούχοι της διοίκησης, οι στρατιωτικοί, καθώς και οι 

ουλεμάδες (νομοδιδάσκαλοι). 

Asyâb/asiyâb: νερόμυλος 

Asyâb-ı dekîk: αλευρόμυλος 

‘Attar: μυροπώλης 

Azl/azil: απομάκρυνση από δημόσια θέση ή αξίωμα, ως ποινή ta‘zîr. 

 

B 

Bağy: εξέγερση κατά του κράτους. Κάποιοι τη συμπεριλαμβάνουν στα ποινικά 

αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή hadd. 

Bâin talâk: αμετάκλητο διαζύγιο την πρωτοβουλία του οποίου είχε ο σύζυγος. 

Bakire-i baliğe: ενήλικη παρθένα. 

Bedel-i hul‘: αντάλλαγμα που λάμβανε ο σύζυγος από την γυναίκα του για να 

συναινέσει στο διαζύγιο hul‘. 

Beşe: τίτλος χαμηλόβαθμων στρατιωτικών. 

Beytü’l-mâl: το κρατικό ταμείο. 

Bid’î talâk: καινοτόμο διαζύγιο με πρωτοβουλία του συζύγου. Βλέπε talâk-i selase. 
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Bostancı: τίτλος στρατιωτικού σώματος στην υπηρεσία του σουλτάνου. 

Bölükbaşı: επικεφαλής γενιτσαρικού λόχου. 

 

C 

Cebeci: οπλοφύλακας, στρατιωτικό σώμα. 

Cebecibaşı: επικεφαλής του σώματος των οπλοφυλάκων. 

Cizye: κεφαλικός φόρος τον οποίο πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι. 

 

Ç 

Çapalık: μέτρο υπολογισμού έκτασης αμπελιών (στην Βουλγαρία). 

Çorbaçı: επικεφαλής γενιτσαρικού λόχου. 

Çukadar: υπάλληλος του ιεροδικείου· μέλος στρατιωτικού σώματος, υπεύθυνος για 

την ενδυμασία των γενιτσάρων. 

 

D 

Değirmen: μύλος, συνήθως νερόμυλος. 

Dergâh-ı âli yeniçerileri: γενίτσαροι της σουλτανικής αυλής, αυτοκρατορικοί. 

Diyet: χρηματική αποζημίωση αίματος σε περίπτωση τραυματισμού, θανάσιμου ή μη. 

Καταβαλλόταν στο ίδιο το θύμα ή στους συγγενείς του, σε περίπτωση θανάτου. 

Divan: ανώτατο διοικητικό συμβούλιο ενός ναχιγέ· σουλτανικό συμβούλιο στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Divanhâne: αίθουσα υποδοχής. 

Dönüm: μονάδα μέτρησης επιφάνειας. 

Dönüm akçesi: αγροτικός φόρος. 
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E 

Ehl-i Kitap: Λαοί του Βιβλίου (χριστιανοί, εβραίοι, ζωροάστρες), δηλαδή πιστοί 

θρησκειών με ιερό βιβλίο. 

El değirmeni: χειρόμυλος 

El-hac: Βλέπε hacı. 

Emin-i mahkeme: εμίνης του δικαστηρίου. 

Enkiha defterleri: κατάστιχα γάμων. 

Ergenlik: κινητή ή ακίνητη περιουσία που δινόταν ως δώρο από την σύζυγο στον 

μέλλοντα σύζυγό της. 

 

F 

Fetva: γραπτή ιερονομική γνωμοδότηση τοπικού μουφτή ή του σεϊχουλισλάμη 

(επικεφαλής των μουφτήδων). 

Fıkh: ερμηνεία του Κορανιού και της Σούνας του Προφήτη από τους νομομαθείς. 

 

G 

Gerdek değeri: Βλέπε resm-i ‘arus. 

Gerdek resmi: Βλέπε resm-i ‘arus. 

Göz: μυλόπετρα. Στην κυριολεξία σημαίνει «μάτι». 

 

H 

Hacı: επίθετο που λάμβανε όποιος πραγματοποιούσε το προσκύνημα στην Μέκκα. 
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Hadd: σωματικές, κυρίως, τιμωρίες με τις οποίες τιμωρούνται συγκεκριμένα ποινικά 

αδικήματα κατά τον ιερό νόμο του ισλάμ. 

Hadd-i sekir: μέθη που προκαλείται από αλκοολούχα ποτά εκτός του κρασιού. 

Hadd-i şürb: μέθη που προκαλεί το κρασί. 

Hapis: φυλακή. 

Harem: τα διαμερίσματα των γυναικών μιας οικογένειας ή τα θηλυκά μέλη της 

οικογένειας. Σημαντικότερο χαρέμι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν το 

σουλτανικό. 

Haseki orta: τίτλος των γενιτσαρικών λόχων με αριθμό 14, 49, 66, 67. 

Hass: μεγάλη έκταση γης που απέφερε φορολογικά έσοδα από 100.000 άσπρα και 

πάνω. 

Hâşiye: φράση ή λέξη που χρησιμοποιούνταν ως «δείκτης» για το περιεχόμενο μιας 

καταχώρισης. 

Hatib: ιεροκήρυκας στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής. 

Hatun: κυρία. 

Helâl: πράξη που δεν είναι απαγορευμένη από την θρησκεία. 

Hibe: δωρεά. 

Hirabe: ένοπλη ληστεία σε δημόσιο χώρο. 

Hisse: μερίδιο. Βλέπε και sehm. 

Hiyârü’l-bülûğ: δικαίωμα αίτησης διαζυγίου μετά την ενηλικίωση. 

Hırsızlık: κλοπή. Βλέπε και sirkat. 

Hoca: δάσκαλος. 

Hul‘: διαζύγιο με πρωτοβουλία της συζύγου και συναίνεση του συζύγου. 

Hüccet: πιστοποιητικό που χορηγούσε ο καδής. 
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Hülle: εικονικός, «λευκός» γάμος. 

Hülleci: ο σύζυγος που συνάπτει εικονικό γάμο. 

 

İ 

İcab: πρόταση που γίνεται από το ένα μέρος στις πράξεις συμβολαιακού χαρακτήρα. 

İcma: συναίνεση των νομομαθών των τεσσάρων νομικών σχολών. 

İçtihad: ερμηνεία του ιερού ισλαμικού νόμου. 

‘İddet: τρίμηνη περίοδος ερωτικής αποχής και απαγόρευσης σύναψης νέου γάμου μετά 

από ένα διαζύγιο ή τον θάνατο του συζύγου. 

İhram: λευκό μακρύ ένδυμα που φορούσαν όσοι έφταναν στην Κάαμπα για το 

προσκύνημα. 

İhtiyar: πρόκριτος· γέρος. 

İkrah: βία, καταναγκασμός. 

Îlâ: τύπος διαζυγίου. 

İrtidad: αποστασία από το ισλάμ. 

İstiğlal: πώληση επί αντιχρήσει. 

İtaatsızlık: ανυπακοή, απειθαρχία. 

 

K 

Kabul: αποδοχή της πρότασης σε πράξεις συμβολαιακού χαρακτήρα. 

Kadı: μουσουλμάνος ιεροδίκης. 

Kafa’a: αρχή της ισότητας. 

Kalebendlik: φυλάκιση σε κάστρο. 
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Kale-i cedid: Νέο κάστρο. 

Kassam: εντεταλμένος υπάλληλος για την απογραφή της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας ενός θανόντος/μιας θανούσης και τη διανομή της σε κληρονομικά 

μερίδια. 

Kâtib: γραμματέας, γραφέας. 

Kat’-ı tarik: στην κυριολεξία σημαίνει «κόψιμο του δρόμου». Ο όρος αναφέρεται στην 

ένοπλη ληστεία σε δημόσιο χώρο. 

Kayyım: υπάλληλος για την φροντίδα ενός τζαμιού. 

Kazâî boşanma: δικαστικό διαζύγιο. Βλέπε και tefrik. 

Kazf: ψευδής κατηγορία για μοιχεία. Βλέπε και zina iftirası. 

Kebin: άλλη ονομασία του müt‘a, δηλαδή του γάμου ορισμένης διάρκειας. Δεν πρέπει 

να συγχέεται με το συνώνυμο «κεπήνιο» της ορθόδοξης εκκλησίας, το οποίο 

αφορά κάθε μη έγκυρη μορφή γάμου (παλλακεία, γάμο χριστιανών στο 

ιεροδικείο). 

Κelime-i şehadet: ομολογία πίστης σε εξισλαμισμό. Βλέπε και kelime-i tevhid. 

Κelime-i tevhid: Βλέπε kelime-i şehadet. 

Κisve bahaları: σετ νέων ενδυμάτων που λάμβανε ως δώρο ένας εξισλαμισμένος/μια 

εξισλαμισμένη. 

Kınama: επίπληξη ως τιμωρία ta‘zîr. 

Kısas: ποινή αντιποίνων. 

Kıyas: η κατ’ αναλογία απόφαση των νομομαθών σχετικά με νομικά ζητήματα. 

Kumbaracı: μέλος σώματος πυροβολικού, ολμιστής. 

Kumbaracıbaşı: διοικητής του παραπάνω στρατιωτικού σώματος. 

Kur’an: Κοράνι. 

Kuyumcu: κοσμηματοπώλης, χρυσοχόος. 
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Kürek: κάτεργα. Στην κυριολεξία σημαίνει «κουπί». 

 

L 

Liân: τύπος διαζυγίου που σχετίζεται με την κατηγορία για μοιχεία. 

 

M 

Mahkeme: ιεροδικείο. 

Mahrem: κοντινός συγγενής με τον οποίο ο γάμος είναι απαγορευμένος. 

Mehr-i misl: κατ’ αναλογία γαμήλια δωρεά. 

Mehr-i muaccel: γαμήλια προκαταβαλλόμενη δωρεά. 

Mehr-i müeccel: γαμήλια μη προκαταβαλλόμενη δωρεά. 

Mehr-i müsemma: συμφωνημένη γαμήλια δωρεά (προκαταβαλλόμενη και μη). 

Menzil: σπίτι. 

Miri: δημόσια γη. 

Muallak talâk: μεταβίβαση δικαιώματος για διαζύγιο talâk από τον σύζυγο στη 

σύζυγο. Βλέπε και tefvîzü’t-talâk. 

Muhadderat/muhaddere: τίτλος γυναικών ανώτερων, οικονομικά και κοινωνικά, 

στρωμάτων. Στην κυριολεξία σημαίνει «καλυμμένη με πέπλο». 

Muhtesib: αρμόδιος για την τήρηση των νόμων σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, 

τις συντεχνίες και τη δημόσια τάξη. 

Muhzır: υπάλληλος του ιεροδικείου, αρμόδιος για την κλήτευση και την προσαγωγή 

των διαδίκων και των κατηγορούμενων στο δικαστήριο. 

Muhzιrbaşı: επικεφαλής των μουχζίρηδων του ιεροδικείου. 

Muslihun: μεσολαβητές για τον συμβιβασμό δύο αντιδίκων. 
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Mut’ah: δώρο που δικαιούνταν να λάβει η σύζυγος που είχε συνάψει γαμήλιο 

συμβόλαιο χωρίς προκαθορισμένη γαμήλια δωρεά και την οποία ο σύζυγος 

χώριζε πριν από την πρώτη νύχτα γάμου. 

Muzur: μουζούρι, μέτρο έκτασης γης. 

Mübarat/mübâraa: διαζύγιο με κοινή συναίνεση των δύο συζύγων. 

Mübaşir: διοικητικός υπάλληλος με αρμοδιότητα την μεταφορά των διαταγών από την 

πρωτεύουσα στους ναχιγέδες. 

Müfti: ερμηνευτής του ιερού ισλαμικού νόμου. 

Mühtedi/mühtediye: εξισλαμισμένος/εξισλαμισμένη. 

Mülk: περιουσιακό στοιχείο πλήρους ιδιοκτησίας. 

Müsâkât: συμφωνία επίμορτης αγροληψίας στην οποία ο ιδιοκτήτης μισθώνει την γη 

στον ενοικιαστή, με τον όρο να μοιράζονται την παραγωγή. 

Müt‘a: προϊσλαμικό έθιμο του προσωρινού γάμου. 

Μütevelli: διαχειριστής ενός βακουφιού. 

Müzayede: δημόσιος πλειστηριασμός. 

 

N 

Nafaka: διατροφή, στέγη και ένδυση που πρέπει να παρέχει ένας σύζυγος στην γυναίκα 

του. 

Nafaka-ı ‘iddet: διατροφή, ένδυση και στέγη στη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου 

αποχής. 

Naib: αναπληρωτής καδής. 

Nasraniye: χριστιανή 

Nev müslim: νεομουσουλμάνος/νεομουσουλμάνα. 

Nikâh: γάμος. 
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Nikâh tezkeresi: πιστοποιητικό γάμου. 

Nüşûz: ανυπακοή, απειθαρχία. 

 

Ö 

Örf: έθιμο, εθιμικό δίκαιο. 

 

R 

Recm: ποινή λιθοβολισμού για το ποινικό αδίκημα της μοιχείας. 

Resm-i ‘arus: φόρος γάμου. 

Resm-i ‘arusâne: Βλέπε resm-i ‘arus. 

Rıza senetleri: δήλωση συναίνεσης. 

Ric‘î talâk: μετακλητό διαζύγιο με πρωτοβουλία του συζύγου. 

Ridde: αποστασία από το ισλάμ. 

Semerci: κατασκευαστής σαμαριών. 

 

S 

Sagir/e: ανήλικος/ανήλικη. 

Samsuncu: μέλος σώματος των γενιτσάρων με αρμοδιότητα την φύλαξη των 

αυτοκρατορικών σκύλων. 

Serasker: αρχιστράτηγος. Βλέπε και serdar. 

Saraylı: ο προερχόμενος από το παλάτι του σουλτάνου. 

Sehm: μερίδιο. Βλέπε και hisse. 
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Serdar: αρχιστράτηγος. Βαθμιαία τον τίτλο άρχισε να λαμβάνει ο αρχηγός των ντόπιων 

γενιτσάρων κάθε καζά. Βλέπε και serasker. 

Seyyid: τίτλος των απόγονων του Μωάμεθ. 

Sicil: ιεροδικαστικό κατάστιχο που τηρούσε ο καδής. 

Sirkat: κλοπή. Βλέπε και hırsızlık. 

Sopa cezası: ποινή ραβδισμών. 

Su değirmeni: νερόμυλος. 

Su kulesi: πύργος του νερού. Ο βενετικός Κούλες στην είσοδο του λιμανιού του 

Χάνδακα. 

Sûre: κεφάλαιο του Κορανίου. 

Sünnet: οι παραδόσεις του προφήτη Μωάμεθ. 

Sürgün: αναγκαστική μετανάστευση πληθυσμών. 

 

Ş 

Şeriat: ισλαμικός ιερός νόμος. 

Şikak: ασυμφωνία που οδηγεί σε διαζύγιο, για την οποία ευθύνονται και οι δύο 

σύζυγοι. 

Şüf‘a: ο θεσμός της προτίμησης για την αγορά ακίνητης περιουσίας. 

Şühûdü’l-hâl: μάρτυρες της διαδικασίας. 

Şüphe: αμφιβολία (ως αιτία αποφυγής επιβολής των βαρύτατων τιμωριών για τα 

ποινικά αδικήματα). 

Şürb: κατανάλωση αλκοόλ. 
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T 

Tağrib: εξορία. 

Tahrir: απογραφή. 

Tahta: παρτέρια/αυλάκια κήπου. 

Talâk: διαζύγιο με πρωτοβουλία του συζύγου. 

Talâk-i selase: διαζύγιο ταλάκ με τριπλή αποκήρυξη της συζύγου. 

Tapu: τίτλος που πιστοποιούσε το δικαίωμα κατοχής δημόσιας καλλιεργήσιμης γης. 

Tarik-i ‘amm: δημόσιος δρόμος. 

Tarla: χωράφι. 

Ta‘zîr: ελαφρύτερες ποινές για ποινικά αδικήματα. Μπορούν να είναι σωματικές ή 

χρηματικές. 

Tecrit: απομόνωση, ως ποινή ta‘zîr. 

Tefrik: δικαστική ακύρωση του γάμου. 

Tefvîzü’t-talâk: μεταβίβαση δικαιώματος για ταλάκ στη σύζυγο. Βλέπε και muallak 

talâk. 

Tehdit: επίπληξη ως ποινή ta‘zîr. 

Tekâlif: φόροι. 

Tercüman: διερμηνέας, υπάλληλος του ιεροδικείου. 

Tereke defteri: κατάστιχο απογραφής περιουσίας θανόντος/θανούσης και διανομής της 

στους/στις κληρονόμους του/της. 

Teşhir: δημόσια διαπόμπευση ως ποινή ta‘zîr. 

Timar: φοροπρόσοδος, ύψους έως 19.999 άσπρα (16ος αι.), την οποία παραχωρούσε ο 

σουλτάνος στους ιππείς του επαρχιακού ιππικού έναντι της υποχρέωσής τους 

να παρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες. 
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Top altı: έκταση που βρισκόταν «κάτω από την βολή των κανονιών». Η άμεση 

ενδοχώρα έξω από τα τείχη μιας πόλης. 

Turnacı: μέλος γενιτσαρικού σώματος με αρμοδιότητα την εκτροφή και εκπαίδευση 

των πουλιών που χρησιμοποιούσε ο σουλτάνος στο κυνήγι. 

 

U 

Ulema: ειδήμονες του ισλαμικού ιερού νόμου (καδήδες, μουφτήδες, καθηγητές 

μετρεσέδων, ιμάμηδες, κλπ.). 

 

V 

Vasi-i mansub: κηδεμόνας διορισμένος από το ιεροδικείο. 

Vasi-i muhtar: κηδεμόνας διορισμένος από τον βιολογικό γονιό ενός ανήλικου 

παιδιού. 

Vekil: πληρεξούσιος. 

Vekil-i harc: αξιωματικός των γενιτσάρων, αρμόδιος για τις προμήθειες του λόχου του. 

Veli: νόμιμος κηδεμόνας ενός ανήλικου, συνήθως ο πατέρας. 

Veli-i akreb: κοντινότερος συγγενής ανήλικου που ορίζεται ως κηδεμόνας. 

 

Y 

Υağ değirmeni: ελαιόμυλος. Βλέπε και yağhâne και zeyt yağı değirmeni. 

Yağhâne: ελαιόμυλος. Βλέπε και zeyt yağı değirmeni και yağ değirmeni. 

Yamak: χαμηλόβαθμα και βοηθητικά μέλη γενιτσαρικών σωμάτων. 

Yel değirmeni: ανεμόμυλος. 

Yerli yeniçerileri: το σώμα των ντόπιων γενιτσάρων. 
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Z 

Zabit: αξιωματικός με αρμοδιότητες τη σύλληψη κακοποιών στοιχείων και την 

αστυνόμευση μιας περιοχής. 

Zeamet: φοροπρόσοδος μεγαλύτερης έκτασης από το τιμάριο, με έσοδα από 20.000 

έως 99.999 άσπρα (16ος αι.). 

Zeyt yağı değirmeni: μύλος ελαιόλαδου. Βλέπε και yağhâne και yağ değirmeni. 

Zihar: είδος διαζυγίου. 

Zimmi: μη μουσουλμάνος υπήκοος ισλαμικού κράτους. 

Zimmiye: μη μουσουλμάνα υπήκοος ισλαμικού κράτους. 

Zina: μοιχεία. 

Zina iftirası: ψευδής κατηγορία για μοιχεία. Βλέπε και kazf. 
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