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Το άρθρο αυτό του Cemal Kafadar, ενός από τους σπουδαιότε-
ρους και επιδραστικότερους ειδικούς της εποχής μας στην οθωμανική 
ιστορία, ασχολείται με ένα ζήτημα που κυριάρχησε στις συζητήσεις 
της οθωμανολογικής κοινότητας την τελευταία δεκαετία του 20ού 
αιώνα. Ακόμα και σήμερα, είναι εξαιρετικά διαδεδομένη η άποψη 
ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά από μια περίοδο ακμής τον 
15ο και τον 16ο αιώνα (ή, αλλιώς, μια «κλασική» περίοδο, όπως την 
ονόμασε ο Halil İnalcık), πέρασε σε μια μακρόχρονη περίοδο «πα-
ρακμής» από τα τέλη του 16ου μέχρι τη διάλυσή της στις αρχές του 
20ού αιώνα. Στο σχήμα αυτό, μια σειρά θεσμών όπως το τιμαριωτικό 
σύστημα ή το παιδομάζωμα και το γενιτσαρικό σώμα λειτουργούσαν 
καλά όσο ακολουθούσαν τις αρχές που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή 
τους, άρχισαν όμως να δυσλειτουργούν σταδιακά όσο απομακρύνο-
νταν από αυτές, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της οθωμανικής 
στρατιωτικής μηχανής, ενώ και η διαφθορά και η ηθική εξασθένιση 
των σουλτάνων οδήγησε στην αποδιάρθρωση του πολιτικού εποι-
κοδομήματος. Μια σειρά άρθρων και βιβλίων, γραμμένων από ση-
μαντικές μορφές όπως ο Rifaat Abou-El-Haj ή η Suraiya Faroqhi, 
αμφισβήτησαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αυτό το 
σχήμα: ο Abou-El-Haj υποστήριξε ότι αυτή η εικόνα προέρχεται σε 
μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους οθωμανούς συγγραφείς του ύστε-
ρου 16ου και του πρώιμου 17ου αιώνα, οι οποίοι όμως δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται τοις μετρητοίς καθώς είχαν τους δικούς τους πολι-
τικούς στόχους, ενώ η Faroqhi τόνισε την παράλληλη πορεία του 
οθωμανικού με τα ευρωπαϊκά κράτη και έκανε λόγο για «κρίση και 
μετασχηματισμό», καθώς είναι οξύμωρο να μιλάμε για μια παρακμή 
μεγαλύτερη σε διάρκεια από τη φερόμενη ακμή. Στο ίδιο πλαίσιο, 
μια σειρά μελετών την ίδια εποχή έδειξε, λόγου χάριν, ότι η οικο-
νομική γραφειοκρατία αναζήτησε επιτυχώς τρόπους προσαρμογής 
του φορολογικού και του δημοσιονομικού συστήματος στις απαι-
τήσεις του εκχρηματισμού και των νέων συνθηκών (Linda Darling), 

Πρόλογος
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ότι η σχέση κέντρου-περιφέρειας υπέστη έναν μετασχηματισμό που 
δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αποδυνάμωση του πρώτου (Karen 
Barkey, Ariel Salzmann), ή ότι ο μετασχηματισμός του γενιτσαρικού 
σώματος είχε πολιτικά χαρακτηριστικά, χωρίς να μεταφράζεται απο- 
κλειστικά σε αποδιοργάνωση του στρατεύματος (Donald Quataert 
και, πιο πρόσφατα, Baki Tezcan). Σήμερα, είναι πλέον κανόνας να 
εξετάζονται ο 17ος ή ο 18ος αιώνας ως μορφές του οθωμανικού πει-
ράματος διαφορετικές μεν, όχι όμως κατώτερες ή εκφυλισμένες σε 
σχέση με τον 15ο ή τον 16ο αιώνα· παρόλα αυτά, δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι στον ελληνικό δημόσιο λόγο περί «Τουρκοκρατίας» επιβι-
ώνει ακόμα ο λόγος περί παρακμής. Το άρθρο του Cemal Kafadar 
συνοψίζει πολύ ωραία τον σχετικό προβληματισμό και επιχειρηματο-
λογεί εναντίον μιας αντίληψης της ιστορίας που βασίζεται σε τέτοια 
«αξιολογικά» κριτήρια (τα οποία, σε τελική ανάλυση, φετιχοποιούν 
τη στρατιωτική και κρατική ισχύ), χωρίς ωστόσο να διολισθαίνει σε 
μια εξιδανίκευση της οθωμανικής πραγματικότητας, όπως συμβαίνει 
σε ορισμένες σχετικές μελέτες.
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Cemal Kafadar1

Το ζήτημα της οθωμανικής παρακμής2

Βρίσκεται η Αμερική σε παρακμή; Ή περνά μια δύσκολη περίο-
δο, την οποία ορισμένοι Αμερικανοί παρερμηνεύουν ως τέτοια; Είναι 
η παρακμολογία (declinism)3 –ένας όρος που ορισμένοι συντάκτες 
έχουν απρόθυμα αποδεχθεί ως μια ακριβή, αν και άβολη, περιγραφή 
του φαινομένου– μια πιστή αντανάκλαση της αμερικανικής πραγμα-
τικότητας; Ή μήπως παρέχει «καλύτερες ενδείξεις για την αμερικανι-
κή ψυχολογία παρά για την αμερικανική δύναμη»4; Μήπως, τελικά, 
όλοι οι προβληματισμοί για την αμερικανική παρακμή (σε εκπαίδευ-
ση, γράμματα, οικονομία, ηθική, κοινωνική αλληλεγγύη κ.λπ.) αφο-
ρούν την αμερικανική δύναμη; Ίσως το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον 

1. Ο Cemal Kafadar είναι καθηγητής τουρκικών σπουδών στην έδρα Vehbi Koç του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Σ.τ.Μ.).
2. Η αρχική εκδοχή αυτού του άρθρου γράφτηκε το 1990 για ένα συνέδριο με θέμα 
την παρακμή των αυτοκρατοριών που διοργάνωσε ο καθηγητής Stephen Rosen στο 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η σχεδιαζόμενη έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου 
εγκαταλείφθηκε τελικά, αλλά για αρκετά χρόνια συμπεριλάμβανα το χειρόγραφό μου 
στα κείμενα προς μελέτη για ορισμένα μαθήματά μου. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό 
το άρθρο, το οποίο δημοσιεύεται στον τόμ. 4, τεύχ.1-2 του Harvard Middle Eastern 
and Islamic Review, σε όλους τους μεταπτυχιακούς συναδέλφους στη διδασκαλία που 
με βοήθησαν να εισαγάγω τους προπτυχιακούς φοιτητές στη χαρά της ενασχόλησης 
με το περίπλοκο, ενίοτε υπερβολικά σχολαστικό, φαινομενικά παράταιρο ερώτημα: 
Παρήκμασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ή όχι; Προετοιμάζοντας το κείμενο προς 
δημοσίευση, έγραψα μια νέα εισαγωγή και έκανα κάποιες αλλαγές, αλλά δεν άλλαξα 
την αρχική δομή ή την ουσία του κειμένου.
3. Declinism: Η πεποίθηση ότι μια συγκεκριμένη χώρα, κοινωνία ή θεσμός βρίσκεται 
σε κατάσταση σημαντικής και πιθανώς μη αναστρέψιμης παρακμής. Χρησιμοποιούμε 
τον νεολογισμό «παρακμολογία» κατά το «ηθικολογία», ελπίζοντας να θεωρηθεί 
δόκιμος (Σ.τ.Μ.).
4. Samuel Huntington, όπως παρατίθεται στο Michael Beschloss, «The U.S.: Still 
on its Feet», βιβλιοκρισία στο Joseph S. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature 
of American Power, New York Times Book Review, 15 Απριλίου 1990, σ. 13. Αυτό 
είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα για το πώς ξεκίνησε μια συζήτηση για την 
«αμερικανική παρακμή» τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, ειδικά μετά την έκδοση 
του The Rise and Fall of the Great Powers του Paul Kennedy, στο οποίο επίσης 
παραπέμπει η βιβλιοκρισία του Beschloss.



Το ζήτημα της οθωμανικής παρακμής

8

για το θέμα γεννήθηκε αρχικά από την αντίθεση ανάμεσα στην οικο-
νομική ύφεση των Η.Π.Α. και τη σθεναρή ανάπτυξη στην ανατολική 
Ασία, και τώρα θα δούμε να υποχωρεί με την κάμψη των προκλήσε-
ων που έθετε κάποτε η ιαπωνική οικονομία και τις υγιείς ενδείξεις 
στην οικονομία των Η.Π.Α. Αλλά «η παρακμή της Αμερικής» έχει 
να κάνει με την οικονομία της; Και αν ναι, πρέπει να βασιζόμαστε 
σε τάσεις διάρκειας μερικών ετών για να εκτιμήσουμε ένα φαινόμενο 
τόσο τεράστιο και πολύπλοκο όσο η παρακμή;

Ως μελετητής της οθωμανικής ιστορίας, δεν γνωρίζω καν αν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία παρήκμασε. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, 
όλοι ήταν βέβαιοι πως όχι, αλλά έκτοτε οι ιστορικοί έχουν χάσει την 
αυτοπεποίθησή τους ή την αφέλεια που τους επέτρεπε τη βολική τα-
ξινόμηση: «ανάδυση», «χρυσή εποχή» και «παρακμή». Έχουν αντι-
ληφθεί, επίσης, ότι τα επιχειρήματα σχετικά με την παρακμή ή την 
απουσία της, παλαιότερα ή τωρινά, σπάνια χτίζονται με αυστηρότητα 
και συχνά εξυπηρετούν διάφορες ατζέντες.

Υπάρχει κάτι περίεργο και ωστόσο διδακτικό στο να είναι κανείς 
στην Αμερική στα τέλη του 20ου αιώνα και να μελετά την οθωμανι-
κή παρακμολογία, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το έτος 1000 Εγίρας 
(1591/2 μ.Χ.). Νιώθει κανείς να περιβάλλεται από δύο κόσμους οι 
οποίοι είναι εμποτισμένοι με μια αίσθηση παρακμής και με περίπλο-
κους λόγους (discourses) που αναφέρονται σε παρόμοια θέματα. Ση-
μαντικοί Οθωμανοί συγγραφείς, όπως ο Gelibolulu Mustafa Âlî και 
ο Kâtip Çelebi, θρήνησαν «το κλείσιμο του οθωμανικού πνεύματος» 
ως το αποτέλεσμα της πτώσης της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και των δημόσιων γραμμάτων ή της έλλειψης περιέργειας 
για τον έξω κόσμο· τελικά, πολλοί έγραψαν για την ήττα από τους 
Φράγκους–οι ασιατικές τίγρεις της εποχής τους–, οι οποίοι έκαναν 
τη δουλειά τους καλύτερα και φθηνότερα, δείχνοντας μεγαλύτερη 
επιμέλεια για το νόμισμα και για τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. 
Μια ομάδα διανοουμένων παραπονέθηκε για την ύπαρξη ενός υπερ-
διογκωμένου κράτους και ενός υπερμεγέθους στρατού. Όλο και πε-
ρισσότερες φωνές από τμήματα της πολιτικής τάξης θεώρησαν ότι 
η οθωμανική ταυτότητα είχε γίνει ιδιαίτερα συμπεριληπτική και ότι 
είχε επιτραπεί να την αποκτήσουν υπερβολικά πολλοί άνθρωποι που 
δεν το άξιζαν, με «λανθασμένες εθνοτικές προελεύσεις» (κυρίως, και 
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για την ειρωνεία του πράγματος, Τούρκοι)5. Ίσως το επιχείρημα που 
χαίρει της μεγαλύτερης εκτίμησης συνίσταται στο ότι τα συμπτώμα-
τα της παρακμής προέκυψαν λόγω αποκλίσεων από τον «οθωμανικό 
δρόμο» ή από τους κανόνες που καθιέρωσαν οι ιδρυτές πατέρες.

Οι παρακμολόγοι (declinists)6 που αρέσκονται να παρατηρούν 
παρόμοιες εκδηλώσεις παρακμής στην οθωμανική και την αμερικανι-
κή περίπτωση θα μπορούσαν επίσης να εφαρμόσουν μια απλοποιημέ-
νη εκδοχή του παραδείγματος του Ιμπν Χαλντούν, ενός από τους βα-
θύτερους στοχαστές του ζητήματος της παρακμής των κρατών. Αυτή 
η εφαρμογή θα αποκάλυπτε πολλές αξιοσημείωτες ομοιότητες: ένα 
ανθεκτικό προγονικό απόθεμα που σφυρηλατεί, με ιλιγγιώδη ενέρ-
γεια και αλληλεγγύη, μια σθεναρή πολιτεία η οποία αναζητά ευκαι-
ρίες και ηθική υπεροχή τόσο από τους εκλεπτυσμένους εκπροσώπους 
του δικού της πολιτισμού όσο και από τους αυτόχθονες πληθυσμούς 
της κατακτημένης «μεθορίου». απόγονοι, τώρα πολίτες (ή υπήκοοι), 
οι οποίοι γίνονται μαλθακοί και νωθροί από τις υψηλότερες προσδο-
κίες και την εκλεπτυσμένη, διεφθαρμένη ζωή στην πόλη, ενώ ένας ερ-
γατικός και ενεργητικός διεκδικητής με παρόμοιο υπόβαθρο αρχίζει 
να λάμπει, μόνο για να επαναλάβει τον ίδιο κύκλο.

Έτσι, για τον μελετητή της ύστερης οθωμανικής ιστορίας, η συνεί-
δηση της παρακμής στην Αμερική όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση 
και η μελαγχολία της θέσης του Φουκουγιάμα για το τέλος της ιστο-
ρίας θα του ήταν και οι δύο οικείες. Ίσως η πολιτική μας φαντασία να 
διαμορφώνεται από μια βαθιά μανιχαϊστική δομή. Περίπου την ίδια 
εποχή που ο Κάρολος Ε΄ της Ισπανίας των Αψβούργων αποσύρθηκε 
σε ένα μοναστήρι, ο κύριος αντίπαλός του, ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρε-
πής, εγκατέλειψε τις συνήθειές του να φοράει μετάξι και να τρώει από 
χρυσά πιάτα. Σύντομα, οι διανοούμενοι και στις δύο άκρες της Μεσο-
γείου άρχισαν να γράφουν για την παρακμή του κόσμου τους και να 

5. Εδώ πρέπει να σημειωθεί μια καίρια διαφορά. Το να είναι κανείς Οθωμανός σήμαινε 
επί της ουσίας ότι αποτελεί μέρος του κυβερνώντος μηχανισμού, ανεξάρτητα από το 
πόσο χαμηλή είναι η θέση του στην ιεραρχία. Επομένως, το ζήτημα της συμπερίληψης 
στην οθωμανική ταυτότητα σχετίστηκε με αυτή την ιδιότητα, σε αντίθεση με τη 
διαμάχη για τη μετανάστευση στην Αμερική, η οποία αφορά, φυσικά, την ιδιότητα του 
πολίτη σε ένα μοντέρνο κράτος (Σ.τ.Μ.).

6. Οι οπαδοί, άλλως οι θιασώτες, της θεωρίας της παρακμής (Σ.τ.Μ.).
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σκιαγραφούν τις πρώιμες εκδοχές μιας παρακμολογικής κληρονομιάς 
που διαμόρφωσε τη μοντέρνα προοπτική των ιστορικών για τη μετά 
τον 16ο αιώνα Ισπανία και τον οθωμανικό κόσμο.

Εννοιολογικά προβλήματα και χρονικό πλαίσιο

Ο Λέοπολντ φον Ράνκε (1795-1886), όπως και πολλοί ιστορικοί 
που έγραψαν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν και μετά από 
αυτόν, δεν είχαν αμφιβολίες σχετικά με το ζήτημα της οθωμανικής 
παρακμής, ούτε ως προς το εάν συνέβη ούτε ως προς το πότε και το 
γιατί: μετά από την ηγεμονία του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς 
(απεβ. το 1566), «ξεκινά η σειρά εκείνων των νωθρών σουλτάνων, 
στον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα των οποίων μπορούμε να εντοπίσου-
με μια κύρια αιτία της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Πολλές ήταν οι συνθήκες που συνέβαλαν στην καταστροφή της»7. 
Υπό την επίδραση των νέων τάσεων στην ιστοριογραφία, εξηγήσεις 
αυτού του είδους έδωσαν τη θέση τους σε εκείνες που εστιάζουν σε 
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, η γενική απει-
κόνιση των τελευταίων τρεισήμισι αιώνων της οθωμανικής ιστορίας 
–από τον θάνατο του Σουλεϊμάν έως το τέλος του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου– ως μιας περιόδου παρακμής (φθοράς, κατάπτωσης) δια-
τηρήθηκε αναμφισβήτητα μέχρι πρόσφατα. Έτσι, ένα εγχειρίδιο της 
οθωμανικής ιστορίας που δημοσιεύθηκε το 1976 έχει κεφάλαια με τίτ-
λους «Οι Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Παράγοντες της Παρακμής», 
«Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες της Παρακμής» και «Εκ-
δηλώσεις της Παρακμής, 1566-1623»8.

Ωστόσο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι ιστορικοί του οθωμανικού 
κράτους και της οθωμανικής κοινωνίας έχουν αρχίσει να αμφισβητούν 
αυτή την απεικόνιση. Ίσως ο καλύτερος δείκτης της μεταβολής του 
προσανατολισμού να είναι η αλλαγή της άποψης του Γάλλου ιστορι-
κού Φερνάν Μπρωντέλ σχετικά με τους Οθωμανούς μετά τον 16ο αι-

7. Leopold Ranke, The Turkish and Spanish Empires in the Sixteenth Century and Be-
ginning of the Seventeenth, μτφρ. W. K. Kelly, Lea and Blanchard, Φιλαδέλφεια 1845), 
σ. 22.
8. Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey, τόμ. 1, Empire 
of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge Uni-
versity Press, Κέιμπριτζ, 1976), σ. 170-71.
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ώνα. Ενώ στο περίφημο έργο του για τη Μεσόγειο συνέχισε το παρά-
δειγμα της παρακμής, όταν έγραψε το Civilization and Capitalism (Πο-
λιτισμός και Καπιταλισμός) πίστευε πλέον ότι «επί της ουσίας δεν τίθεται 
ζήτημα παρακμής της Τουρκικής Αυτοκρατορίας πριν από τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα»9. Αυτή η μεταγενέστερη άποψή του άντλησε 
την έμπνευσή της και ενθαρρύνθηκε από την επίγνωση των αναθεωρη-
τικών τάσεων στον τομέα των οθωμανικών σπουδών. Από τη δεκαετία 
του 1970, έχει δημοσιευθεί μια σειρά βιβλίων και άρθρων από ειδικούς 
που αμφισβητούν την εγκυρότητα του παραδείγματος της παρακμής, 
τόσο ως εννοιολογικού εργαλείου όσο και ως ακριβούς απεικόνισης 
της οθωμανικής πραγματικότητας10. Είναι δυνατόν να υπήρξε μια πα-
ρακμή με διάρκεια τρεισήμισι αιώνων – περισσότερο από τη μισή δι-
άρκεια ζωής της αυτοκρατορίας; Πώς μας βοηθά το παράδειγμα της 
παρακμής να κατανοήσουμε την εμφάνιση ακμαζουσών πόλεων μετά 
τον 17ο αιώνα; Και γιατί πρέπει να πάρουμε τοις μετρητοίς τις πηγές 
που κάνουν λόγο για παρακμή; 

Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα έγιναν τόσο δημοφιλή στο πε-
δίο, ώστε οι περισσότεροι οθωμανολόγοι (αλλά όχι όλοι) απορρίπτουν 
σήμερα την έννοια της παρακμής στις μελέτες τους για την οθωμανική 
ιστορική πραγματικότητα. Κάποιος μπορεί ακόμη και να φοβάται ότι 
η «παρακμή» μετατρέπεται στην «κακιά λέξη που αρχίζει από π-», και 
την αποφεύγουμε μόνο και μόνο επειδή δεν είναι σωστό να τη λέμε, κι 
όχι χάρη σε μια καλά επεξεργασμένη κριτική προσέγγιση. Ωστόσο, το 
έργο της αποδόμησης της «οθωμανικής παρακμής» δεν έχει τελειώσει. 
ούτε έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητά του να συμβάλει στην ευ-
ρύτερη ιστοριογραφική συζήτηση για την παρακμή11.

9. Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-16thCentury, τόμ. 3: The Perspective 
of the World, μτφρ. S. Reynolds, Harper and Row, Νέα Υόρκη 1979, σ. 482 (πρώτη 
έκδοση στη γαλλική γλώσσα: 1979).
10. Για μια επισκόπηση αυτής της βιβλιογραφίας, βλ. την εισαγωγή στο έργο μου 
When Coins Turned into Drops of Dew and Bankers Became Robbers of Shadows: The 
Beginning of Ottoman Decline Consciousness at the End of the Sixteenth Century (υπό 
έκδοση: Harvard University Press).
11. Για μια τεκμηριωμένη συζήτηση του θέματος, βλ. Linda Darling, Revenue Raising 
and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 
1560-1660, E. J. Brill, Λάιντεν 1996, σ. 1-16.
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Τώρα που οι ιστορικοί δεν θεωρούν δεδομένη «την οθωμανική 
παρακμή», η κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της συνείδησης της 
οθωμανικής παρακμής αυτοπαρουσιάζεται ως πρόκληση. Αρχής γε-
νομένης από το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα, υπάρχουν φωνές, 
τόσο εντός όσο και εκτός του οθωμανικού κόσμου, που θρηνούν ή 
χαίρονται για την επιδείνωση των συνθηκών. Τους επόμενους αιώ-
νες, αυτός ο λόγος της παρακμής εξελίσσεται σε διαφορετικά πλαί-
σια και με νέα ενδιαφέροντα και διατυπώσεις, διατηρώντας όμως 
μια συνέχεια σε επίπεδο βιβλιογραφικών παραπομπών, έως ότου 
αναμειχθεί με τα οικεία ερωτήματα των μετα-οθωμανικών εθνικών 
και διεθνών ιστοριογραφιών: γιατί έχουμε/έχουν ξεπεραστεί από τη 
Δύση; Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρήκμασε; Με άλλα λό-
για, η έννοια της μακρόχρονης παρακμής δεν αποτελεί δημιουργία 
των ακαδημαϊκών ιστορικών, αλλά, σε ένα σημαντικό βαθμό, συνι-
στά την κληρονομιά της ίδιας της οθωμανικής ιστορικής συνείδησης. 
Και οι οθωμανικές αντιλήψεις για την παρακμή αντηχούν στις παρα-
τηρήσεις των πρώτων μοντέρνων Ευρωπαίων που, αν και δεν εμφο-
ρούνταν από παρόμοια διάθεσή παρακμής, σκιαγράφησαν την ίδια 
προοπτική για τις τύχες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι η έννοια της παρακμής, τόσο στην οθωμανική συνείδηση 
όσο και στην ιστοριογραφία, πρέπει να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 
με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ότι θα ήταν άκαρπο να καταφύγουμε στην ανιστόρητη μη-εξήγη-
ση που διατείνεται ότι «είναι απλώς θέμα αντίληψης».

Είναι αδύνατον να παραβλέψουμε τον παρατεταμένο και έντονο 
λόγο της οθωμανικής παρακμολογίας ως ένα επιφαινόμενο. αντίθε-
τα, απαιτεί μια πολιτισμική ιστορία που διερευνά τις μυριάδες χρήσεις 
της έννοιας της παρακμής από Οθωμανούς και μη Οθωμανούς πα-
ρατηρητές σε διαφορετικά συγκείμενα, για διαφορετικούς σκοπούς, 
σε σχέση με διαφορετικά ακροατήρια και με διαφορετικές σημασίες. 
Ωστόσο, η αναθεωρητική διαδικασία κατέστησε απολύτως σαφές ότι 
οι ιστορικοί δεν μπορούν να συνεχίζουν να δέχονται τις απεικονίσεις 
της παρακμής και του εκφυλισμού ως πιστές αντανακλάσεις της πο-
ρείας της οθωμανικής μοίρας. ούτε μπορούν να συνεχίσουν να κα-
ταφεύγουν σε τέτοιες απεικονίσεις χωρίς ιστορικότητα και ακρίβεια, 
χωρίς να θέτουν τόσο βασικές, αλλά κρίσιμες ερωτήσεις όπως: Πα-
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ρακμή από τι; Παρακμή για ποιον και με ποια έννοια; Και πού, για 
πόσο καιρό, και σε σχέση με τι;

Εκτός από τη χαλαρότητα που χαρακτηρίζει την προσέγγιση της 
παρακμής, αξίζει να ληφθεί υπόψη η ανακρίβειά της, μια ανακρί-
βεια που συνεχώς παραβλέπονταν, ενώ η ιδέα χρησιμοποιούνταν για 
ένα αυξανόμενο σώμα ιστορικών πληροφοριών και ενδιαφερόντων. 
Λόγω της «ανακρίβειας της ίδιας της έννοιας [της παρακμής] όταν 
εφαρμόζεται σε διακριτές, αν και σχετιζόμενες, εξελίξεις»12, πολλές 
διαδικασίες και γεγονότα που χρονολογούνται από τους τελευταίους 
τρεισήμισι αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τσουβαλιάστη-
καν αδιάκριτα υπό την κατηγορία της παρακμής. Οι μετασχηματι-
σμοί σε όλες τις σφαίρες της ζωής –πολιτικοί, στρατιωτικοί, θεσμικοί, 
κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί– εξηγήθηκαν εύκολα μέσα 
από το πρίσμα της παρακμής. Ο εκφυλισμός της αυτοκρατορίας σή-
μαινε ότι δεν υπήρχε αναγέννηση, ζωτικότητα ή δυναμισμός, παρά 
μόνο περιστασιακές ανάπαυλες διά μιας δεσποτικής πειθαρχίας (έως 
ότου έφτασε η εισαγόμενη ζωτικότητα του εξευρωπαϊσμού). Η κοι-
νωνική αποσύνθεση σήμαινε επιδεινούμενες συνθήκες για όλα τα 
τμήματα της κοινωνίας, εκτός από λίγους πονηρούς και ανήθικους 
που επωφελήθηκαν από αυτήν. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την 
παρακμολογική άποψη, τέτοιες περιπτώσεις δεν ισοδυναμούσαν με 
ουσιαστική ανάπτυξη, αλλά ισχυροποιούσαν την υπόθεση περί ηθι-
κού εκφυλισμού.

Η κατασκευή της παρακμής χρησιμεύει επίσης ως μηχανισμός 
παραγωγής γραμμικότητας και ολοποίησης στο πλαίσιο μιας (α)
ιστορικής αφήγησης και ανάλυσης. Μετά από κάποιο αναπόφευ-
κτο σημείο, όλα τα στοιχεία που συγκροτούν μια δεδομένη κοινω-
νία (κράτος, πολιτισμός, οικονομία κ.λπ.) αποσυντίθενται. Κάθε 
ιστορικό φαινόμενο, ή τάση, που ο ιστορικός αξιολογεί ως αρνητικό 
(πληθωρισμός, στασιμότητα, εξέγερση, παθητικότητα, κ.λπ.), αν δεν 
εξηγείται, τουλάχιστον «μπαίνει στη θέση του» μέσα από το πλαίσιο 
αναφοράς μιας ευρύτερης, εν εξελίξει και καθολικής παρακμής. Ενώ 
ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα μπορεί πράγματι να αποτελούν 

12. John H. Elliott, Εισαγωγή στο Spain and Its World, 1500-1700, Yale University 
Press, Νιού Χέιβεν, 1989), σ. 214.



Το ζήτημα της οθωμανικής παρακμής

14

εξελίξεις που οι ιστορικοί εύκολα θα έκριναν ως ύφεση, πολλοί από 
εμάς αμφιβάλλουμε. Γιατί μια επανάσταση στις τιμές –αν όντως συ-
νέβη– να αποτελεί ένδειξη οικονομικής άνθησης για την Ευρώπη του 
16ου αιώνα, αλλά καταστροφή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία; Το 
πλαίσιο της παρακμής διευκολύνει τέτοιες υποθέσεις, και –με κυκλι-
κό τρόπο– οι υποθέσεις αυτές αποκτούν το κύρος των παρατηρήσεων 
(ένας «καταστροφικός» πληθωρισμός), επιβεβαιώνοντας έτσι περαι-
τέρω την ιδέα μιας γραμμικής και καθολικής παρακμής.

Σε αυτό το δοκίμιο, η λέξη «παρακμή» χρησιμοποιείται είτε σε 
σχέση με τον λόγο (discourse) άλλων ιστορικών είτε με μια συγκε-
κριμένη και στενή έννοια η οποία ως έναν βαθμό συνδέεται επίσης 
με τέτοιες αντιλήψεις. Το τελευταίο μέρος του 16ου αιώνα γνώρισε 
τις απαρχές ενός μεγάλου μετασχηματισμού σε ορισμένους βασικούς 
θεσμούς της οθωμανικής «κλασικής» τάξης (που εγκαθιδρύθηκε στη 
διάρκεια εκατό ετών μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης 
το 1453) και μια αργή, αλλά ευδιάκριτη αντιστροφή όσον αφορά τη 
στρατιωτική πορεία της αυτοκρατορίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των 
αλλαγών, η κεντρική κυβέρνηση έχασε σταδιακά το προηγούμενο 
επίπεδο εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικής επιβολής που είχε. Αυτές 
οι αλλαγές συνεπάγονταν την παρακμή τόσο της άρχουσας όσο και 
ορισμένων από τις κατώτερες τάξεις που είχαν επενδύσει το μέλλον 
τους, τις φιλοδοξίες τους, τις ταυτότητες και την αξιοπρέπειά τους 
στο πεπρωμένο του κεντρικού διοικητικού και στρατιωτικού μηχανι-
σμού. Συνεπάγονταν την παρακμή για όσους ήθελαν να κάνουν λόγο 
για την αποτελεσματικότητα αυτoύ του μηχανισμού και της παγκό-
σμιας εξουσίας που αυτός αντιπροσώπευε για το κράτος. Πράγματι, 
αν κάποιος μπορούσε να σχεδιάσει το διάγραμμα με τη σχετική θέση 
του οθωμανικού κράτους στον κόσμο, όσον αφορά την άσκηση εξου-
σίας και την ικανότητα να επιβάλλει υπακοή και να προκαλεί δέος, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, η γραμμή θα έκανε ζιγκ-
ζαγκ με σταθερή κλίση προς τα κάτω μετά το γύρισμα του 17ου αιώνα. 
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την οθωμανική οικονομία, όπως 
θα συζητηθεί παρακάτω. Αλλά η λέξη κλειδί και πάλι είναι το «σε 
σχέση», και πιο συγκεκριμένα, «σε σχέση με τη βόρεια Ευρώπη». Οι 
παρακμολόγοι, τόσο οι αρχαίοι όσο και οι μοντέρνοι, παραμελούν 
συνήθως αυτή τη μικρή, αλλά εκ των ων ουκ άνευ έννοια της σχετικό-
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τητας και, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, θέτουν μια απόλυτη παρακ-
μή απέναντι σε μια προηγούμενη κατάσταση «ακμής και απογείου».

Η ανάδυση της οθωμανικής εξουσίας  
και οι πηγές της δύναμής της

Η οθωμανική πολιτεία ξεκίνησε την ύπαρξή της ως μία –σχετι-
κά μικρή– από τις πολυάριθμες ηγεμονίες που ξεπήδησαν στη δυτι-
κή Μικρά Ασία το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Οι Σελτζούκοι του 
Ρουμ, μετά την ήττα τους από τους Μογγόλους το 1243, είχαν χάσει 
τον έλεγχο των συνόρων. Το εκκρεμές της αντίθεσης ανάμεσα στις 
συγκεντρωτικές δυνάμεις των Σελτζούκων και τις φυγόκεντρες δυ-
νάμεις των μεθοριακών πολεμιστών και φυλών είχε, για άλλη μια 
φορά, ταλαντευθεί υπέρ των τελευταίων. Οι τουρκο-μουσουλμανι-
κές μεθοριακές δυνάμεις ενισχύθηκαν επίσης δημογραφικά από τη 
μετανάστευση πολλών φυλών (συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με 
τις αναφορές των θρύλων, των άμεσων προγόνων του Οσμάν, του 
επώνυμου ιδρυτή της δυναστείας) που ξέφυγαν από τη μογγολική 
επέλαση στη νοτιοδυτική Ασία. Η δυτική Ανατολία, μακριά από 
την απειλή των Μογγόλων, έγινε κέντρο δράσης για τυχοδιώκτες 
στρατιωτικούς και άτακτες φυλές. Η επανίδρυση της Κωνσταντινού-
πολης ως πρωτεύουσας του Βυζαντίου και το τέλος της κυριαρχίας 
των Λασκαριδών στη Νίκαια (1261) είχαν ως αποτέλεσμα τη σχετική 
αποστασιοποίηση της βυζαντινής εξουσίας από την περιοχή και την 
παραμέληση των πρώην οχυρών της. Το εναπομείναν πολιτικό κενό, 
όπως και οι ετερόκλητοι και φιλοπόλεμοι κάτοικοί του (νομαδικές 
ομάδες ειδικευμένες στον πόλεμο, απογοητευμένοι βυζαντινοί υπή-
κοοι, πρώην ναυτικοί από το εγκαταλελειμμένο βυζαντινό ναυτικό), 
επέτρεψαν στους πολέμαρχους να διευρύνουν τις μαχητικές τους 
δυνάμεις και να σκεφτούν, πέρα από τη λεηλασία, τον σχηματισμό 
μόνιμων πολιτικών δομών. Η ιδεολογία της προάσπισης της πίστης 
(γαζά, gazā13) παρείχε σε αυτούς τους πολεμιστές κίνητρα και νομι-
μοποίηση. Ωστόσο, δεν απέκλειε τον θρησκευτικό και κοινωνικό πει-
ραματισμό με ελευθεροφροσύνη, μεικτούς γάμους, προσηλυτισμούς, 

13. Gazā: ο «ιερός πόλεμος».
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ή με οικονομικούς δεσμούς και πολιτικές συμμαχίες κατά μήκος των 
οροθετικών γραμμών διαφορετικών θρησκευτικο-εθνοτικών ταυτο-
τήτων. Αυτό ήταν το περιβάλλον που ευνόησε τελικά την ανάδυση 
του οθωμανικού πριγκηπάτου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι οθωμανικές νίκες επιτεύχθη-
καν όχι μόνο εναντίον των Βυζαντινών, αλλά επίσης και των δια-
φόρων Τουρκο-μουσουλμάνων ηγεμόνων καθώς και των Σλάβων 
ηγεμόνωνστα Βαλκάνια, οι οποίοι ανταγωνίστηκαν όλοι μεταξύ τους 
για εδαφική επέκταση και εξουσία εις βάρος του βυζαντινού κρά-
τους. Και όπως ακριβώς δεν υπήρχε μια ενωμένη ευρωπαϊκή Χρι-
στιανοσύνη για να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς, δεν υπήρχε και 
μια ενοποιημένη «Τουρκοσύνη» ή «Ισλαμοσύνη» για να αντιμετω-
πίσει τη Χριστιανοσύνη, δυτικά ή ανατολικά. Γιατί, λοιπόν, πέτυχαν 
οι Οθωμανοί; Η ευνοϊκή τοποθεσία τους έχει συχνά αναφερθεί ως 
ένας σημαντικός παράγοντας. Οι πρώτοι Οθωμανοί κατέλαβαν ένα 
στρατηγικό σημείο από το οποίο θα μπορούσαν να πραγματοποιή-
σουν εξαιρετικά επικερδείς επιδρομές εναντίον των εξασθενημένων 
βυζαντινών οχυρών στη μετά-Λασκαριδική Βιθυνία. Επιπλέον, οι 
Οθωμανοί –σε σύγκριση με κάποιες από τις μεγαλύτερες και αρχικά 
πιο ισχυρές ηγεμονίες, όπως οι Γκερμιγιανίδες– ήταν σχετικά απο-
μακρυσμένοι από τους Ιλχανίδες Μογγόλους της Περσίας. Όταν οι 
Μογγόλοι, ενοχλημένοι από την αυξανόμενη δύναμη των ανεξάρ-
τητων μεθοριακών ηγεμόνων προσπάθησαν να τους υποτάξουν, δεν 
ασχολήθηκαν με το μακρινό και φαινομενικά ασήμαντο πριγκιπάτο 
του Οσμάν, αλλά πολέμησαν και αποδυνάμωσαν τα μεγαλύτερα, τα 
οποία βρίσκονταν πιο κοντά. Το ίδιο είδος αδιαφορίας έπληξε τους 
ηγεμόνες του Αιγαίου που αντιμετώπιζαν πολύ ισχυρότερους εχθρούς 
(τους Iωαννίτες ιππότες ή τη Γένοβα) από τους μικρούς οπλαρχηγούς 
της Βιθυνίας που κατέλαβαν τους Οθωμανούς. Η αρχική ανάπτυξη 
των τελευταίων πέρασε, επομένως, σχετικά απαρατήρητη και χωρίς 
αμφισβήτηση. Μέχρι το 1330, όταν οι Οθωμανοί άρχισαν να γίνο-
νται αντιληπτοί, είχαν ήδη συσσωρεύσει σημαντικούς πόρους. Ίσως η 
πιο διαρκής κληρονομιά της αρχικής τους τοποθεσίας ήταν ότι επέ-
τρεψε στους Οθωμανούς να αποτελέσουν τελικά την κύρια πρόκληση 
για την Κωνσταντινούπολη, το απόλυτο έπαθλο του γαζά, που είχε 
διαφύγει από τους μουσουλμάνους πολεμιστές για αιώνες.
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Μία από τις πιο σημαντικές πηγές δύναμης για τους Οθωμα-
νούς στην εποχή της επέκτασης ήταν η πρωτοφανής επιτυχία τους 
(όπως στην παροιμία «τίποτα δεν επιτυγχάνει σαν την επιτυχία»), η 
οποία οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στην καλή στρατηγική σκέψη 
και στην οικοδόμηση συμμαχιών14. Αυτό το ρεκόρ των oθωμανικών 
επιτυχιών, ενώ τροφοδοτούσε με εμπιστοσύνη και ενθάρρυνε άνδρες 
τόσο με στρατιωτικές όσο και με ακαδημαϊκές δεξιότητες να εντα-
χθούν στους κόλπους τους, οδηγούσε σε παραίτηση τόσο αντιπάλους 
των Οθωμανών όσο και υπηκόους τους. Σε πολλούς βυζαντινούς 
υπηκόους φαινόταν σαν ο Θεός να είχε πάρει το μέρος των Τούρκων. 
Οι Οθωμανοί κατάφεραν επίσης να κερδίσουν έναντι βυζαντινών και 
βαλκάνιων ηγεμόνων τη συμπαράσταση χριστιανών αγροτών και μο-
ναχών, όπως και αριστοκρατών, μέσω συμβιβασμών, ελαφρύτερης 
φορολογίας και σχετικής θρησκευτικής ανοχής. Η συγκεκριμένη πο-
λιτική έχει περιγραφεί κατά καιρούς με υπερβολικό τρόπο, απεικονί-
ζοντας μια δίχως συγκρούσεις, σχεδόν «ανθρωπιστική» επέκταση της 
οθωμανικής κυριαρχίας. H θαρραλέα εγκατάσταση των δερβίσηδων 
σε απομονωμένες περιοχές ή εν μέσω δυνητικών αντιπάλων, μαζί με 
τον έξυπνο συνδυασμό θρησκευτικού συγκρητισμού και προσηλυτι-
σμού, κέρδισε πολλές καρδιές και μυαλά για το Ισλάμ. δημιούργη-
σε, το λιγότερο, συμβιωτικές σχέσεις στις παραμεθόριες περιοχές, οι 
οποίες εν τέλει δούλεψαν όλες τους προς όφελος των Οθωμανών.

Το κύρος και τα υλικά οφέλη που προέκυψαν από τη μεταφορά 
του γαζά στη Θράκη κατέστησαν τους Οθωμανούς τη σημαντικό-
τερη ηγεμονία της δυτικής Ανατολίας και των Βαλκανίων. Μέχρι 

14. Ο Halil Inalcik, παλαίμαχος των οθωμανικών σπουδών, επιθεώρησε ακούραστα 
την τοπογραφία των εδαφών που γνώρισαν την πρώτη οθωμανική επέκταση 
στη βορειοδυτική Ανατολία, προκειμένου να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει τη 
στρατηγική που ακολούθησε ο Οσμάν και ο γιος του Ορχάν. Του είμαι ευγνώμων 
που μοιράστηκε κάποιες από τις παρατηρήσεις και τις ιδέες του μαζί μου. Βλ. Halil 
Inalcik, «Osman Ghazi’s Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus», στο Eliza-
beth Zachariadou (επιμ.), The Ottoman Emirate (1300-1389): A Symposium Held in 
Rethymnon, 11-13 January 1991, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1993, 
σ. 77-100. Για την οικοδόμηση συμμαχιών των πρώτων Οθωμανών και για μια πιο 
λεπτομερή επεξεργασία της πρώιμης οθωμανικής ιστορίας, βλ. το έργο μου Between 
Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, University of California Press, 
Μπέρκλεϊ 1995.
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την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453, οι κατακτητές είχαν 
αποκτήσει όχι μόνο απαράμιλλη επιρροή, αλλά και ένα σημαντικό 
στρατηγικό πλεονέκτημα για την οικοδόμηση και την παγίωση μιας 
ανθεκτικής αυτοκρατορίας, με γερές βάσεις τόσο στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη όσο και στη νοτιοδυτική Ασία. Δεδομένων των προνεωτερι-
κών μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, η βυζαντινή πρωτεύουσα (ή, 
γενικότερα, ολόκληρη η λεκάνη του Μαρμαρά) ήταν, από στρατιωτι-
κή και εμπορική άποψη, η ιδανική τοποθεσία για μια συγκεντρωτική 
πολιτεία στην ανατολική Μεσόγειο. Η αξιοσημείωτη μακροβιότητα 
τόσο της Βυζαντινής όσο και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει 
να σχετίζεται με τον σταθερό τους έλεγχο στην περιοχή του Μαρμαρά 
και στην κεντρική της πόλη. 

Στην περίπτωσή μας, το 1453 συνεπαγόταν επίσης το αποκορύ-
φωμα και τη συστηματοποίηση ορισμένων πολιτικών τάσεων και 
πειραματισμών που επέτρεψαν στον Οίκο του Οσμάν να αποφύγει 
τις παγίδες της μεθοριακής πολιτικής, παγίδες οι οποίες κατέστησαν 
πολλές άλλες ηγεμονίες ευάλωτες και εν τέλει ξεπερασμένες. Τα κυ-
ριότερα «ρήγματα» στις τουρκο-μουσουλμανικές παραμεθόριες ηγε-
μονίες ήταν η διαίρεση των κατακτηθέντων εδαφών μεταξύ των κλη-
ρονόμων, ακολουθώντας τις παραδόσεις της Έσω Ασίας15, καθώς και 
η απώλεια ελέγχου των φυγόκεντρων δυνάμεων, εν μέρει λόγω αυτής 
της διαίρεσης και εν μέρει λόγω των επιτυχημένων πολεμιστών στα 
σύνορα που έτειναν να θεωρούν τον εαυτό τους ανεξάρτητο από τους 
εμίρηδες που τους έστειλαν εκεί. Οι Οθωμανοί απέφυγαν και τους 
δύο κινδύνους, ακολουθώντας μια κεντρομόλο πολιτική, ακόμη και 
όταν απαιτούσε παρέκκλιση από την τουρκο-μογγολική παράδοση ή 
τον ισλαμικό νόμο. Όσον αφορά την τουρκο-μογγολική παράδοση, 
για παράδειγμα, η εκκολαπτόμενη οθωμανική δυναστεία ακολούθη-
σε το σύστημα του φέουδου, αλλά όχι ως το σημείο που επέτρεπε σε 
έναν περιφερειακό πρίγκιπα να παραμείνει στην εξουσία μετά τον θά-
νατο του πατέρα του. τουλάχιστον στην πράξη, ο Οίκος του Οσμάν 
ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα της μονογονίας και κάθε γενιά παρή-

15. Περιοχή που περιλαμβάνει τις πρώην συνοριακές περιοχές της Αυτοκρατορικής 
Κίνας, συμπεριλαμβανομένων του οροπεδίου της Μογγολίας, της Μαντζουρίας, του 
οροπεδίου του Θιβέτ και της δυτικής Κίνας (Σ.τ.Μ.).
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γαγε έναν δυνάστη που έλεγχε όλη την «οικογενειακή περιουσία», 
αποφεύγοντας έτσι τις διασπαστικές τάσεις. Όσον αφορά τον ισλα-
μικό νόμο, γενικά αποδεκτό με ευλάβεια, οι Οθωμανοί ήταν αρκετά 
απαλλαγμένοι από αναστολές, έτσι ώστε να καθιερώσουν την πρα-
κτική του ντεβσιρμέ (devşirme) ή παιδομαζώματος, τη στρατολόγηση 
αγοριών από χριστιανούς υπηκόους, προκειμένου να δημιουργήσουν 
και να στελεχώσουν έναν νέο στρατό (γενίτσαροι). Δεν διέφυγε της 
προσοχής ορισμένων λόγιων Οθωμανών ότι αυτή η πρακτική συνε-
παγόταν τον ακούσιο προσηλυτισμό υπηκόων που υπάγονταν στο 
καθεστώς των ζιμμήδων (zimmīs), μη-μουσουλμάνων υπηκόων, ο 
αναγκαστικός προσηλυτισμός των οποίων απαγορευόταν από τον 
ισλαμικό νόμο. Ωστόσο, ο πραγματισμός υπερίσχυσε τελικά, και η 
στρατολόγηση ντεβσιρμέ συνεχίστηκε κανονικά τον 17ο αιώνα16.

Ο οθωμανικός θεσμός του σώματος των γενιτσάρων έπαιξε επίσης 
σημαντικό πολιτικό ρόλο. Εκτός από τη στρατιωτική τους υπηρεσία, 
οι γενίτσαροι προσέφεραν στην κεντρική διοίκηση έναν αποτελεσμα-
τικό έλεγχο πάνω στην ισχύ των αριστοκρατών πολεμιστών της Ανα-
τολίας και των Βαλκανίων. Οι Οθωμανοί είτε εξάλειψαν αυτές τις τά-
ξεις πολεμιστών είτε τις μετέτρεψαν σε διορισμένους. Έτσι, το κέντρο 
εμπόδισε τον διαμοιρασμό της κυριαρχίας με τη δημιουργία μιας κοι-
νωνικά ξεριζωμένης, αλλά πιστής δύναμης – μια τεχνητή προέκταση 
της βασιλικής αυλής που δεν παρήγαγε καμία γενεαλογική γραμμή, 
αλλά εξασφάλιζε τη συνέχεια της εξουσίας της δυναστείας.

Το επαρχιακό φεουδαρχικό ιππικό (ο στρατός των σπαχήδων, 
sipāhī) οργανώθηκε επίσης σύμφωνα με αρχές και πρακτικές που 
σε μεγάλο βαθμό απέτρεψαν την παγίωση αξιώσεων στη γη, τους 
πόρους και τις θέσεις εντός των οικογενειακών γενεαλογικών γραμ-
μών. Η κεντρική διοίκηση χρησιμοποίησε διάφορα μέτρα, κυρίως 
την κυκλική εναλλαγή, για να μην επιτρέψει στους φεουδάρχες και 
τους περισσότερους ντόπιους ευγενείς να εδραιωθούν. Οι κτηματο-
λογικές καταγραφές (που έλαβαν χώρα από τα τέλη του 14ου αιώνα 
για περισσότερο από δύο αιώνες) έλεγχαν τόσο την παραγωγή των 

16. Για μια σύντομη ιστορία και σχετικές αναφορές, βλ. Victor L. Menage, λήμμα 
«Devşirme», Encyclopaedia of Islam, 2η έκδοση. Προφανώς, οι εκτιμήσεις του 
ισλαμικού νόμου δεν ήταν καθοριστικές για την εγκατάλειψη της στρατολόγησης 
devşirme.
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χωρικών όσο και τη δύναμη των φεουδαρχών. Ούτε το φεουδαρχι-
κό ιππικό ούτε ο στρατός των γενιτσάρων μπορούν να θεωρηθούν 
πρωτότυπη οθωμανική επινόηση. και τα δύο συστήματα είχαν βα-
θιές ρίζες στη μεσαιωνική ισλαμική και βυζαντινή ιστορία, ωστόσο, 
οι Οθωμανοί βελτίωσαν και τους δύο θεσμούς, για να επιτύχουν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη δημιουργία ενός πιο συγκεντρω-
τικού κράτους από εκείνο των προγόνων τους. Αν και ο θεσμός των 
γενιτσάρων μπορεί να συγκριθεί με τους θεσμούς ghulāni και mantlūk 
των παλαιότερων ισλαμικών κρατών, ο θεσμός του ντεβσιρμέ ήταν 
μοναδικά οθωμανικός. Η στρατολόγηση συνοδευόταν από αυστηρή 
εκπαίδευση και πολιτισμική ενσωμάτωση σε μια νέα ταυτότητα, και 
παρήγαγε όχι μόνο στρατιώτες, αλλά και χιλιάδες ικανούς και πι-
στούς διοικητές που συχνά έφταναν στον βαθμό του βεζίρη.

Το ερώτημα που ανακύπτει ξανά είναι γιατί ήταν ο Οίκος του 
Οσμάν –και όχι άλλοι εξίσου φερέλπιδες– εκείνος που μπόρεσε να 
εφαρμόσει αυτά τα καινοτόμα μέτρα. Γιατί οι Οθωμανοί μπόρεσαν 
να χειραγωγήσουν την παράδοση και να ενεργήσουν πιο πειραμα-
τικά από άλλες ηγεμονίες; Μια απολύτως ικανοποιητική απάντηση 
μπορεί να είναι αδύνατη, καθώς άπτεται εν μέρει σφαιρών που δεν 
είναι προσβάσιμες στην ιστορική ανάλυση, δηλαδή στην τύχη και στις 
ατομικές δεξιότητες. Ίσως άλλοι να είχαν ενεργήσει εξίσου πειραμα-
τικά αν είχαν προχωρήσει τόσο όσο οι Οθωμανοί. Είναι σημαντικό, 
ωστόσο, το ότι ο Οσμάν ήταν «αυτοδημιούργητος», χωρίς ένδοξη γε-
νεαλογία να νομιμοποιεί αυτόματα τον ίδιο και τους απογόνους του 
ή να τον δεσμεύει σε «διαχρονικές» παραδόσεις. Οι Οθωμανοί έπρεπε 
να αγωνιστούν για να κερδίσουν σεβασμό και, κατά κάποιον τρόπο, 
να σφυρηλατήσουν τη δική τους παράδοση. Όταν τελικά πραγμα-
τοποίησαν αυτόν τον στόχο, βασίστηκαν στις επιτυχίες που είχαν οι 
ίδιοι ως γαζήδες (gāzīs)17 και στο κράτος που οι ίδιοι οικοδόμησαν και 
όχι στις επιτυχίες των ένδοξων προγόνων18.

17. Γαζής ήταν μια ονομασία που έδιναν σε ήρωες πολεμιστές στην Ανατολή. Μετά 
την άνοδο του Ισλάμ έγινε τίτλος τιμής, τον οποίο είχαν πάρει και πολλοί Οθωμανοί 
σουλτάνοι (Σ.τ.Μ.).
18. Κάποιες καταγωγικές γραμμές διατηρούνταν στη φαντασία ή «στην ανάμνηση» 
κατά τον 15ο αιώνα, όταν οι Οθωμανοί μονάρχες άρχισαν να τρέφουν μεγαλοπρεπείς 
αυτοκρατορικές αξιώσεις, αλλά δεν υπάρχει συνοχή σε αυτά τα οικογενειακά δέντρα. 
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Το οθωμανικό πολιτικό σύστημα, επομένως, ξεχωρίζει ως προς 
τη σχετική αδιαφορία του για την καταγωγή. Μολονότι είναι δύσκο-
λο να το αποδώσουμε απλώς στην απουσία μιας ένδοξης γενεαλογί-
ας, σχεδόν όλοι οι δυτικοί παρατηρητές της πρώιμης νεωτερικότη-
τας, διαποτισμένοι από τις ευρωπαϊκές αριστοκρατικές παραδόσεις, 
εξέφρασαν κάποια κατάπληξη και ακόμη και θαυμασμό για αυτό το 
οθωμανικό χαρακτηριστικό. Στην καλύτερη εκδοχή του, το πολιτικό 
σύστημα ήταν μια αξιοκρατία. παρείχε στους ηγεμόνες μια δεξαμενή 
προσεκτικά επιλεγμένων και εκπαιδευμένων ανδρών από την οποία 
θα μπορούσαν να διορίζουν και να απολύουν στρατιωτικούς και δι-
οικητές κυρίως βάσει των προσόντων τους και της παρεχόμενης υπη-
ρεσίας. Ότι αυτός ήταν ένας ισχυρός μηχανισμός για τη δημιουργία 
ενός απολυταρχικού κράτους ήταν προφανές σε πολιτικούς σχολια-
στές όπως ο Μακιαβέλι και ο Busbecq. Υιοθετήθηκε ακόμη και ως 
μοντέλο από έναν Ρώσο συγγραφέα ο οποίος, σε μια πραγματεία που 
υποτίθεται ότι απευθυνόταν στον Ιβάν Δ’ με τίτλο «Οι Πράξεις του 
Σουλτάνου Μωάμεθ [του Πορθητή]», συμβούλευε τους τσάρους να 
δημιουργήσουν ένα κοινωνικά ξεριζωμένο σώμα για να εξαλείψουν 
τη δύναμη της αριστοκρατίας των Βογιάρων.

Η επιλογή του Μωάμεθ B’ από τον Ρώσο συντάκτη έναντι άλ-
λων σουλτάνων ως μοντέλου του οθωμανικού δεσποτισμού δεν ήταν 
αυθαίρετη ή τυπική επιλογή, αλλά εμπεριστατωμένη και συνειδητή. 
Είναι αλήθεια ότι το σύστημα ντεβσιρμέ υπήρχε πριν από τον Μωά-
μεθ και ότι άλλες συγκεντρωτικές πολιτικές ήταν σε ισχύ πριν από την 
ηγεμονία του. Αλλά ο Μωάμεθ, όταν κατέλαβε την Κωνσταντινού-
πολη και απέκτησε ένα κέντρο για την εδραίωση της κυριαρχίας του, 
μετασχημάτισε αυτές τις πολιτικές σε ένα συνεκτικό σύστημα κεντρι-
κής διοίκησης. Χρησιμοποίησε επίσης πιο εκτεταμένα τους επίστρα-
τους ντεβσιρμέ και τους ανέθεσε υψηλότερες θέσεις από ό,τι είχαν κα-
ταλάβει προηγουμένως. Ήταν ο πρώτος που κωδικοποίησε το οθω-

Για μια μεταγενέστερη οθωμανική ιστορική φαντασία που νομιμοποιεί την προέλευση 
της οικογένειας και του κράτους, βλ. Colin Imber, «The Ottoman Dynastic Myth», 
Turcica, τόμ. 19, 1987, σ. 7-27. Ο Οσμάν αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως 
αυτοδημιούργητος, για κάπως διαφορετικούς λόγους, με τους οποίους δεν συμφωνώ 
πλήρως, από τον Herbert A. Gibbons, Τhe Foundation of the Ottoman Empire, Ox-
ford University Press, Οξφόρδη 1916.
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μανικό kānūn, ένα σύνολο νόμων που θεσπίστηκε απευθείας από την 
κοσμική νομοθετική εξουσία της δυναστείας και ιδανικά συμπλήρωνε 
τον ισλαμικό νόμο χωρίς να τον αντικρούει. Ένα μέρος του κώδικα 
του Μωάμεθ επέτρεπε στους διαδόχους του θρόνου να εκτελούν τα 
αδέρφια τους, «αφού το να κάνεις κακό σε ένα άτομο είναι προτιμό-
τερο από το να κάνεις κακό στο δημόσιο»: δηλαδή, η αδερφοκτονία 
νομιμοποιήθηκε ως ένα μέτρο κατά του κατακερματισμού της εξου-
σίας, ο οποίος υποτίθεται ότι εξασθενούσε την πολιτική εξουσία και 
οδηγούσε σε κοινωνική αναταραχή. Τέλος, υπό τον Μωάμεθ, δημι-
ουργήθηκε ένας ενοποιητικός οργανισμός για την εκπαίδευση και τις 
δραστηριότητες των ουλεμάδων19, λογίων που στελέχωναν όλες τις 
ακαδημαϊκές και δικαστικές θέσεις και των οποίων η προαγωγή ήταν 
ιεραρχική και συνδεδεμένη με την κεντρική διοίκηση. 

Δεν είναι εδώ το κατάλληλο σημείο για να δώσουμε μια λεπτο-
μερή περιγραφή των κλασικών θεσμών τους οποίους μορφοποίησε ο 
Μωάμεθ και που οι επόμενες γενιές μόνο τροποποίησαν20. Αρκεί να 
πούμε ότι αυτό το περίπλοκο πολιτικό σύστημα, που συνέδεε στρα-
τιωτικούς, διοικητικούς, δημοσιονομικούς, νομικούς και εκπαιδευτι-
κούς θεσμούς με έναν σχετικά υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού, ήταν 
το θεμέλιο του οθωμανικού κράτους στο αποκορύφωμα της φήμης 
του ως παγκόσμιας δύναμης. Είχε οικοδομηθεί πάνω σε ιδέες και 
πρακτικές δανεισμένες από την πλούσια κληρονομιά των ισλαμικών, 
τουρκο-μογγολικών και βυζαντινών παραδόσεων και ενισχύθηκε με 
τροποποιήσεις και ακόμη και με ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς.

Το συγκλονιστικό κατόρθωμα της κατάκτησης της Κωνσταντι-
νούπολης ακολούθησε δύο γενιές αργότερα, το 1517, το κύρος της 

19. Ο αραβικός όρος ουλεμάς, σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ, στην 
αρχική του έννοια «υποδηλώνει λογίους σχεδόν όλων των κλάδων». Οι ουλεμάδες 
θεωρούνται «οι κηδεμόνες, οι μεταδότες και οι διερμηνείς της θρησκευτικής γνώσης, 
της ισλαμικής θεωρίας και του νόμου». Με την πάροδο του χρόνου, ο πνευματικός 
λόγος και οι διδασκαλίες των ουλεμάδων συνέβαλαν σημαντικά στις συζητήσεις στη 
μουσουλμανική δημόσια σφαίρα και εξακολουθούν να το κάνουν μέχρι σήμερα. Όλο 
και περισσότερο, οι παραδοσιακοί μελετητές του Ισλάμ γίνονται εξέχοντες λειτουργοί 
στις σύγχρονες μουσουλμανικές κοινωνίες και την πολιτική (Σ.τ.Μ.).

20. Η πιο έγκυρη, αν και συνοπτική, περιγραφή των οθωμανικών θεσμών και του 
τρόπου με τον οποίο υποστήριξαν το κεντρικό κράτος παραμένει ο Halil Inalcik, The 
Classical Age: The Ottoman Empire 1300-1600, Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο 
1971.
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κυριάρχησης στη Μέκκα και τη Μεδίνα, που επέτρεψε στους Οθω-
μανούς σουλτάνους να φέρουν τον τίτλο «Υπηρέτης των δύο ιερών 
πόλεων». Εντός του μουσουλμανικού κόσμου, η οθωμανική δυνα-
στεία απολάμβανε μια απίστευτη αίγλη, και εντός της δικής της επι-
κράτειας, μια σχεδόν ακλόνητη αποδοχή.

Από τη σκοπιά του 20ου αιώνα, εκπλήσσει το γεγονός ότι οι Οθω-
μανοί σουλτάνοι δεν αρέσκονταν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του 
χαλίφη. Τον 16ο αιώνα, η σημασία του χαλιφάτου είχε ως έναν βαθ-
μό μειωθεί. Ωστόσο, η ικανότητα διεκδίκησης του χαλιφάτου που 
επέδειξαν οι Οθωμανοί δεν ήταν εντελώς άσκοπη μακροπρόθεσμα. 
πράγματι, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι σουλτάνοι χρειά-
στηκε να απαντήσουν στην υιοθέτηση της «προστασίας» των χριστια-
νών Οθωμανών υπηκόων με βάση θρησκευτικά κριτήρια, πρώτα από 
τους τσάρους (το 1774) και έπειτα από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. 
Υπό την ιδιότητα του χαλίφη, ο Οθωμανός ηγεμόνας μπορούσε επί-
σης να αξιώσει την άσκηση θρησκευτικής εξουσίας επί των μουσουλ-
μάνων υπηκόων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (όπως οι Τάταροι της 
Κριμαίας) ή άλλων χριστιανικών δυνάμεων. Η δύναμη του κινήμα-
τος του χαλιφάτου της Ινδίας στις αρχές του 20ου αιώνα δείχνει πόσο 
δραστική, αν και τελικά ανεπαρκής, πηγή νομιμότητας και δύναμης 
έγινε το χαλιφάτο για τους Οθωμανούς, λίγο πριν από την πτώση της 
αυτοκρατορίας.

Η αδιαμφισβήτητη και σταθερά εδραιωμένη αποδοχή του Οίκου 
του Οσμάν πρέπει να αναγνωριστεί ως ακόμα μία πηγή δύναμης του 
οθωμανικού κράτους. Στην περίπτωση των Οθωμανών, έχουμε μια 
δυναστεία με ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ συνεχούς κυριαρχίας 
στην παγκόσμια ιστορία. Ακόμα και όταν οι εξεγέρσεις εναντίον της 
κυβέρνησης έγιναν κοινός τόπος τον 17ο αιώνα (με ορισμένες να ανα-
τρέπουν κάποιον Οθωμανό σουλτάνο που βρίσκονταν στην εξουσία), 
η ίδια η δυναστεία δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά μέχρι την εποχή του 
εθνικισμού21. Ένας Οθωμανός σουλτάνος μπορεί να εκθρονίζονταν ή 
ίσως ακόμη και να δολοφονούνταν, αλλά πάντα αντικαθίστατο από 
ένα μέλος της οικογένειας.

21. Το να λέμε ότι η δυναστεία δεν αμφισβητήθηκε «σοβαρά» δεν σημαίνει κιόλας ότι 
δεν υπήρχαν αμφισβητήσεις. Ετοιμάζω ένα άρθρο επί του θέματος αυτού. 
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Οι Οθωμανοί κληρονόμησαν τους πλούσιους φυσικούς και αν-
θρώπινους πόρους που κάποτε διέθεταν οι Βυζαντινοί. Σε αυτούς 
προστέθηκαν σημαντικοί πόροι που προήλθαν από την ενσωμάτωση 
των αραβικών εδαφών και των εμπορικών οδών τους (π.χ. πρόσβα-
ση στον Ινδικό Ωκεανό μέσω Υεμένης και Βασόρας) καθώς και της 
Ουγγαρίας. Η εγκαθίδρυση μιας Pax Ottomana σε ένα τεράστιο βα-
σίλειο το οποίο τελικά απολάμβανε σταθερότητα και ασφάλεια μετά 
από αιώνες μαχών μεταξύ των τοπικών ηγεμόνων, συμπεριλαμβανο-
μένων των ίδιων των πρώτων Οθωμανών, οδήγησε στην αναγέννηση 
των εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ανατολία και 
τα Βαλκάνια. Η υποδοχή των εβραϊκών κοινοτήτων μετά την απο-
μάκρυνσή τους από την Ιβηρική Χερσόνησο στα τέλη του 15ου αιώνα 
έδωσε επιπλέον ζωντάνια στο εμπόριο, τη βιοτεχνία και την ιατρική. 
Τον 16ο αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία γνώρισε επίσης μια δη-
μογραφική άνθηση, όπως και γενικά η λεκάνη της Μεσογείου. Πο-
λιτικές αποικισμού εφαρμόστηκαν με επιτυχία για να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη αστικών κέντρων και τη μόνιμη εγκατάσταση νομάδων 
βοσκών. Τα εκτενή εμπορικά δίκτυα των Ιταλών εμπόρων συνέχισαν 
να είναι αποτελεσματικά, αν και όχι στον ίδιο βαθμό μετά την άφιξη 
των εμπόρων που εκπροσωπούσαν τις αναδυόμενες οικονομίες της 
βόρειας Ευρώπης.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι Οθωμανοί δεν 
θεωρούνται πρωτοπόροι. Ωστόσο, η ικανότητά τους να χρησιμοποι-
ούν πρακτικά τις πρόσφατα διαθέσιμες στρατιωτικές τεχνολογίες θε-
ωρείται συχνά πρωτοποριακή. Αν ήταν να μιλήσει κάποιος για την 
ιδιαίτερη ιδιοφυΐα της οθωμανικής πολιτικής ελίτ, αυτή πιθανόν να 
έγκειται στη θεσμική δημιουργικότητα και στην οργάνωση του αν-
θρώπινου δυναμικού. Όχι μόνο επωφελήθηκαν από τη νέα τεχνολο-
γία, αλλά δημιούργησαν επίσης το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου 
αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και 
να ενσωματωθεί σε μια γενικότερη στρατιωτικο-πολιτική οργάνωση. 
Ενώ οι αρχικές επιτυχίες τους οφείλονταν σε παλιές νομαδικές στρα-
τιωτικές τακτικές και δεξιότητες (τις οποίες συνέχισαν να χρησιμο-
ποιούν για αιώνες), γρήγορα απέκτησαν πεζικό και χρησιμοποίησαν 
την πυρίτιδα. Το σώμα των γενιτσάρων ήταν ένα μοναδικό πλεο-
νέκτημα των Οθωμανών, που καθιερώθηκε προτού οποιοσδήποτε 
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άλλος αντίπαλος τους από την Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή απο-
κτήσει έναν μόνιμο στρατό με παρόμοιο συστηματικό και επαγγελ-
ματικό χαρακτήρα. Είναι πασίγνωστο ότι ένας Ούγγρος τεχνίτης που 
προσέλαβε ο Μωάμεθ ο Πορθητής χύτευσε τα υπερμεγέθη κανόνια 
που έβαλλαν ενάντια στα τείχη της Κωνσταντινούπολης το 1453. Στις 
αρχές του 16ου αιώνα, οι Οθωμανοί οφείλουν εν μέρει τις νίκες τους 
επί των κυριότερων μουσουλμάνων αντιπάλων τους, τους Σαφαβίδες 
και τους Μαμελούκους, στην πιο εκτεταμένη και προηγμένη χρήση 
των πυροβόλων όπλων. Άλλωστε, οι Οθωμανοί γενίτσαροι και κανο-
νιέρηδες, μαζί με τους Ίβηρες στρατιώτες, μετέβαλαν την πολιτική και 
τον πόλεμο στη βόρεια Αφρική, εκτοπίζοντας τους προηγούμενους 
ηγέτες (εκτός από εκείνους στο Μαρόκο), δηλαδή τις φυλετικές ελίτ 
που αναλύθηκαν από τον Ιμπν Χαλντούν. Καθόλη τη διάρκεια του 
16ου αιώνα, οι Οθωμανοί πυροβολητές ήταν περιζήτητοι σε μικρότε-
ρες μουσουλμανικές δυνάμεις για τη στρατιωτική τους εμπειρία, σε 
μια έκταση από το Μαρόκο έως το Άτσε.

Είναι δύσκολο, ωστόσο, να υποστηρίξουμε ότι ο οθωμανικός 
στρατός διέθετε τεχνολογική υπεροχή έναντι των Ευρωπαίων αντι-
πάλων του τον 15ο ή τον 16ο αιώνα. Στον βαθμό που υπήρχε οποια-
δήποτε ανωτερότητα, φαίνεται να αφορούσε την οργάνωση (π.χ. ο 
μόνιμος στρατός των γενιτσάρων), την πειθαρχία και το μέγεθος (τα 
οποία μπορεί επίσης να υποδηλώνουν κάποιες προόδους στον υλικο-
τεχνικό τομέα). Όλα αυτά φαίνεται να αλλάζουν κατά τον 16ο αιώνα. 
Στην πραγματικότητα, πριν από το τέλος εκείνου του αιώνα, ένας 
Οθωμανός δικαστής από τη Βοσνία, παρατηρώντας τις συγκρούσεις 
με τις δυνάμεις των Αψβούργων, σημείωσε ότι οι τελευταίοι είχαν 
προβάδισμα έναντι των στρατιωτών του Ισλάμ «στη χρήση των νε-
ο-εφευρεθέντων όπλων»23. 

Εάν η στρατιωτική αποτελεσματικότητα αποτελούσε ένα στοιχείο 
της οθωμανικής δύναμης και αποδοχής, κρίσιμος για την εγχώρια 

22. Βλέπε, για παράδειγμα, Αnthony Reid, «Sixteenth Century Turkish influence in 
Western Indonesia», Journal of Southeast Asian History, τόμ. 10, τεύχ. 3, Σεπτέμβριος 
1969, σ. 395-411.

23. Hasan Kâfî el-Akhisârî, «Usûl el-hikem fî nizâm-i-l-Âlem», στο Mehmet İpşirli 
(επιμ.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, τόμ. 10-11, 1979-1980, 
σ. 245-278. το παράθεμα βρίσκεται στη σ. 269.
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τάξη ήταν ένας νομικό-διοικητικός μηχανισμός που εξασφάλιζε όχι 
μόνο καταπιεστική εξουσία, αλλά και αποδεκτούς τρόπους απονομής 
δικαιοσύνης και αναδιανομής. Όσον αφορά τους μη μουσουλμάνους, 
οι Οθωμανοί επέτρεψαν σε αυτές τις θρησκευτικές κοινότητες να 
έχουν πρόσβαση σε δικά τους δικαστήρια και σημαντική αυτονομία 
στις εσωτερικές τους υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης 
διαφόρων ειδών φόρων. Οποιοσδήποτε υπήκοος, μουσουλμάνος ή 
μη μουσουλμάνος, είχε επίσης δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο 
divān24 του παλατιού ή σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια şeriat25 που 
δίκαζαν σύμφωνα με τον ισλαμικό θρησκευτικό νόμο και το kānūn. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μη μουσουλμάνοι προσέφευγαν σε αυτά τα 
δικαστήρια ακόμη και για υποθέσεις στις οποίες δεν εμπλέκονταν μου-
σουλμάνοι (όπως όταν μια αρμενική ή εβραϊκή οικογένεια φέρνει μια 
υπόθεση οικογενειακής κληρονομιάς σε έναν καδή). Το οθωμανικό νο-
μικό σύστημα δεν γινόταν αντιληπτό από τους Οθωμανούς υπηκόους 
ως κάτι το τυραννικό, μέχρι την άφιξη νέων ιδεών και προτύπων από 
την Ευρώπη. Φυσικά, υπήρχαν καταγγελίες για καταχρήσεις, αλλά αν 
ήταν περισσότερες ή πιο έντονες σε σχέση με εκείνες για τα νομικά συ-
στήματα άλλων κοινωνιών μάς είναι άγνωστο μέχρι να γίνουν σχετικές 
συγκριτικές μελέτες. Στη νομική σφαίρα, το αξιοσημείωτο επίτευγμα 
του 16ου αιώνα ήταν η σύνθεση του θρησκευτικού δικαίου με το δίκαιο 
της δυναστείας υπό την καθοδήγηση του σεϊχουλισλάμη Ebüssuûd 
Efendi (χρονολογούμενο από το 1574). Η μόνη εναντίωση σε αυτή τη 
σύνθεση προήλθε από «υπερορθόδοξους» λόγιους που θεώρησαν ότι 
έτσι αμβλύνονταν ο θρησκευτικός νόμος, αλλά αυτοί σπάνια αντιπρο-
σώπευαν την κρατούσα άποψη.

Ο πολιτικός μηχανισμός που καθιέρωσε ο Μωάμεθ ο Πορθητής 
διατηρούσε μια μεσαιωνική ποιότητα ως προς το ότι η επιτυχία του 
βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο πρόσωπο του ηγεμόνα. Κατά τη δι-
άρκεια της βασιλείας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, ο διοικη-
τικός μηχανισμός απέκτησε τελικά έναν πραγματικά απρόσωπο, γρα-
φειοκρατικό χαρακτήρα. Οι σουλτάνοι άρχισαν να έχουν έναν πιο 
συμβολικό ρόλο και να παραμένουν στο παρασκήνιο, αν και αυτό δεν 

24. Divan: διβάνι, ανώτατο συμβούλιο, δικαστήριο (Σ.τ.Μ.).
25. Δικαστήρια της Σαρίας (Σ.τ.Μ.). 
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σήμαινε απαραίτητα ότι ήταν λιγότερο ισχυροί. Ενώ η απόσυρση των 
σουλτάνων από την άμεση συμμετοχή τους στη δημόσια και σύντομα 
τη στρατιωτική ζωή έχει θεωρηθεί αιτία της οθωμανικής παρακμής, 
είναι επίσης δυνατόν να τη δούμε ως διαδικασία παράλληλη προς την 
πρώιμη νεωτερική αποπροσωποποίηση της εξουσίας διά της συγκρό-
τησης της γραφειοκρατίας26. Μπορούμε πράγματι να υποστηρίξουμε 
ότι οι οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα είχαν ξεπεραστεί από τους 
ευρωπαϊκούς στρατούς εάν οι σουλτάνοι συνέχιζαν να ηγούνται των 
στρατιωτών στις εκστρατείες; Ακόμα κι αν, προς το τέλος του 16ου 

αιώνα, το οθωμανικό κράτος άρχισε να δέχεται πλήγματα ως υπερ-
δύναμη, η αξιοσημείωτη διοικητική του ελίτ συνέχισε να προσαρμό-
ζεται, να ξεπερνάει τις κρίσεις και ουσιαστικά να παρατείνει τη ζωή 
της αυτοκρατορίας για τρεις ακόμη αιώνες. Ένα παράδειγμα αυτής 
της επιτυχημένης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
μετακλασικής εποχής είναι το εκτεταμένο διπλωματικό δίκτυο των 
Οθωμανών, το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν τον 18ο αιώνα, 
καθώς το παιχνίδι της διεθνούς πολιτικής έφτασε να παίζεται όλο και 
περισσότερο με ευρωπαϊκούς όρους. Και πάλι, ο έπαινος οφείλεται 
στους γραφειοκράτες που ασχολούνταν συνεχώς με τη διάγνωση των 
παθογενειών του κράτους και της κοινωνίας τους και με την πρόταση 
πρακτικών διορθωτικών μέτρων.

Στην πραγματικότητα, η φιλολογία περί παρακμής και μεταρρύθ-
μισης που διαπερνά την οθωμανική πνευματική ζωή στη μετα-σουλεϊ-
μανική εποχή μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ένδειξη σθένους παρά 
παρακμής. Ένα δημόσιο φόρουμ στο οποίο οι διανοούμενοι και οι 
γραφειοκράτες θα μπορούσαν να κρίνουν ανοιχτά τους θεσμούς και 
τις κρατικές πολιτικές, καθώς και τις προσωπικότητες και τις ενέργειες 
των σουλτάνων, ήταν ένα από τα δυνατά σημεία της προβιομηχανικής 
οθωμανικής τάξης μέχρι τη δημιουργία, τον 19ο αιώνα, πιο σύγχρονων 
και αποτελεσματικών μέσων τόσο για την έκφραση της πολιτικής δι-
αφωνίας όσο και για τον έλεγχο των ιδεών. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού 

26. Ο Cornell Fleischer ασχολείται με αυτό το ζήτημα καθώς ετοιμάζει μια μονογραφία 
για τη βασιλεία του Σουλεϊμάν. Πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το 
γεγονός ότι επωφελήθηκα από τις ιδιωτικές μας συζητήσεις και είχα πρόσβαση σε 
ορισμένα από τα μη δημοσιευμένα προσχέδιά του.
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του φόρουμ δεν συνεπάγεται ένα σύστημα οργανωμένης αντιπολίτευ-
σης και ελευθερίας λόγου με τη σύγχρονη έννοια. Η ασέβεια για τα 
βασικά δόγματα του Ισλάμ, όπως αυτά ορίζονταν από την οθωμανι-
κή ορθοδοξία, ή οι πράξεις που θεωρούνταν ότι δεν ήταν πιστές στο 
οθωμανικό κράτος μπορούσαν να τιμωρηθούν βάναυσα. αρκετοί ποι-
ητές και μυστικιστές έχασαν τη ζωή τους ή την ελευθερία τους επειδή 
εξέφρασαν μη ανεκτές απόψεις. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι έργα που ασκούσαν ωμή κριτική στο οθωμανικό σύστημα 
ή τη δυναστεία δεν αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου σάμιζντατ27, αλλά 
κοσμούσαν τις συλλογές των ανακτόρων και τις δημόσιες βιβλιοθήκες. 
Η φιλολογία περί παρακμής και μεταρρύθμισης δεν συνεπάγονταν 
μόνο τη διατήρηση ορισμένων προτύπων συμπεριφοράς, αλλά ενθάρ-
ρυνε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις και αλλαγές στην κρατική πολι-
τική, μερικές από τις οποίες ήταν αναμφίβολα χρήσιμες.

Τέλος, πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα μέλη της πολιτικής-πνευμα-
τικής ελίτ, ανεξάρτητα από τη φύση της κριτικής τους στο οθωμανικό 
κράτος, δεν βασανίστηκαν ποτέ από μια εξουθενωτική κρίση συνεί-
δησης (crise de conscience), τέτοια ώστε να αμφισβητήσουν την ηθική 
υπόσταση της δραστηριότητάς τους. Αυτή η ιδεολογική αλληλεγγύη 
της οθωμανικής ελίτ, η ακλόνητη πίστη της στην ιδέα της αυτοκρα-
τορίας, άσκησε μια ιδιαίτερη επίδραση στις συντηρητικές ευαισθησί-
ες του νεαρού Ντισραέλι, ο οποίος ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή τη 
δεκαετία του 183028. Αν και είναι πιθανό ότι μετά τον A’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν κατακτήθηκε η Ιστανμπούλ και ο ελληνικός στρατός 
εισέβαλε στη δυτική Ανατολία, ο Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ) είχε 
μια ενδόμυχη πεποίθηση ότι ήταν αναπόφευκτη η αντικατάσταση 
του σουλτανάτου από ένα αβασίλευτο πολίτευμα (republic), είναι 
σαφές ότι πολλοί αξιωματικοί στον πόλεμο της ανεξαρτησίας δεν 
πολεμούσαν για ένα αβασίλευτο πολίτευμα, αλλά για να σώσουν το 
οθωμανικό κράτος.

27. Samizdat: σύστημα υπόγειας εκτύπωσης και διανομής εντύπων, συχνά χέρι με 
χέρι, σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση, το οποίο ξεκίνησε στη 
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1980 (Σ.τ.Μ.). 
28. Robert Blake, Disraeli’s Grand Tour, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1982, 
σ. 52.
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Εξωτερικές προκλήσεις

Αφού αναδύθηκε ως αυτοκρατορική δύναμη, και πολύ πριν από 
τη λεγόμενη περίοδο της παρακμής, η πρώτη μεγάλη εξωτερική πρό-
κληση για το οθωμανικό κράτος προήλθε από τον μουσουλμανικό 
κόσμο. Οι Σιίτες Σαφαβίδες ήταν αυτοί που τράβηξαν σχεδόν το 
χαλί κάτω από τα πόδια των Οθωμανών, αρχικά ως χαρισματικοί 
ηγέτες Σούφι με πολιτικές φιλοδοξίες και μετά πιο απειλητικά ως κυ-
βερνήτες ενός κράτους. Η προπαγάνδα των Σαφαβιδών στα τέλη του 
15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα άγγιξε μια βαθιά ευαίσθητη χορδή 
μεταξύ των φυλών της Ανατολίας, οι οποίες ένιωθαν να αποξενώνο-
νται όλο και περισσότερο από τη γραφειοκρατική φορολογική μηχα-
νή μιας εδραιωμένης δυναστείας. Οι Οθωμανοί έχασαν την αφοσίω-
ση χιλιάδων, και πολλές φυλές αποσκίρτησαν προς την πλευρά των 
Σαφαβιδών, αυξάνοντας έτσι τη στρατιωτική δύναμη του εχθρού ως 
kizilbas («κοκκινοκέφαλοι», λόγω των κόκκινων καπέλων που φο-
ρούσαν οι Τουρκομάνοι οπαδοί των Σαφαβιδών, όρος που χρησιμο-
ποιούνταν με περιφρονητικό τρόπο από τους Οθωμανούς Σουνίτες).

Στρατιωτικά, οι σουλτάνοι αντιμετώπισαν την πρόκληση των 
σάχηδων γρήγορα και αποτελεσματικά. Το κύριο αποτέλεσμα της 
αντιπαλότητας Οθωμανών-Σαφαβιδών ήταν η όξυνση της διαίρεσης 
σουνιτών-σιιτών και η ενσωμάτωση του σεχταρισμού στην κρατική 
πολιτική. Από εκεί και έπειτα, τόσο το κράτος των Οθωμανών όσο 
και των Σαφαβιδών είχαν μεγαλύτερη συνείδηση του εαυτού τους 
ως εκφραστές, αντίστοιχα, του Σουνιτισμού και του Σιιτισμού. Οι 
Οθωμανοί υιοθέτησαν διάφορες πολιτικές, από τη χρήση κρατικής 
βίας έως εκστρατείες για την κατασκευή τζαμιών, για να διαδώσουν 
τη σουνιτική ορθοδοξία και να εξαλείψουν ό,τι θεωρούσαν αίρεση˙ 
μια αίρεση που σε μεγάλο βαθμό αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος 
των φιλο-σαφαβιτικών πολιτικών αντιλήψεων. Αν και συνέχισαν να 
υπάρχουν θύλακες των kizilbas στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια 
έως τον 20ο αιώνα, το οθωμανικό κράτος κατάφερε να περιορίσει 
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αυτή την απειλή. Οι Σαφαβίδες αποστασιοποιήθηκαν, τελικά, από 
τις «αιρετικές» φυλές των Τουρκομάνων, και η πιθανότητα μιας 
στρατιωτικής-πολιτικής συμμαχίας μεταξύ εγχώριων στοιχείων και 
περσικών στρατευμάτων βαθμιαία απομακρύνθηκε.

Ωστόσο, από τη σκοπιά των Οθωμανών, η παρακμή δεν προ-
έκυψε με τη μορφή εξωτερικών προκλήσεων, αλλά ως ανικανότη-
τα της αυτοκρατορίας να ασκήσει τη στρατιωτική της ισχύ με την 
προγενέστερη αποτελεσματικότητά της σε δυνάμεις που βρίσκονταν 
έξω από αυτήν. Δηλαδή, οι οθωμανικές εκτιμήσεις για την πτώση 
της στρατιωτικής ισχύος προηγήθηκαν των εδαφικών απωλειών για 
πάνω από έναν αιώνα. Ήδη στα τέλη του 16ου αιώνα, οι οθωμανι-
κές πηγές αρχίζουν να αναφέρονται στην απώλεια της ολοφάνερης 
στρατιωτικής υπεροχής. Αυτή την εποχή, τα οθωμανικά στρατεύματα 
ενεπλάκησαν σε δύο δαπανηρούς και παρατεταμένους πολέμους, ο 
ένας εναντίον των Σαφαβιδών (1578-1590) και ο άλλος εναντίον των 
Αψβούργων (1593-1606), κανένας εκ των οποίων δεν απέδωσε σημα-
ντικά επιτεύγματα. Για να συνεχίσουμε τους παραλληλισμούς μεταξύ 
της οθωμανικής και της αμερικανικής παρακμολογίας, θα μπορούσε 
κάποιος να συγκρίνει τους πολέμους στο Ιράν –με όλες τις απώλειες 
που επέφεραν σε ζωές, πόρους, κύρος και αυτοπεποίθηση– με τον 
πόλεμο της Αμερικής στο Βιετνάμ.

Οι συγκρούσεις αυτές έκαναν τους Οθωμανούς να συνειδητοποι-
ήσουν τα σαφή όρια στους στόχους τους για επέκταση. Όσο ένδοξες 
κι αν ήταν οι εκστρατείες τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, βασίστηκαν 
σε ένα εποχικό μοτίβο το οποίο δεν ήταν λειτουργικό πέρα από μια 
συγκεκριμένη ακτίνα, δεδομένων των περιορισμένων πόρων των 
προνεωτερικών οικονομιών και συστημάτων μεταφοράς. Δεν είναι 
τυχαίο ότι τα εξωτερικά όρια της χερσαίας δράσης για τους μεγάλους 
αυτοκρατορικούς στρατούς –Βιέννη, Ποδολία, Ταυρίδα, Βαγδάτη 
και Κάιρο – απέχουν περίπου εξίσου από το κέντρο της Κωνσταντι-
νούπολης. Τα οθωμανικά στρατεύματα δεν ήταν προετοιμασμένα –
θεσμικά, οργανωτικά ή ψυχολογικά– να περάσουν διαδοχικούς χει-
μώνες σε εκστρατεία. και από τη στιγμή που η οργάνωση του στρατού 
συνδέονταν με πολυάριθμους φορολογικούς και πολιτικούς θεσμούς, 
αυτές οι απαιτήσεις αποδείχθηκαν δύσκολες.
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Μια πιο προσεκτική ματιά στα στρατιωτικά γεγονότα του 17ου 
αιώνα θα δείξει τον βαθμό στον οποίο ο επεκτατισμός, αν και στο 
όνομα της αληθινής θρησκείας και της δίκαιης εξουσίας όσων τον 
επικαλούνταν, αποτέλεσε δομικό στοιχείο της οθωμανικής πολιτικής 
ρητορικής και ταυτότητας. Ηρωικές προσπάθειες και τεράστιοι πόροι 
δαπανήθηκαν για να αναβιώσει το στρατιωτικό μεγαλείο, με σχετικά 
μικρά όμως οφέλη, όπως στην εκστρατεία του Οσμάν Β΄στην Πολω-
νία (1621) και την κατάκτηση του κάστρου του Ουιβάρ από τον Fazil 
Ahmed Paşa (1663). Η κατάκτηση της Κρήτης δεν ήταν ασήμαντη, 
αλλά υπήρξε μια δύσκολα κερδισμένη νίκη, μετά από μια ντροπια-
στικά παρατεταμένη σειρά πολιορκιών που διήρκησαν ένα τέταρτο 
του αιώνα (1645-1669). Στα ανατολικά, υπήρξαν οι εντυπωσιακές 
εκστρατείες του Μουράτ Δ΄ εναντίον του Γερεβάν (1635) και της Βα-
γδάτης (1638-39), αλλά αυτές οι περιοχές απλά επανακτήθηκαν από 
τους Σαφαβίδες, και το Γερεβάν κρατήθηκε για λιγότερο από έναν 
χρόνο. Αν και είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τους Οθωμανούς του 
17ου αιώνα ως οτιδήποτε άλλο πέρα από μια υπερδύναμη, αυτοί οι 
ίδιοι διαπίστωναν ότι η στρατιωτική τους ισχύ δεν ήταν όπως παλιά.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η τελική επιδρομή του οθωμανικού 
επεκτατισμού είχε ως στόχο τη Βιέννη και συμβόλιζε ένα είδος ανα-
μέτρησης με τους Αψβούργους για την «παγκόσμια κυριαρχία». 
Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η Ρώμη έγινε το 
«Κόκκινο Μήλο» (kizil elma), το οθωμανικό σύμβολο για την πρω-
τεύουσα των απίστων. Με την ανάδυση των Αψβούργων τον 16ο αι-
ώνα ως κυριότερη χριστιανική πρόκληση στις οθωμανικές αξιώσεις 
για παγκόσμια εξουσία, το «Κόκκινο Μήλο» άρχισε να παραπέμπει 
στη Βιέννη. Παρόλο που η δεύτερη πολιορκία της Βιέννης (1683) ξε-
κίνησε καλά για τον οθωμανικό στρατό, τελικά εξαναγκάστηκε σε 
μια καταστροφική υποχώρηση, και η όποια αύρα του αήττητου που 
απολάμβανε μέχρι τότε διαλύθηκε. Την επόμενη μιάμιση δεκαετία η 
ευρωπαϊκή στρατιωτική δράση έφτασε στις οθωμανικές επικράτειες, 
και η Πύλη αναγκάστηκε να υπογράψει τη Συνθήκη του Κάρλοβιτς 
(1699), η οποία σήμανε τις πρώτες σημαντικές εδαφικές απώλειες για 
τους Οθωμανούς.
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Την ίδια στιγμή, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η νέα αμφισβήτηση 
της οθωμανικής εξουσίας ήρθε από τον βορρά. Αυτή η αμφισβήτηση 
πρέπει να έγινε σαφής στους Οθωμανούς το 1700, όταν αποδέχθηκαν 
επίσημα τη ρωσική παρουσία στη Θάλασσα του Αζόφ, κάτι που επέ-
φερε ουσιαστικά το τέλος της οθωμανικής μονοπωλιακής ηγεμονίας 
στη Μαύρη Θάλασσα. Στρατιωτικά, η ρωσική απειλή επεκτάθηκε 
από την ανατολική Ευρώπη στην Κριμαία και τον Καύκασο. Ωστό-
σο, η Ρωσία δεν ήταν μόνο μια ποσοτική προσθήκη στις εξωτερικές 
προκλήσεις, αλλά και ένα ποιοτικά νέο είδος απειλής: κατάφερε να 
εξασφαλίσει την αλληλεγγύη των Ορθόδοξων υπηκόων του σουλτά-
νου, της μεγαλύτερης χριστιανικής μειονότητας στην αυτοκρατορία. 
Υπήρχε επίσης η σλαβική συγγένεια με διάφορους λαούς των Βαλ-
κανίων. Έτσι, σε μια εποχή στην οποία οι χριστιανικές μειονότητες 
φαίνονταν έτοιμες να αμφισβητήσουν την υπακοή τους στο οθωμα-
νικό κράτος και να ανακτήσουν τις, αργά και συγκρουσιακά διαμορ-
φωμένες, διακριτές τους ταυτότητες, η Ρωσία ήταν σε τέτοια θέση 
ισχύος, που της επέτρεπε να ενθαρρύνει και να κατευθύνει αξιώσεις 
αυτού του είδους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η είσοδος της Ρωσίας 
στο προσκήνιο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική διεθνοποίηση των 
εσωτερικών εντάσεων της αυτοκρατορίας στη βάση εθνοτικών και 
ομολογιακών διαφορών.

Θα ήταν λάθος, όμως, να οδηγηθούμε στο αρνητικό συμπέρα-
σμα ότι οι αρχές του 18ου αιώνα ήταν μια περίοδος σταθερής διάβρω-
σης και αμείωτων εδαφικών απωλειών για τους Οθωμανούς. Στον 
Προύθο το 1711, οι οθωμανικές δυνάμεις πλησίασαν στη νίκη περισ-
σότερο από τους Ρώσους. Το 1737-39, τα στρατεύματα του σουλτάνου 
ανακατέλαβαν το Βελιγράδι και απώθησαν τους Αψβούργους πέρα 
από τον Σάβα. Ακόμη και μια επιπόλαιη ματιά στα ευρωπαϊκά Tur-
cica του 18ου αιώνα, ένα αυξανόμενο σύνολο δημοσιεύσεων για την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκαλύπτει ότι, αν και κανείς δεν ήταν 
έτοιμος να αγνοήσει τη δύναμή τους, τα oθωμανικά στρατεύματα δεν 
γνώριζαν τον σεβασμό που απολάμβαναν κάποτε. Η στρατιωτική ορ-
γάνωση, η εκπαίδευση, οι τακτικές και ο οπλισμός των Ευρωπαίων 
είχαν ξεπεράσει εκείνα των Οθωμανών. Το δεύτερο μεγάλο σημείο 
καμπής, μετά το Κάρλοβιτς, ήταν η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊ-
ναρτζή (1774), στην οποία οι Οθωμανοί, ταπεινωμένοι με στρατιωτι-
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κούς όρους από το 1768, αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την τσαρική 
προστασία στους Ορθόδοξους Οθωμανούς υπηκόους, πυροδοτώντας 
έτσι τη σώρευση εξωτερικών προκλήσεων και εσωτερικών εντάσεων.

Ο 19ος αιώνας γνώρισε την αυξημένη διεθνοποίηση των εσωτερι-
κών εντάσεων της αυτοκρατορίας και την άνθηση των αυτονομιστι-
κών τάσεων. Το 1798, οι δυνάμεις του Ναπολέοντα κατέλαβαν προ-
σωρινά την Αίγυπτο, και έπειτα η Αίγυπτος ακολούθησε έναν δρόμο 
ημιαυτονομίας, όπως έκαναν και τμήματα της βόρειας Αφρικής. Τα 
Βαλκάνια έγιναν μάρτυρες των πρώτων και πιο επιτυχημένων εθνι-
κιστικών κινημάτων ανεξαρτησίας, τα οποία οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 
υποστήριζαν περιστασιακά. Για ένα μεγάλο μέρος του αιώνα, η πιο 
άμεση απειλή που αντιπροσώπευαν οι εξωτερικές δυνάμεις δεν ήταν 
αυτή της στρατιωτικής εισβολής –εκτός ίσως από την περίπτωση της 
κατάληψης του Αλγερίου από τη Γαλλία το 1830–, αλλά της άμεσης 
ή έμμεσης ενθάρρυνσης τοπικών ή εθνικών κινημάτων αυτονομίας 
και απόσχισης.

Αναφέρθηκε παραπάνω ο παράγοντας της κατωτερότητας της 
οθωμανικής τεχνολογίας, παρότι δεν ήταν ιδιαίτερη σε σύγκριση με 
τους ευρωπαϊκούς στρατούς πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Όσον 
αφορά τη μη στρατιωτική τεχνολογία, η καθιερωμένη άποψη είναι 
ότι ήδη από τα μέσα του 16ου αιώνα η Δύση ήταν ανώτερη στην παρα-
γωγή, την εξόρυξη ορυκτών και την τέχνη της ναυσιπλοΐας29. Όμως, 
μέχρι να υπάρξει μια προσεκτική συγκριτική ανάλυση, αυτές οι από-
ψεις θα παραμείνουν έωλες, και η υπόθεση της δυτικής τεχνολογικής 
ανωτερότητας ως αρχής μιας γραμμικής διαδικασίας παρακμής θα 
είναι ριψοκίνδυνη. Ορισμένες πρόσφατες μελέτες τονίζουν τη διαρ-
κή οθωμανική δεκτικότητα στον στρατιωτικό τομέα, αμφισβητώντας 
έτσι την άποψη περί ενός τεχνολογικά κατώτερου οθωμανικού στρα-
τού. Η χρήση του οθωμανικού πυροβολικού, για παράδειγμα, ήταν 
ισοδύναμη με εκείνη των Ευρωπαίων αντιπάλων του στην αποτυχη-
μένη πολιορκία της Βιέννης το 168330. Αν και τα χαρακτηριστικά της 

29. Charles Issawi, «The Ottoman-Hapsburg Balance of Forces», στο Halil Inalcik, Ce-
mal Kafadar (επιμ.), In The Age of Suleyman the Magnificent, Ιστανμπούλ, Isis 1995, σ. 19.

30. Gabor Agoston, «Ottoman Artillery and European Military Technology in the 
15th and 17th Centuries», Acta Orientalia, τόμ. 47, 1992, σ. 15-48ç Bert S. Hall, Kelly 
R. DeVries, «The “Military Revolution” Revisited», Technology and Culture, τόμ. 31, 
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δεκτικότητας και της ικανότητας να προφταίνουν τους αντιπάλους 
τους μπορεί να διαψεύδουν την κλισέ ψευδοεξήγηση μιας θρησκευ-
τικο-πολιτισμικής απόρριψης της καινοτομίας και της αλλαγής, δεν 
ισοδυναμούν με μια συνεχή και ανταγωνιστική προσέγγιση στην τε-
χνολογική καινοτομία.

Μέχρι τον 19ο αιώνα, τα επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα της 
Δύσης ήταν τέτοια που οι Οθωμανοί δεν ήταν oι μόνοι που τα εκλάμ-
βαναν ως τον κύριο δείκτη ανωτερότητας του δυτικού πολιτισμού. Οι 
Ευρωπαίοι οριενταλιστές συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί η κατα-
σκευή ενός Ισλάμ που, λόγω της προσκόλλησης στην παράδοση και 
της στατικής κοσμοθεωρίας του, ήταν υπεύθυνο για την οπισθοδρομι-
κότητα των μουσουλμανικών κρατών και κοινωνιών. οι μουσουλμάνοι 
διανοούμενοι αντέδρασαν επισημαίνοντας τις πρώιμες επιστημονικές 
προόδους του ισλαμικού κόσμου και επικρίνοντας τις μετέπειτα γενιές 
των μουσουλμάνων ως μη πιστές στο «αληθινό» Ισλάμ.

Στην εμπορική-οικονομική σφαίρα, οι Οθωμανοί είχαν από νω-
ρίς υιοθετήσει μια κρατική πολιτική –βασισμένη στα προηγούμενα 
των Βυζαντινών και των Μαμελούκων– η οποία τελικά οδήγη-
σε στην οικονομική υποταγή τους στην Ευρώπη. Ήδη από τον 15ο 
αιώνα, παραχωρώντας εμπορικά προνόμια σε διάφορα ευρωπαϊκά 
κράτη, οι Οθωμανοί τούς έδωσαν υπερβολικά οικονομικά πλεο-
νεκτήματα. Αυτή η παρατήρηση, φυσικά, μπορεί να γίνει μόνο εκ 
των υστέρων, αφού ούτε οι Οθωμανοί ούτε κάποιο άλλο κράτος θα 
μπορούσαν να είχαν προβλέψει τον μερκαντιλισμό, πόσο μάλλον την 
εκβιομηχάνιση31.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι Οθωμανοί συνέχισαν, 
μέχρι τον 19ο αιώνα, την παραδοσιακή τους πολιτική ανεφοδιασμού32, 
η οποία έτεινε να ενθαρρύνει τις εισαγωγές παρά τις εξαγωγές. Συχνά 

1990, σ. 500-597. Rhoads Murphey, «The Ottoman Attitude towards the Adoption 
of Western Technology: The Role of the Efrenci Technicians in Civil and Military 
Applications», στο Jean-Louis Bacque-Grammont, Paul Dumont (επιμ.), Contributions 
a l’histoire economique et sociale de l’Empire ottoman, Peelers, Λουβαίν 1983, σ. 287-298.
31. Για την πιο πρόσφατη και έγκυρη επεξεργασία της οθωμανικής οικονομικής 
ιστορίας, βλ. Halil Inalcik, Donald Quataert, (επιμ.), An Economic and Social History 
of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1994.

32. Provisionism: η πολιτική διατήρησης μιας σταθερής ροής αγαθών και υπηρεσιών 
προς τον πληθυσμό, σε καλή τιμή και ποιότητα (Σ.τ.Μ.).
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κατηγορήθηκαν ότι δεν κατανόησαν τις οικονομικές δυνάμεις που 
διαμόρφωναν τον πρώιμο νεωτερικό κόσμο και ότι δεν υιοθέτησαν 
μερκαντιλιστικές και προστατευτικές πολιτικές, ώστε να ανταγωνι-
στούν την Ευρώπη. Θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι τέτοιο; Αν κά-
ποιος ήθελε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα (παρά τις προβληματι-
κές συνέπειες του ευκτικού «θα έπρεπε» – κάτι που αποτελεί ρουτίνα 
στην παρακμολογική βιβλιογραφία), θα έπρεπε να λάβει υπόψη το 
ζήτημα των εμπορικών ισοζυγίων. Στο αποκορύφωμα του μερκαντι-
λισμού του 17ου –και του 18ου– αιώνα, οι Οθωμανοί είχαν εμπορικό 
πλεόνασμα σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες η εμποροκρατική δυνα-
μική των οποίων διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από εμπορικά 
ελλείμματα. Ενώ οι Οθωμανοί είχαν επίσης εμπορικό έλλειμμα σε 
σχέση με χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά και βόρειά τους (ιδί-
ως Ιράν, Ινδία και Ρωσία), το συνολικό ισοζύγιο του πλεονάσματος 
προς τη Δύση και του ελλείμματος προς την Ανατολή δεν έχει ακόμη 
αποτιμηθεί ποσοτικά, έστω και κατά έναν προκαταρκτικό τρόπο. Εν 
πάση περιπτώσει, δεδομένης της προτίμησης για καλά εφοδιασμένες 
αγορές και χαμηλές τιμές, και δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι έμποροι 
γενικά δεν προκαλούσαν διαρροή χρυσού και ασημιού, οι Οθωμανοί 
διοικητές δεν ανησυχούσαν καθόλου για τις εισαγωγές από τη Δύση. 
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όταν στο δεύτερο μισό του 17ου 
αιώνα διαπιστώθηκε με ανησυχία η διαρροή χρυσού και ασημιού από 
την αυτοκρατορία λόγω εμπορικών ελλειμμάτων, στοχοποιήθηκαν 
ως ένοχες ορισμένες εισαγωγές από ανατολικές χώρες33.

Μια άλλη προβληματική «ευκτική» (optative) προσέγγιση για 
την οθωμανική οικονομική παρακμή θέτει το ερώτημα γιατί οι Οθω-

33. Βλ. Halil Inalcik, «The Ottoman Economic Mind and Aspects of the Ottoman Econ-
omy», στο Michael A. Cook (επιμ.), Studies in the Economic History of the Middle 
East, Oxford University Press, Λονδίνο 1970, σ. 207-218. Απαιτείται περισσότερη 
έρευνα στις συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές και βιομηχανίες, σε καλά καθορισμένα 
ιστορικά πλαίσια, προτού εντοπιστούν μοτίβα στην οθωμανική οικονομική πολιτική 
και συμπεριφορά. Χρειάζεται να δοθεί προσοχή στις οθωμανικές αντιδράσεις και 
παρατηρήσεις επί της μεταβαλλόμενης σύνθεσης του εμπορίου μέσα από την αύξηση 
της εξαγωγής πρώτων υλών έναντι της αύξησης της εισαγωγής κατεργασμένων 
προϊόντων και της παρακμής ορισμένων εγχώριων βιομηχανιών. Την εποχή που ήταν 
μεγάλος βεζίρης ο Râmi Mehmed Pasha (1702-3), για παράδειγμα, αναβίωσαν κέντρα 
κλωστοϋφαντουργίας που επλήγησαν από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.



Το ζήτημα της οθωμανικής παρακμής

36

μανοί απέτυχαν να υιοθετήσουν γρήγορα τον καπιταλισμό και έτσι 
παρήκμασαν. Αυτή η προσέγγιση, η οποία διατυπώνεται εναλλάξ 
στον λόγο οριενταλιστών, εθνικιστών ή μαρξιστών, παρήγαγε έναν 
σημαντικό αριθμό χρήσιμων εμπειρικών ερευνών και μια ορισμένη 
εννοιολογική εκλέπτυνση, αλλά εν τέλει δεν μπόρεσε να αποφύγει το 
ερώτημα γιατί η οθωμανική ιστορία αποκλίνει από μια πορεία που 
«θα έπρεπε» να έχει (και θα μπορούσε να έχει) ακολουθήσει: το μονο-
πάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν 
αναπτύχτηκε όπως η «Ευρώπη»; Αυτή η σειρά ερωτήσεων συχνά όχι 
μόνο απέτυχε να διακρίνει μεταξύ περιοχών στην Ευρώπη με διαφο-
ρετικά επίπεδα και ιστορίες ανάπτυξης, αλλά επίσης χρησιμοποίησε 
την «Ευρώπη» (και τη «Δύση») ως μέτρο σύγκρισης της ορθής (ένα-
ντι της αποκλίνουσας) ιστορικής ανάπτυξης. Αν και δεν διατυπώθηκε 
ποτέ με αυτόν τον τρόπο, αυτή η προσέγγιση κατέληγε συχνά στο 
ερώτημα: Γιατί η Μέση Ανατολή (ή η νότια Ασία, η ανατολική Ασία 
κ.λπ.) δεν είναι Ευρώπη34;

Μια σχετική, αλλά όχι ρητά οικονομική, «εξήγηση» για την οθω-
μανική παρακμή ισχυρίζεται ότι θα είχε αποφευχθεί εάν οι Οθωμανοί 
είχαν ανοιχθεί στον Ατλαντικό νωρίς και είχαν εμπλακεί με τις ωκε-
άνιες υποθέσεις. Αφήνοντας κατά μέρος την υποθετική φύση αυτού 
του συλλογισμού, θα πρέπει να θυμόμαστε το απλό γεγονός ότι οι 
ευρωπαϊκές δυνάμεις που ενεπλάκησαν για πρώτη φορά σε επιτυχείς 
ανακαλύψεις στον ωκεανό δεν συμπεριλαμβάνονται σε όσους επω-
φελήθηκαν από την οικονομία του Ατλαντικού. Με άλλα λόγια, το 
άνοιγμα στον Ατλαντικό δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με την οικονο-
μική ανάπτυξη ή την παγκόσμια πολιτική ηγεμονία. Κάθε βορειοευ-
ρωπαίος ταξιδιώτης στην Ισπανία ή την Πορτογαλία τον 19ο αιώνα 
θα το επιβεβαίωνε.

34. Βλ. David Landes, «What Room for Accident in History? Explaining Big 
Changes by Small Events», Economic History Review, τόμ. 47, 1994, σ. 637-656, 
όπου αναφέρεται στην ευκτική (optative) ιστοριογραφία, όπως χρησιμοποιείται από 
εκείνους που αναπτύσσουν στρατηγικές «για να απονομιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό 
επίτευγμα… ως επίτευγμα» (στο ίδιο, σ. 640). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις οθωμανικές 
σπουδές, η επικρατούσα χρήση των υποθέσεων (counterfactuals) και των ευκτικών 
προσεγγίσεων (optatives) λαμβάνει χώρα εντός μιας ευρωκεντρικής προοπτικής, 
η οποία αντιμετωπίζει τις μη ευρωπαϊκές ιστορικές τροχιές ως παρεκκλίσεις που θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν.
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Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι η οθωμανική οικονομία βί-
ωσε τρομερές κρίσεις και περιόδους συρρίκνωσης που ξεκινούν από 
τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα, αλλά οι συγκεκριμένες τάσεις 
και δυναμικές δεν είναι αρκετά σαφείς, ώστε να εγγυώνται μια γε-
νικότερη εξήγηση. Οι ιστορικοί σήμερα είναι πολύ πιο προσεκτικοί 
όταν αποδίδουν στο ευρωπαϊκό εμπόριο έναν σημαντικό ρόλο στην 
πορεία της οθωμανικής οικονομίας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 
18ου αιώνα. Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την ιστορία του εσωτερι-
κού εμπορίου των Οθωμανών και τη σχέση του με την παραγωγή, 
ενώ παραμένει ακόμη μη αναπτυγμένη, τουλάχιστον κρίνεται σήμερα 
από τους οθωμανολόγους ως ένας από τους πιο επείγοντες στόχους 
της έρευνας στην οικονομική ιστορία35. 

Είναι επίσης σαφές ότι μια οικονομική ανισότητα ευνοϊκή για 
την Ευρώπη έναντι της Μέσης Ανατολής προέκυψε και διευρύνθηκε 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των δύο περιοχών: «Οι μελετητές 
γενικά συμφωνούν ότι στις αρχές του 16ου αιώνα η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία δεν ήταν ο οικονομικός δορυφόρος μιας αναπτυσσόμενης 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχει μια εξίσου γενική συμφωνία ότι 
ίσχυε το αντίθετο μέχρι το 1840»36. Η έρευνα του τεράστιου και σε 
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητου πεδίου μεταξύ αυτών των δύο περιό-
δων θα έπρεπε να προκαλέσει τουλάχιστον δύο γενικά ερωτήματα: 
πότε έγινε εμφανής η διαδικασία (πριν από το 1840, αλλά όχι ακόμα 
τον 17ο αιώνα); Και πότε και πώς ξεδιπλώθηκε η δυναμική της; Ορι-
σμένοι βλέπουν τη δυναμική αυτής της άνισης ανάπτυξης να ξεδι-
πλώνεται ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα. Μέχρι πρόσφατα, οι 
περισσότερες εξηγήσεις ευνοούσαν ως αφετηριακό σημείο τον 16ο αι-
ώνα, μετά τις ανακαλύψεις στην περιοχή του ωκεανού και το άνοιγμα 

35. Για μια ευρεία εξέταση των σχετικών ζητημάτων και μια ενημερωμένη επισκόπηση 
της κατάστασης των μετακλασικών οθωμανικών σπουδών στην οικονομική ιστορία, 
βλ. Suraiya Faroqhi, «Crisis and Change, 1590-1699» στο Halil Inalcik, Donald Qua-
taert (επιμ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, σ. 411-
636. Για μια περίληψη και ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη 
νομισματική κρίση στα τέλη του 16ου αιώνα και την επακόλουθη «επανάσταση των 
τιμών», βλ. τη δημοσίευσή μου «Les troubles monetaires de la fin du XVIe siecle et 
la prise de conscience ottomane du declin», Annales: ESC, τόμ. 46, τεύχ. 2, 1991, σ. 
381-400.

36. Suraiya Farοqhi, «Crisis αnd Change…», ό.π., σ. 479.
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νέων εμπορικών δρόμων. Για πολύ καιρό, υπήρχε η αντίληψη ότι 
οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν απευθείας και οριστικά στο τέλος του 
εμπορίου στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι 
η ανατολική Μεσόγειος δεν βάλτωσε απαραίτητα μετά τον Βάσκο 
ντε Γκάμα, αλλά, μάλλον, ανέκαμψε και διατήρησε τον ρόλο της στη 
διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων 
νέων και φαινομενικά δημοφιλών προϊόντων όπως ο καφές. Παρό-
λα αυτά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ρόλος της ως μεσάζου-
σας δεν επαρκούσε για να επιτρέψει στην περιοχή να συμπεριληφθεί 
στους ηγέτες της επεκτεινόμενης νέας παγκόσμιας οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον Μπαρκάν (1902-1979), ίσως τον πιο σημαντικό 
μελετητή της οθωμανικής οικονομικής ιστορίας, η ανάπτυξη μιας οι-
κονομίας με επίκεντρο τον Ατλαντικό Ωκεανό, με τη ζήτηση για πρώ-
τες ύλες και την αγοραστική της δύναμη, ήταν ο κύριος λόγος για τον 
οποίο η οθωμανική Μέση Ανατολή όχι μόνο ήρθε αντιμέτωπη με μια 
εξουθενωτική επανάσταση στις τιμές στα τέλη του 16ου αιώνα, αλλά επί-
σης απέτυχε να αναπτυχθεί βιομηχανικά στη συνέχεια37. Η θεωρία του 
κοσμο-συστήματος του Βάλλερσταϊν, η οποία υιοθετήθηκε από πολ-
λούς μελετητές της οθωμανικής ιστορίας από τη δεκαετία του 1970, 
δεν ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή του Μπάρκαν και στην αρ-
χική της διατύπωση ακολούθησε μια παρόμοια χρονολόγηση. Αντιλή-
φθηκε την ανάδυση ενός καπιταλιστικού κοσμο-συστήματος μετά τον 
16ο αιώνα υπό την κυριαρχία των χωρών της Δυτικής Ευρώπης (ενώ 
οι μη δυτικές οικονομίες βρέθηκαν στην περιφέρεια αυτού του καπι-
ταλιστικού πυρήνα) ως τη δύναμη που διαμόρφωσε τις οικονομικές 
ανισότητες στη νεωτερική εποχή. Μεταγενέστερες επεξεργασίες της θε-
ωρίας των κοσμο-συστημάτων, καθώς και πιο πρόσφατες μελέτες της 
οθωμανικής οικονομικής ιστορίας, τείνουν να εντοπίζουν την ενσωμά-
τωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην καπιταλιστική παγκόσμια 
οικονομία μετά τα μέσα του 18ου αιώνα. Όποιες και αν είναι οι ακριβείς 
ημερομηνίες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ένα πιθανό πρόβλημα σε 
αυτήν τη θεωρία περί παγκόσμιας δύναμης. Διατείνεται ότι οι εσωτε-

37. Ömer L. Βarκan, «The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning 
Point in the Economic History of the Middle East», μτφρ. J. McCarthy, International 
Journal of Middle Eastern Studies, τόμ. 6, 1975, σ. 3-28.
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ρικές συνθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι ενέργειες των 
ηγεμόνων και των υπηκόων της δεν είχαν ουδεμία σημασία μπροστά 
σε μια ακαταμάχητη εξωτερική δύναμη που απλά τους έριξε στην υπα-
νάπτυξη38. Πολλοί ερευνητές αντιλαμβάνονται τώρα ότι ακόμη και το 
επίπεδο της ενσωμάτωσης, που ήταν τόσο προφανές τον 19ο αιώνα, 
δεν σημαίνει την παράδοση κάποιων αδρανών και ανίσχυρων οικο-
νομικών φορέων. Παρά τα προβλήματα της, μια μπαρκανική ή βαλ-
λερσταϊνική προοπτική μάς βοηθά να αντιληφθούμε ότι η οικονομική 
οπισθοδρομικότητα της Μέσης Ανατολής (με τις αξιοσημείωτες εξαι-
ρέσεις ορισμένων περιφερειών της) ήταν συνδεδεμένη με την ανάπτυξη 
άλλων τμημάτων του κόσμου.

Αν και η θέση περί οπισθοδρομικότητας έχει σχετικοποιηθεί, έχει 
δοθεί μικρή σημασία στην πιθανότητα η οθωμανική οικονομία να ση-
μείωσε ανάπτυξη κατά την εποχή που ακολούθησε τον Σουλεϊμάν. Η 
διάκριση ανάμεσα στο μερίδιο της οθωμανικής οικονομίας σε σχέση 
με την παγκόσμια οικονομία και στη φύση της οθωμανικής οικονο-
μικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για λόγους 
αναλυτικής ακρίβειας. Οι περισσότερες ιστορικές αναφορές για την 
«οθωμανική οικονομική παρακμή» τείνουν να συγχέουν αυτά τα δύο 
ή να παραμελούν το δεύτερο ζήτημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
γεωργία, το εμπόριο και οι βιομηχανίες άνθισαν σε διάφορες περιο-
χές της αυτοκρατορίας για κάποιον (πολύ;) καιρό μετά την εισροή 
του αμερικανικού αργύρου και την κρίση στα τέλη του 16ου αιώνα και 
στις αρχές του 17ου αιώνα. Για παράδειγμα, οι έρευνες στις μεταθανά-
τιες απογραφές περιουσιών υποδηλώνουν ότι τον 18ο αιώνα πολλοί 
(οι περισσότεροι;) Οθωμανοί ζούσαν καλύτερα από τους προγόνους 
τους της εποχής του Σουλεϊμάν, όσον αφορά τον υλικό πολιτισμό και 
τα διαθέσιμα υλικά μέσα. Βέβαια, μπορεί να είχε μεγαλύτερη σημα-
σία γι’ αυτούς, ότι, με όρους ευκαιριών και άνεσης, η μοίρα τους τους 
δεν βελτιωνόταν σε σχέση με αυτήν όσων ζούσαν σε άλλα μέρη του 
κόσμου. Αυτά είναι τα είδη των ερωτήσεων που πρέπει να απαντή-

38. Βλ. Διάφορα άρθρα, συμπεριλαμβανομένου ενός που γράφτηκε από τον 
Ιμμάνουελ Βάλλερσταϊν, στο Huri İslamoğlu-İnan (επιμ.), The Ottoman Empire and 
the World Economy, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1987. Η İslamoğlu-İnan 
στην εισαγωγή τηςασκεί επίσης κριτική σε αυτήν τη διάσταση της θεωρίας του κοσμο-
συστήματος.
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σουν οι οθωμανικές οικονομικές σπουδές με ακριβή και εστιασμένη 
έρευνα. Μια τέτοιου είδους έρευνα αφενός θα δρομολογήσει τις εξε-
λίξεις σε βάθος χρόνου και αφετέρου θα επιτρέψει τη σύγκριση με τις 
τάσεις που επικρατούν αλλού.

Είναι επίσης σημαντικό η απεικόνιση της σχετικής παρακμής της 
οθωμανικής οικονομίας να απελευθερωθεί από μια γραμμικού τύπου 
αντίληψη. Η «άνοδος της Δύσης» στην παγκόσμια ηγεμονία εξακο-
λουθεί να εμφανίζεται ως μια γραμμική ιστορία που φέρει τα κύρια 
γνωρίσματά της ήδη από τον 16ο αιώνα. Η οθωμανική ιστοριογραφία 
δεν έχει ακόμη παραγάγει έναν σημαντικό αριθμό μελετών που να 
αναγνωρίζουν ότι «η μακρόχρονη στροφή προς την ευρωπαϊκή ηγε-
μονία στα ασιατικά ύδατα (και στην ανατολική Μεσόγειο) φαίνεται 
να είναι λιγότερο υπερκαθορισμένη, λιγότερο ένα προκαθορισμένο 
συμπέρασμα, αλλά πολύ περισσότερο πολυαιτιακή και ενδεχομενική, 
αποτελώντας μια ερευνητική περιοχή με πολύ περισσότερες προκλή-
σεις και ανταμοιβές» σε σύγκριση με την εκδοχή της ιστοριογραφί-
ας που είχε καθιερωθεί μέχρι προσφάτως ως η μεγάλη αφήγηση της 
ιστορίας του νεότερου κόσμου39. Η σύγχρονη ιστορική συνείδηση 
είναι διαποτισμένη από την ιδέα ότι η νεωτερική ευρωπαϊκή κοινω-
νία σχηματίστηκε αμέσως (και η μοίρα του υπόλοιπου κόσμου σφρα-
γίστηκε) με την έκρηξη του ατομικισμού, των επιχειρήσεων και του 
καπιταλισμού της Αναγέννησης, της Μεταρρύθμισης και της εποχής 
των παγκόσμιων εξερευνήσεων.

Μια συνέπεια που προκύπτει από αυτή τη συνείδηση είναι η ου-
σιαστική αντιπαράθεση του laissez-faire (ελεύθερη οικονομία), του 
καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς της Ευρώπης του 16ου αιώνα, 
με την άκαμπτη, κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία που σακάτευε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και οι δύο πλευρές αυτής της εξίσωσης 

39. John Wills, Jr. «Maritime Asia. 1500-1800. The Interactive Emergence of 
European Domination», American Historical Review, τόμ. 98, 1993, σ. 83-105ç το 
παράθεμα βρίσκεται στις σελίδες 83-84 αυτού του άρθρου, το οποίο προβαίνει σε μια 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και καλύπτει είκοσι τέσσερα βιβλία. Κανένα από αυτά 
δεν ασχολείται με τον οθωμανικό κόσμο. Στο μεταξύ έχουν εκδοθεί ορισμένα σχετικά 
έργα. Βλ., για παράδειγμα, Palmira Brummett, Ottoman Seapower and Levantine Di-
plomacy in the Age of Discovery, SUΝΥ Press, Ώλμπανι 1994. Nelly Hanna, Μaking a 
Big Money in 1600: The Life and Times of Isma’il Abu Taqiyya, Syracuse University 
Press, Σίρακιους 1998.
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φαίνονται σήμερα λανθασμένες, αλλά όπως και πολλοί χαρακτηρι-
σμοί που έχουν γίνει άρθρα πίστης για γενιές ειδικών, έτσι και αυ-
τός εδώ εξακολουθεί να κυριαρχεί στη λαϊκή ιστορική φαντασία και 
επαναλαμβάνεται ακόμη και σε κάποια ακαδημαϊκά ιστορικά συγ-
γράμματα. Ενώ το οθωμανικό κράτος είχε πράγματι έναν προσανα-
τολισμό στην ελεύθερη αγορά που υπερίσχυε σε διάφορους τομείς 
και περιοχές (στα λιμάνια, ιδιαίτερα) όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, 
έριχνε επίσης μεγάλο βάρος σε ορισμένες μορφές οικονομικής δρα-
στηριότητας, με αποτέλεσμα να προκαλεί ασφυξία σε ορισμένες από 
αυτές (μήπως αυτό συνέβη στα κεραμικά από το Ιζνίκ μετά το 1600 
περίπου;). Ο σχετικά σφιχτός έλεγχος στην οικονομία –ειδικά σε ζη-
τήματα του κράτους, του στρατού και της πρωτεύουσας– μπορεί να 
υπήρξε πηγή δύναμης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στον βαθμό που 
καθιστούσε δυνατή την αποτελεσματική κινητοποίηση των πόρων. 
Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, μπορεί να είχε λειτουργήσει ως παράγο-
ντας αποδυνάμωσης, αφού πιθανώς δεν άφηνε αρκετό χώρο στον 
ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη καινοτόμων θεσμών και μεθόδων40. 

Η βαθιά μεταρρυθμιστική επίδραση των ευρωπαϊκών οικονομιών 
στην οθωμανική βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή έλαβε χώρα 
τα τελευταία δύο τρίτα του 19ου αιώνα. Ήταν τότε, αρχής γενομένης 
από την αγγλο-οθωμανική εμπορική συνθήκη του 1838, που οι «δι-
ομολογήσεις», δηλαδή τα εμπορικά προνόμια που παραχωρήθηκαν 
από το οθωμανικό κράτος, μετατράπηκαν σε όρους με τους οποίους 
αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει.

Ωστόσο, άλλη μία εκδήλωση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυ-
ριαρχίας εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Μολονότι 
το οθωμανικό κράτος δανειζόταν κεφάλαια για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, αυτά προέρχονταν από εσω-
τερικές πηγές. Τον πρώτο εξωτερικό δανεισμό το 1854 ακολούθησαν 
περισσότεροι, και γρήγορα αυτό οδήγησε στη Διαχείριση Δημοσίου 
Χρέους, τον έλεγχο της οποίας ανέλαβαν οι Ευρωπαίοι. Μέσω αυ-
τού του θεσμού, το οθωμανικό κράτος εκχώρησε κάποιους από τους 

40. Βλ. Charles Issawi, «Ottoman-Habsburg Balance of Forces», ό.π. για την 
εκτίμηση ότι, ακόμη και σε εδάφη των Αψβούργων τον 16ο αιώνα, η ιδιωτική 
οικονομία λειτουργούσε με πιο εξελιγμένους μηχανισμούς απ’ ό,τι στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.
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σημαντικότερους φορολογικούς πόρους του στον άμεσο έλεγχο των 
Ευρωπαίων πιστωτών. Αυτή ήταν μια σημαντική παραχώρηση, αλλά 
η οθωμανική κεντρική διοίκηση δεν έφτασε πιο κοντά στην άμεση 
υποταγή μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακόμη και οι στρατιωτικές προκλήσεις του 19ου αιώνα δεν θα 
πρέπει να μεγαλοποιούνται για να απεικονίσουν μια καταρρέουσα 
αυτοκρατορία χωρίς σημαντικούς πόρους για αντίσταση. Το 1870, η 
αυτοκρατορία επέκτεινε τον έλεγχό της σε τμήματα της ανατολικής 
Αραβίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1910, είχε αφοσιωμένες δυνά-
μεις που υπερασπίζονταν μια τεράστια επικράτεια από την Υεμένη 
έως τη Λιβύη και τον Καύκασο. Και αυτό το ακόμη αχανές βασίλειο 
το υπηρετούσαν διοικητές εκπαιδευμένοι σε αυτοκρατορικά σχολεία 
στην Ιστανμπούλ. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει επίσης να υπενθυμί-
σουμε τη λάμψη που είχαν τον 19ο αιώνα λιμάνια όπως η Βηρυτός, 
η Σμύρνη και η Τραπεζούντα, καθώς όλα τους φιλοξενούσαν ένα 
δραστήριο διεθνές εμπόριο και μια κοσμοπολίτικη κουλτούρα.

Εσωτερικά προβλήματα

Στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα, διατυπώνεται ένα νέο 
είδος καταγγελίας ενάντια στην αναταραχή που επικρατεί στις εσω-
τερικές υποθέσεις41. Πηγές της εποχής εκφράζουν απογοήτευση τόσο 
για την αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική αστάθεια όσο και για 
τις αλλαγές (που εκλαμβάνονται ως διαφθορά) στην κρατική οργά-
νωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μεγάλοι θεσμοί του 

41. Είναι παραπλανητικό να συγκρίνουμε την παρακμολογία του τέλους του 16ου 
αιώνα με το «θέμα της παρακμής» που «ήταν δημοφιλές μεταξύ ορισμένων συγγραφέων 
ακόμη και στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα» (Suraiya Faroqhi, «Cri-
sis and Change», ό.π., σ. 413). Το θέμα της παρακμής περιορίζεται σε παλαιότερες 
πηγές, ασχολείται με διαφορετικά φαινόμενα και δεν εμποδίζει τους συγγραφείς να 
διατηρήσουν μια γενικά αισιόδοξη προοπτική. Ούτε ο Lütfi Pasha, ο μεγάλος βεζίρης 
του Σουλεϊμάν μεταξύ 1539-41, μπορεί να θεωρηθεί ένα πρώιμο παράδειγμα «των 
Οθωμανών παρατηρητών της οθωμανικής παρακμής». βλ. το άρθρο του Bernard 
Lewis «The Ottoman Observers of Ottoman Decline», Islamic Studies, τόμ. 1, τεύχ. 1, 
Μάρτιος 1962, σ. 71-87) για μια χρονολόγηση σε αυτό το θέμα, η οποία έχει γίνει 
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οθωμανικού καθεστώτος γαιοκτησίας και των κυβερνητικών υπηρε-
σιών γνώρισαν βαθείς μετασχηματισμούς. Από τη μία, λόγω της αυ-
ξανόμενης εξάρτησης από τα πυροβόλα όπλα και το πεζικό, το φεου-
δαρχικό επαρχιακό ιππικό (ο στρατός των σπαχήδων) έχασε τη θέση 
του που είχε (αριθμητικά τουλάχιστον) ως η ραχοκοκαλιά του οθω-
μανικού στρατού. Από την άλλη, οι νέες ανάγκες των στρατευμάτων 
σε ανθρώπινο δυναμικό έπρεπε να ικανοποιηθούν, χαλαρώνοντας τις 
σχετικά αυστηρές πολιτικές στρατολόγησης των γενιτσάρων. Το παι-
δομάζωμα ή ντεβσιρμέ δεν ήταν ποτέ η μοναδική μέθοδος στρατολό-
γησης στο σώμα, ανεξάρτητα από το πόσο «καθαρό» θεσμό το περι-
γράφουν οι μετέπειτα μεταρρυθμιστές. αλλά ξεκινώντας από τα τέλη 
του 16ου αιώνα, το ντεβσιρμέ έχασε, επίσης, σταδιακά τη θέση του ως 
το κύριο μέσο στρατολόγησης. Η αλλαγή που προέκυψε στην εθνο-
τική σύνθεση των γενιτσάρων είναι πολύ λιγότερο σημαντική από το 
γεγονός ότι εγκαταλείφθηκε η επίπονη εκπαίδευση του ντεβσιρμέ και, 
ακόμη πιο σημαντικό, οι τάξεις τους διογκώθηκαν για να καταστούν, 
τελικά, το μεγαλύτερο στρατιωτικό σώμα εντός των αυτοκρατορικών 
στρατευμάτων. Αυτόν τον μετασχηματισμό έπρεπε να συνοδεύσει ένα 
πλήθος νέων δημοσιονομικών ρυθμίσεων, αφού στους σπαχήδες είχε 
ανατεθεί να εισπράττουν έσοδα, ενώ οι μισθοί των γενιτσάρων πλη-
ρώνονταν σε μετρητά κατευθείαν από το θησαυροφυλάκιο. Έτσι, η 
σταδιακή απαρχαίωση των φεουδαρχών παραλληλίστηκε με τον πολ-
λαπλασιασμό των φοροεκμισθωτών, οι οποίοι δεν προορίζονταν να 
επιτελέσουν στρατιωτικές λειτουργίες, αλλά να γεμίσουν τα κρατικά 
ταμεία με μετρητά, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να κατα-
βληθούν στον μισθοφορικό στρατό.

αποδεκτή από τους περισσότερους επικριτές του. Ο Lütfi Pasha σίγουρα χρησίμευσε 
ως πηγή έμπνευσης για τους μετέπειτα συγγραφείς, αλλά το βιβλίο του προειδοποιεί 
για την πιθανότητα αναταραχής, ενώ ο Mustafa ‘Ali και άλλοι συγγραφείς του τέλους 
του 16ου και του 17ου αιώνα γράφουν ως εάν η αναταραχή χαρακτηρίζει τον κόσμο 
τους που βρίσκεται σε παρακμή. Για την πρωτοτυπία του ‘Ali και της συνείδησής του 
για την παρακμή, βλ. Cornell Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Em-
pire: The Historian Mustafa ‘Ali (1541-1600), Princeton University Press, Πρίνστον 
1986). Ο Jan Schmidt διαφωνεί ότι ο ‘Ali είναι πρωτότυπος είτε ως ιστορικός είτε 
ως διανοούμενος με συνείδηση της παρακμήςç βλ. το έργο του Pure Water for Thirsty 
Muslims: A study of Mustafa ‘Ali of Gallipoli’s Künhü l-Ahbar, E. J. Brill, Λάιντεν 1991, 
σ. 191-207.
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Πρέπει αυτά να τα κατανοήσουμε ως σημάδια διαφθοράς και 
παρακμής; Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
πολέμου («τη στρατιωτική επανάσταση») και την αυξανόμενη ανά-
γκη του κράτους για μετρητά, πρέπει να φαινόταν αναπόφευκτη η 
τροποποίηση του «κλασικού» συστήματος, το οποίο κάποτε συνέδεε 
στρατιωτικές και φορολογικές λειτουργίες με τρόπο που ικανοποι-
ούσε τουλάχιστον την πλειοψηφία της άρχουσας τάξης. Έτσι, από τη 
σκοπιά ορισμένων, τουλάχιστον, κλάδων της διοίκησης, οι «πράξεις 
διαφθοράς» θα μπορούσαν να θεωρηθούν πραγματιστική προσαρμο-
γή στις νέες εποχές. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η παρακμολογική 
άποψη για τη θεσμική αλλαγή απολάμβανε αξιοπιστία σε κάποιους 
κύκλους. πρώτον, αυτοί οι κύκλοι περιελάμβαναν πολλούς με κεκτη-
μένα συμφέροντα στον «οθωμανικό τρόπο» όπως αυτοί τον αντιλαμ-
βάνονταν· και δεύτερον, από την άποψη της κεντρικής κυβέρνησης 
ως συνόλου, ο μετασχηματισμός αυτών των θεσμών δεν ήταν ευπρόσ-
δεκτος, διότι καμία μεταγενέστερη διευθέτηση δεν ήταν εξίσου απο-
τελεσματική στην μακροπρόθεσμη εξασφάλιση στρατιωτικής επιβο-
λής και εσωτερικής τάξης.

Εάν η επέκταση, ή τουλάχιστον η στρατιωτική ισχύς, υπήρξε 
πηγή της οθωμανικής νομιμοποίησης απέναντι στις εξωτερικές προ-
κλήσεις, η ικανότητα του κράτους να διατηρεί έναν αποδεκτό τρό-
πο αναδιανομής και ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας εξασφάλιζε τη 
νομιμοποίησή του σε σχέση με τις εσωτερικές προκλήσεις. Για την 
πλειοψηφία των Σουνιτών μουσουλμάνων υπήρχε το επιπρόσθετο 
στοιχείο του ανήκειν σε μια πολιτεία που γι’ αυτούς ήταν ο μόνος 
βιώσιμος φορέας της ταυτότητάς τους και της πίστης τους, δεδομέ-
νου ότι οι προκλήσεις προέρχονταν είτε από χριστιανούς Ευρωπαίους 
είτε από μουσουλμάνους «αιρετικούς». Η επέκταση και η εσωτερι-
κή κατανομή των πόρων δεν ήταν πηγές νομιμοποίησης ασύνδετες 
μεταξύ τους. Ο στρατός είχε τη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες 
για ανάπτυξη σε ένα μακροοικονομικό επίπεδο, και για απασχόλη-
ση, σταθερό κέρδος και κινητικότητα σε ατομικό επίπεδο42. Έτσι, δεν 

42. Η «μακροοικονομική» πλευρά του επεκτατισμού αποτυπώνεται με έντονο τρόπο 
στο χρονικό του Selaniki (απ. 1600;), ο οποίος ολοκληρώνει την κριτική του στις 
δαπανηρές εκστρατείες του Μουράτ Γ΄ στον νότιο Καύκασο και το δυτικό Ιράν με μια 
ωμή αξιολογική κρίση: «Είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή τα έσοδα από την οποία 
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προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όταν ο επεκτατισμός σταμάτησε 
προς το τέλος του 16ου αιώνα, έλαβαν χώρα αποσταθεροποιητικές 
εσωτερικές αναταραχές. Ούτε θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γε-
γονός ότι τα περισσότερα αντάρτικα ξεπήδησαν από τα μικρότερης 
βαθμίδας ή προσωρινής απασχόλησης μέλη του στρατού, τα οποία 
βρήκαν ξαφνικά μπλοκαρισμένο τον δρόμο προς την κινητικότητα 
και την εξασφαλισμένη παροχή εισοδήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
υιοθέτηση των πυροβόλων όπλων από τους Οθωμανούς αποδείχθηκε 
δίκοπο μαχαίρι, καθώς η πλατιά διαδεδομένη χρήση τους τα έκανε 
διαθέσιμα στους αντάρτες43.

Μια άλλη διάσταση της διασύνδεσης πολεμικών επιχειρήσεων 
και εσωτερικής τάξης ήταν ο ρυθμός των εποχών που ρύθμιζε τις δρα-
στηριότητες των οθωμανικών στρατευμάτων την εποχή της επέκτα-
σης. Ακόμη και το ζήτημα της στρατιωτικής συμμετοχής του σουλτά-
νου σχετιζόταν με αυτόν τον ρυθμό44. Στην πατρίδα, όταν δεν ήταν 
σε εκστρατεία (δεν υπήρχαν εκστρατείες κάθε χρόνο), οι φεουδάρχες 
και οι γενίτσαροι εκτελούσαν πολλά μη στρατιωτικά καθήκοντα, 
όπως η είσπραξη φόρων και το αστυνομικό έργο. Όταν τα στρατεύ-
ματα έπρεπε να περάσουν διαδοχικούς χειμώνες σε στρατιωτικούς 
καταυλισμούς, κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων πολέμων ενα-
ντίον των Αψβούργων στα τέλη του 16ου αιώνα, πολλοί φυγόστρατοι 
ισχυρίστηκαν ότι έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, επειδή 
τα εδάφη τους μαστίζονταν από ληστές και κλέφτες. Από τη στιγμή 

δεν ισούνται με το κόστος [για τη συντήρηση της]» (Mehmet Ipşirli (επιμ.), Selaniki 
Tarihi, 2 τόμοι, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ιστανμπούλ 1989, τόμ. Α΄, 
σ. 429.

43. Halil İnalcık, «The Socio-Economic Effects of the Diffusion of Fire-Arms in the 
Middle East», στο Vernon J. Parry, Μalcolm E. Yapp (επιμ.), War, Technology and 
Society in the Middle East, Oxford University Press, Λονδίνο 1975, σ. 195-217.

44. Ο Ιμπν Κεμάλ, ο κορυφαίος νομικός των αρχών του 16ου αιώνα, επισημαίνει 
ότι μια πηγή της οθωμανικής δύναμης συνίστατο στο ότι οι σουλτάνοι δεν θα έμεναν 
μακριά από την πρωτεύουσά τους για πολύ. Βλέπε Şerafettin Turan, «İbn Kemâl’in 
Tarihçiliği ve Tarih Metodolojisi», στο Süleyman Hayri Bolay et alii (επιμ.), Şeyhü-
lislam İbn Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı, Άγκυρα 1986, σ. 141-153. 
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ίδιος μελετητής φέρεται να προέτρεψε τον 
Σελίμ Α’, τον κατακτητή των αραβικών εδαφών, να μην περάσει άλλον χειμώνα στην 
Αίγυπτο και να επιστρέψει στην Ιστανμπούλ. Βλ. Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Se-
lim, Millî Eğitim Basımevi, Άγκυρα 1969, σ. 202.
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που το κράτος δεν μπορούσε να απαλλάξει τις στρατιωτικές δυνάμεις 
του τον χειμώνα, αναγκάστηκε να αναζητήσει νέες ρυθμίσεις για την 
εκτέλεση του αστυνομικού έργου και την είσπραξη των φόρων. Κατά 
τη διάρκεια της εκπόνησης τέτοιων ρυθμίσεων, ένας συνδυασμός πα-
ραγόντων οδήγησε στην κατάρρευση του νόμου και της τάξης στην 
Ανατολία προς τα τέλη του 16ου αιώνα. Σίγουρα υπήρχαν και πριν 
αστικές ταραχές και αγροτικές εξεγέρσεις, αλλά τίποτα δεν υπήρξε 
τόσο αποδιοργανωτικό και εκτεταμένο όσο οι εξεγέρσεις των Τζελα-
λήδων45, οι οποίες προκάλεσαν χάος σε ολόκληρη την Ανατολία και 
τη βόρεια Συρία για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτές και πολλές μεταγενέστερες ταραχές σχετίζονταν με τα σύνθε-
τα προβλήματα της παρεμποδιζόμενης κινητικότητας (επειδή το κρά-
τος δεν μπορούσε να προσφέρει αρκετά) και της υπερφορολόγησης 
(επειδή το κράτος έπρεπε να αναπτυχθεί). σύγχρονοι Οθωμανοί συγ-
γραφείς επισήμαναν ότι και οι δύο αυτές «αδικίες» επηρέαζαν τις εξε-
γέρσεις. Ωστόσο, ταυτόχρονα, διάφορα τμήματα της κοινωνίας, όπως 
ορισμένοι έμποροι και πιστωτές, απολάμβαναν αυξημένη κινητικότητα 
και καλύτερα μέσα – προς μεγάλη δυσαρέσκεια άλλων τμημάτων της 
κοινωνίας, όπως αντικατοπτρίζεται στα γραπτά τους σχετικά με την 
αταξία και την παρακμή46. Ο παρακμολογικός λόγος δεν έβλεπε τίπο-
τε άλλο παρά οπορτουνισμό και ανήθικη συμπεριφορά πίσω από τις 
αυξανόμενες περιουσίες των νεόπλουτων, όπως ακριβώς διαπίστωνε 
ηθική χαλαρότητα και εκφυλισμό πίσω από πολλά διοικητικά μέτρα 
που λαμβάνονταν για να αντιμετωπίσουν τις νέες πραγματικότητες.

Εν μέρει λόγω τέτοιων μέτρων, το κεντρικό κράτος, το οποίο 
δεινοπάθησε από τη βίαιη ανυπακοή κατά την κρίση στα τέλη του 
16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα, κατάφερε να απορροφήσει και να 

45. Οι εξεγέρσεις των Τζελαλήδων (Celalî) ήταν μια σειρά εξεγέρσεων στην Ανατολία 
με επικεφαλής λήσταρχους και επαρχιακούς αξιωματούχους γνωστούς ως Celalç, στα 
τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ουαιώνα. Η πρώτη εξέγερση συνέβη το 1519, κατά 
τη διάρκεια της βασιλείας του Σουλτάνου Σελίμ Α΄, κοντά στο Τοκάτ υπό την ηγεσία 
του Celâl, ενός αλεβίτη ιεροκήρυκα. Το όνομα του Celâl αργότερα χρησιμοποιήθηκε 
ως γενικός όρος για τις επαναστατικές ομάδες στην Ανατολία, οι περισσότερες από τις 
οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο τον Celâl (Σ.τ.Μ.).

46. Μια πρωτοποριακή μελέτη για τον αυξανόμενο πλούτο και το κύρος των εμπόρων 
στην οθωμανική Αίγυπτο είναι της Nelly Hanna, Making Big Money in 1600: The Life 
and Times of Isma’il Abu Taqiyya, ό.π. 
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επιβιώσει από αυτήν την πρόκληση. Με άλλα λόγια, οι ταραχές δεί-
χνουν επίσης την ανθεκτικότητα του συστήματος και τη δύναμη των 
μέσων ενσωμάτωσης και εξαναγκασμού που διέθετε. Ωστόσο, πρέπει 
να αναγνωριστεί ότι παρόλο που το κράτος και η δυναστεία επέζησαν 
από αυτή την έντονη περίοδο αναταραχής, τα πράγματα δεν ήταν 
ποτέ τα ίδια. Οι εξεγέρσεις των Τζελαλήδων δεν τελείωσαν πραγμα-
τικά, αλλά απλώς ενσωματώθηκαν –όπως και τα μέτρα που ελήφθη-
σαν για την αντιμετώπισή τους– σε ορισμένα μέρη στη διαδικασία 
της αποκέντρωσης και της ανόδου τοπικών ευγενών της αυτοκρατο-
ρίας, και σε άλλα στο επίμονο φαινόμενο της ληστείας. 

Οι αναταραχές στην ύπαιθρο συνοδεύονταν από εξεγέρσεις στις 
πόλεις, συνήθως υπό την ηγεσία των γενιτσάρων ή άλλων δυνάμεων 
των kul (δούλοι της Υψηλής Πύλης), των οποίων ο μετασχηματισμός 
από έναν μικρό, πειθαρχημένο στρατό σε μια μεγάλη, εγκληματική 
δύναμη χωρίς στρατιωτικό σεβασμό έχει προβληματίσει πολλούς 
παρατηρητές. Γενικά, οι απόψεις των Οθωμανών μεταρρυθμιστών 
σχετικά με την «καθαρότητα» και τη «διαφθορά» των οθωμανικών 
θεσμών έχουν γίνει αναμφισβήτητα αποδεκτές από τους μετέπειτα 
ιστορικούς και μάλιστα έχουν αναγορευτεί σε δόγμα από τους πε-
ρισσότερους σύγχρονους μελετητές. Σύμφωνα με αυτό το επίμονο 
δόγμα, στις παλιότερες μέρες τους, οι δυνάμεις των kul δεν ήταν δι-
εφθαρμένες, επειδή αποτελούνταν μόνο από σκλάβους και ντεβσιρμέ 
και δεν τους επιτρεπόταν να παντρευτούν ή να ασκήσουν εμπορική 
ή άλλη οικονομική δραστηριότητα. Είναι εύκολο να τεκμηριώσει κα-
νείς ότι αυτές οι «διαφθορές» υπήρχαν ήδη από τον 15ο αιώνα, επι-
σήμως αναγνωρισμένες. Κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, όμως, λόγω 
των νέων απαιτήσεων του κράτους και των μεταβαλλόμενων συνθη-
κών του πολέμου, τα στρατιωτικά σώματα ουσιαστικά διευρύνθηκαν 
και οι «διεφθαρμένες» πρακτικές εξαπλώθηκαν.

Αυτές οι βαθιές αλλαγές στο μέγεθος και τη σύνθεση των γενιτσά-
ρων δημιούργησαν εν τέλει κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προ-
βλήματα, όχι επειδή οι γενίτσαροι προέρχονταν από μια συγκεκριμέ-
νη εθνότητα, ούτε καν επειδή παντρεύονταν ή ασκούσαν εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά επειδή το κράτος δεν μπορούσε να ικανοποιήσει 
τις προσδοκίες τους, όπως την τακτική καταβολή μισθών. Τον 17ο και 
τον 18ο αιώνα δεν ήταν ασυνήθιστο να καθυστερούν αρκετούς μήνες 
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οι καταβολές των μισθών. Από τα τέλη του 16ου έως τις αρχές του 19ου 
αιώνα, οι γενίτσαροι και άλλοι μισθοφόροι στρατιώτες ηγήθηκαν αρ-
κετών εξεγέρσεων στην Ιστανμπούλ και σε άλλες πόλεις, μερικές από 
τις οποίες οδήγησαν στην ανατροπή ή στην εκτέλεση αρχόντων, ακό-
μη και σουλτάνων. Αν και καμία από τις εξεγέρσεις δεν αμφισβήτησε 
άμεσα τη δυναστεία ή τη δομή της οθωμανικής εξουσίας ως τέτοιας, 
εκείνη την εποχή ωρίμαζε αργά ο πολιτικός ρόλος των γενιτσάρων. 
Χάρη στις βαθιές κοινωνικές και εμπορικές τους ρίζες και την πρό-
σβασή τους σε μέσα άσκησης βίας, μερικές φορές λειτουργούσαν ως 
εκπρόσωποι τμημάτων του αστικού πληθυσμού τα οποία δημιουρ-
γούσαν κοινωνικούς δεσμούς και πολιτικές συμμαχίες μαζί τους. Εν 
ολίγοις, άρχισαν να περιορίζουν τον απολυταρχισμό τον οποίο η κε-
ντρική κυβέρνηση επιδίωκε να διατηρήσει μέσω διαφόρων μεταρρυθ-
μίσεων. Σε μερικές επαρχιακές πόλεις, αποτελούσαν μέρος των νέων 
ελίτ που ανταγωνίζονταν άλλους ευγενείς.

Ωστόσο, από τη σκοπιά του κεντρικού κράτους, όλα αυτά υπο-
νοούσαν ότι οι γενίτσαροι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικοί στο στρα-
τιωτικό σκέλος όσο παλιά και, επιπλέον, αποτελούσαν απειλή για 
τη δημόσια τάξη, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Όσον αφορά τη 
διαδικασία αποκέντρωσης που λάμβανε χώρα σε διάφορες επαρχίες, 
η σκοπιά της κυβέρνησης της Ιστανμπούλ δεν μπορούσε να διαχωρι-
στεί από το γεγονός ότι η Πύλη έχανε έσοδα και πολιτική επιρροή, 
ακόμη και αν οι ίδιες οι επαρχίες επωφελούνταν από τη διαδικασία.

Έχοντας καταγράψει τη μια θλιβερή δοκιμασία μετά την άλλη στο 
οδυνηρό έπος της οθωμανικής παρακμής, θα έπρεπε να έχει κανείς 
κατά νου ότι αυτά τα φαινόμενα δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους 
Οθωμανούς. Ο χάρτης της πρώιμης νεωτερικής ευρωπαϊκής ιστορίας 
είναι γεμάτος με ξεσηκωμούς στην ύπαιθρο και ταραχές στις πόλεις, 
σε συνδυασμό με το φαινόμενο της ληστείας και της ανυπακοής. Οι 
δημοσιονομικές κρίσεις, λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών 
γενικά και του κόστους του πολέμου ειδικότερα, δεν είναι ασυνήθι-
στες στις πολιτείες δυτικά ή ανατολικά των Οθωμανών, ούτε οι Οθω-
μανοί ήταν οι μόνοι που παραπονιούνταν για τη διαφθορά. Ήταν 
το λάδωμα ή η νωθρότητα φαινόμενα εξαιρετικά διαδεδομένα στην 
οθωμανική γραφειοκρατία; Ήταν η οθωμανική ύπαιθρος στην επο-
χή μετά από τους Τζελαλήδες λιγότερο ασφαλής απ’ ό,τι, ας πούμε, 
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τον 14ο αιώνα, κατά την «άνοδο» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ή την περίοδο του τρόμου των φιλο-Σαφαβιδών κατά την «κλασική» 
εποχή; Ήταν λιγότερο ασφαλής από την ευρωπαϊκή ύπαιθρο κατά 
τη διάρκεια του Τριακονταετούς Πολέμου; Οι περίοδοι αναταραχής 
στις οθωμανικές επαρχίες ήταν πιο παρατεταμένες από άλλες; Καμία 
από αυτές τις ερωτήσεις δεν έχει μελετηθεί με πραγματικά συγκριτι-
κό τρόπο. Στα θετικά συγκαταλέγεται το ότι οι οθωμανικές σπουδές 
έχουν παραγάγει ένα σημαντικό σύνολο εμπειρικών στοιχείων που 
επιτρέπει τώρα μια διαχρονική και συγχρονική συγκριτική προσέγγι-
ση, και τα παραπάνω ερωτήματα όχι μόνο τίθενται τώρα, αλλά φαί-
νεται κιόλας ότι μπορούν να απαντηθούν.

Ανάμεσα στις λιγότερο μελετημένες πλευρές της οθωμανικής 
ιστορίας, πέρα από ένα πρόσφατο σχετικό ενδιαφέρον, είναι η πολιτι-
στική ζωή. Αν και η επί μακρόν επικρατούσα υπόθεση μιας εσωστρέ-
φειας και πολιτισμικής αλαζονείας, που εμπόδισαν τους Οθωμανούς 
να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών στην Ευρώ-
πη, φαίνεται τώρα πολύ αμφισβητήσιμη, είναι πέραν πάσης αμφιβο-
λίας ότι οι Οθωμανοί διανοούμενοι και μηχανικοί δεν συμβάδιζαν με 
τις ευρωπαϊκές προόδους κατά την πρώιμη νεωτερική εποχή. Όσον 
αφορά τη γεωγραφία και τη ναυσιπλοΐα, ο Piri Reis, ο Οθωμανός 
πλοίαρχος που σχεδίασε έναν από τους πρώτους χάρτες (1513) της 
αμερικανικής ηπείρου, παραπονέθηκε για την οθωμανική οπισθο-
δρόμηση ήδη από το πρώτο μισό του 16ου αιώνα. Ο Kâtip Çelebi έθε-
σε πιο δυναμικά το ζήτημα στα μέσα του 17ου αιώνα, ντροπιάζοντας 
δημόσια τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής ιεραρχίας με ένα ερώτημα 
που έμεινε αναπάντητο, επειδή προϋπέθετε γνώση των εξελίξεων στη 
γεωγραφία και την αστρονομία47. Γιατί όμως δεν μπορούσε να φέρει 
σε αμηχανία τους λόγιους σε σχέση με αυτά τα νέα είδη γνώσης; Πι-
θανώς, επειδή η δυναμική που ενθάρρυνε νέες μορφές έρευνας στην 
Ευρώπη δεν υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως, γιατί 

47. Η παρατήρηση του Piri Reis βρίσκεται στον πρόλογο του έργου του Kitâb-ı 
Bahriye· βλ. την έκδοση με αγγλική μετάφραση, Ertugrul Z. Ökte (επιμ.), Kitâb-ı 
Bahriye: Piri Reis, Ministry of Culture and Tourism, Άγκυρα 1988· ο Kâtip Çelebi 
συμπεριέλαβε την ερώτησή του στον μεγάλο μουφτή στο έργο του Mîzânü’l-Hakk, 
το οποίο μεταφράστηκε ως The Βalance of Truth από τον Geoffrey Lewis (Oxford 
University Press, Λονδίνο 1958).
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υπήρχε ένας Kâtip Çelebi, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη 
ενδιαφέροντος των Οθωμανών για μη θρησκευτικές επιστήμες που 
σχετίζονταν, όπως το αντιλαμβάνονταν, όχι μόνο με τη σύγχρονη Ευ-
ρώπη αλλά και με το ισλαμικό παρελθόν; Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
έργα του Kâtip Çelebi ήταν ήδη δημοφιλή και ευρέως αποδεκτά στη 
διάρκεια της ζωής του, και ακόμη περισσότερο στις επόμενες γενιές.

Ήταν μήπως σύμπτωση ότι ο Kâtip Çelebi και κάποιοι άλλοι 
ελεύθερα σκεπτόμενοι του 17ου αιώνα προτιμούσαν να συνεχίσουν τις 
πνευματικές τους έρευνες έξω από τους περιορισμούς των επίσημων 
θεσμών; Ένας άλλος Οθωμανός συγγραφέας, πριν ακόμη και από 
τα τέλη του 16ου αιώνα, παραπονέθηκε ότι η πνευματική ζωή της αυ-
τοκρατορίας είχε γραφειοκρατικοποιηθεί από την οφειλόμενη στον 
Μωάμεθ τον Πορθητή οργάνωση των επιστημονικών και ακαδημαϊ-
κών επιδιώξεων στο πλαίσιο μιας ιεραρχικής σταδιοδρομίας που ήταν 
συνδεδεμένη με την κεντρική διοίκηση. Μπορεί αυτή να υπήρξε μια 
εύτακτη διοίκηση, αλλά ο πλήρης συγκεντρωτισμός των επιστημονι-
κών επιδιώξεων και το οιονεί μονοπώλιο της κυβέρνησης πάνω στο 
καθεστώς πατρωνίας της μάθησης φαίνεται πράγματι να εμπόδισαν, 
σε κάποιον βαθμό, μια διερευνητική, πειραματικού τύπου δημιουρ-
γικότητα.

Γνωρίζουμε ακόμη λιγότερα για τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες 
και τα συναισθήματα της οθωμανικής ελίτ και των Οθωμανών υπη-
κόων. Οι ιστορικοί γενικά δεν έχουν πολλά πράγματα να πουν για το 
πώς κρίνουν την τύχη τους οι απλοί άνθρωποι, πώς συγκρίνουν τον 
εαυτό τους με ανθρώπους από άλλα κοινωνικά στρώματα και ειδικά 
με ανθρώπους από άλλες κοινωνίες. Ίσως, έτσι, θα μπορούσαμε να 
καταλάβουμε τη διάβρωση της πίστης, του πολιτικού σεβασμού, ή 
ακόμα και της ελάχιστης υπακοής που πολλοί υπήκοοι φαίνεται ότι 
έδειχναν κάποτε προς το οθωμανικό κράτος. Για να κατανοήσουμε 
κάτι τέτοιο, πρέπει να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό που φαίνεται να 
υπήρξε μια διαδεδομένη υποψία ή πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία 
τα πράγματα ήταν καλύτερα «στους Φράγκους» (ή, όπως ειπώθηκε 
αργότερα, «στη Δύση»). Ξεκινώντας ήδη από τον 18ο αιώνα, η πε-

48. Gelibolulu Mustafa Âlî, Mevâ’ıdü’n-nefaisfî-kavâ’ıdi’l-mecâlis, επιμ. Mehmet 
Şeker, Türk Tarih Kurumu, Άγκυρα 1997, σ. 312-13.
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ποίθηση ότι οι οθωμανικοί πολιτικοί, διοικητικοί και νομικοί θεσμοί 
δεν μπορούσαν να προσφέρουν τα ίδια επίπεδα ευημερίας με εκείνα 
που απολάμβαναν οι Ευρωπαίοι οδήγησε στη διάβρωση της νομιμο-
ποίησης της αυτοκρατορίας στα μάτια κάποιων υπηκόων της. Από 
οικονομική σκοπιά, αυτό ήταν πρωτίστως θέμα προστασίας των βι-
ομηχανιών και του εμπορίου. από πολιτική σκοπιά, η εμφάνιση των 
εννοιών των εθνικών και ατομικών δικαιωμάτων δημιούργησε αμφι-
βολίες μεταξύ των υπηκόων της αυτοκρατορίας ως προς τη βιωσιμό-
τητα του οθωμανικού πολιτικο-δικαϊκού συστήματος. Όσο πολύ κι 
αν προσπάθησε να συμβαδίσει με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, το οθω-
μανικό κράτος δεν μπορούσε να αποφύγει να δείχνει ξεπερασμένο 
σε όσους απαιτούσαν αλλαγές στην κατεύθυνση του εξευρωπαϊσμού: 
επιπλέον, όσο πιο σκληρά προσπαθούσε, τόσο πιο πολύ αποξενώνο-
νταν από άλλα τμήματα του πληθυσμού, τα οποία δυσανασχετούσαν 
με την επίθεση στις παραδοσιακές αξίες και τον τρόπο ζωής τους.

Στη διάλυση της αυτοκρατορίας συνέβαλε, επίσης, η σκλήρυνση 
των εθνοτικών οριοθετήσεων. Αυτό δεν οφείλονταν στις ίδιες τις κυ-
βερνητικές αποφάσεις ή δράσεις, αλλά σε μια τεράστια αλλαγή στη 
στάση των ανθρώπων όσον αφορά την εθνική και θρησκευτική ταυτό-
τητα. Η αυτοκρατορία χτίστηκε σε συνθήκες μεθορίου που επέτρεπαν 
μια συνεχή ροή νεοεισερχόμενων κάθε είδους εθνοτικής και θρησκευ-
τικής προέλευσης στην οθωμανική κοινωνία, τόσο στο επίπεδο των 
ελίτ (μέσω καθορισμένων θεσμών) όσο και στο επίπεδο όσων δεν ανή-
καν στις ελίτ. Η κληρονομιά αυτή συνέχισε να είναι εξαιρετικά απο-
τελεσματική μέχρι τον 17ο αιώνα. Εκείνοι που προσηλυτίστηκαν μπο-
ρούσαν σχετικά εύκολα να ενταχθούν σε μια τουρκο-μουσουλμανική 
κοινωνία που δεν αποτελούνταν μόνο από τους απογόνους των νομά-
δων της Έσω Ασίας. Όσο ελάχιστα ερευνημένο και ιδεολογικά φορτι-
σμένο κι αν είναι ως θέμα ο προσηλυτισμός στην οθωμανική κοινωνία, 
δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι ήταν κάτι πολύ πιο σύνηθες 
στις αρχές της ιστορίας της αυτοκρατορίας (με την εξαίρεση ορισμέ-
νων περιφερειών). Η μετατροπή της θρησκευτικής ταυτότητας υπήρξε 
ένα σημαντικό συστατικό της διαδικασίας εκείνης μέσω της οποίας η 
εθνοτική σύνθεση της αυτοκρατορίας διατήρησε ένα υψηλό επίπεδο 
ρευστότητας και πλαστικότητας. Υπήρξαν, ακόμα, πολλές περιπτώ-
σεις όπου οι Οθωμανοί δέχτηκαν ξένους ανάμεσά τους και, όπως στην 
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περίπτωση των Εβραίων της Ιβηρίας, τους επέτρεψαν να αποκτήσουν 
το στάτους του υπηκόου, χωρίς να τους ζητήσουν να αλλάξουν τις 
ταυτότητες και την πίστη τους. Αλλά το ίδιο οθωμανικό κράτος που 
κάποτε υποδέχθηκε πρόθυμα τους Εβραίους και τους «Μαράνος» στα 
τέλη του 15ου και 16ου αιώνα απέρριψε τους Ουγενότους οι οποίοι, υφι-
στάμενοι με τη σειρά τους θρησκευτικές διώξεις στην Ευρώπη, ζήτη-
σαν καταφύγιο στο οθωμανικό βασίλειο το 1717-1849.

Φαίνεται ότι όχι μόνο οι προσηλυτισμοί, αλλά ακόμα και η εκού-
σια συνεργασία, η χαλαρή, αλλά διακριτή βούληση να συμβιώσουν 
και να συσχετιστούν με άλλες εθνοτικές ομάδες, μειώθηκαν με την 
πάροδο του χρόνου. Ο εθνοτικός καταμερισμός της εργασίας που 
περιγράφουν οι Ευρωπαίοι παρατηρητές του 19ου αιώνα, για παρά-
δειγμα, φαίνεται να είναι πολύ πιο άκαμπτος από τον κόσμο των 
υπερεθνοτικών συντεχνιών που βλέπουμε στα αρχεία του 16ου και του 
17ου αιώνα. Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί από μόνη της ως σημάδι παρακμής, αλλά η σταθεροποίηση 
των συνόρων και των ταυτοτήτων πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια 
διάσταση του πρωτο-εθνικισμού που αναπτύχθηκε και μετατράπηκε 
στους εθνικισμούς των αρχών του 19ου αιώνα, και τελικά συνετέλεσε 
καθοριστικά στην πολιτική διάλυση της αυτοκρατορίας.

Ωστόσο, η οθωμανική ελίτ δεν έγινε ποτέ μια κλειστή κάστα. 
Υπήρχε μια συνεχής ροή Ευρωπαίων που έρχονταν στον οθωμανικό 
κόσμο είτε για το κέρδος είτε για να ζητήσουν άσυλο. Ορισμένοι εξ 
αυτών άσκησαν μια μακρόχρονη επίδραση στον οθωμανικό κόσμο 
και άλλοι έλαβαν θέσεις ακόμη και σε κορυφαία κλιμάκια της άρ-
χουσας ελίτ. Λίγα χρόνια πριν από το επεισόδιο με τους Ουγενό-
τους, ένας άλλος καταδιωκόμενος φυγάς, ένας Ουνιταριανός από 
την Ουγγαρία, βρήκε άσυλο στους Οθωμανούς, προσηλυτίστηκε στο 
Ισλάμ και μπήκε στη μισθοδοσία του παλατιού. Σύντομα διακρίθηκε 
ιδρύοντας το πρώτο τυπογραφείο με αραβικό αλφάβητο στον μου-
σουλμανικό κόσμο και έγινε γνωστός ως Ιμπραήμ ο Τυπογράφος. 
Οι Οθωμανοί υποδέχθηκαν επίσης Ούγγρους (π.χ. Kossuth) και Πο-
λωνούς πρόσφυγες μετά το 1848. Ανεξάρτητα από το αν ο ρομαντι-
κός εθνικισμός, σε μια τουρκική εκδοχή του, ώθησε στον περαιτέρω 

49. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Άγκυρα 1973, σ. 43-46.
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εκσυγχρονισμό ή επιτάχυνε τον ρυθμό της διάλυσης της αυτοκρατο-
ρίας, οφείλει πάντως εν μέρει την πρώιμη αποκρυστάλλωσή του σε 
αυτούς τους εμιγκρέδες50. Κατά μία έννοια, η ελίτ υπήρξε πιο ανοιχτή 
μετά το Τανζιμάτ51, καθώς ορισμένοι από τους μη μουσουλμάνους 
της αυτοκρατορίας μπορούσαν πλέον να ενταχθούν στην κυβέρνη-
ση χωρίς να χρειάζεται να προσηλυτιστούν. Αυτό σήμαινε, όμως, ότι 
συνέχιζαν να είναι Έλληνες ή Αρμένιοι, αντί να αφομοιώνονται σε 
μια υπερεθνοτική ελίτ με την πρότερη έννοια. Όποιο κι αν ήταν το 
άνοιγμα της ελίτ, η σχετική παγίωση των οριοθετήσεων μεταξύ των 
θρησκευτικών-εθνοτικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας είναι βέ-
βαιη μετά τον 17ο αιώνα.

Τον 19ο αιώνα, το σημαντικότερο εσωτερικό πρόβλημα του κρά-
τους ήταν η εμφάνιση εθνικιστικών κινημάτων που διεκδικούσαν 
αυτονομία ή απόσχιση. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που απέκτησαν 
ένα έθνος κράτος (1828), και ακολούθησαν διάφορες άλλες εθνικό-
τητες των Βαλκανίων. Η θρησκεία διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο 
στην εθνική ταυτότητα και, κατά συνέπεια, στην αφοσίωση στην αυ-
τοκρατορία. Έτσι, οι Αλβανοί μουσουλμάνοι σε μεγάλο βαθμό δεν 
είχαν εθνικιστικό κίνημα μέχρι τον 20ο αιώνα. μάλιστα, ο ιδρυτής 
του κινήματος των Νεότουρκων ήταν Αλβανός. Στους Άραβες, κατά 
κύριο λόγο επίσης μουσουλμάνοι, ο εθνικισμός έφτασε αργότερα από 
ό,τι στους χριστιανικούς λαούς των Βαλκανίων. Όμως, είναι σημα-
ντικό για άλλη μία φορά να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά την απο-
μυθοποίηση του οθωμανικού κράτους από τους υπηκόους του. Το 
ανεξάρτητο κράτος της Ελλάδας, για παράδειγμα, δεν περιελάμβανε 
εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι παρέμειναν Οθωμανοί, τουλάχιστον 
ορισμένοι από αυτούς οικειοθελώς. Είναι αλήθεια ότι η Αίγυπτος είχε 
ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τη δική της πορεία για ανεξαρτησία στις 
αρχές του 19ου αιώνα, αλλά όχι εξαιτίας εθνικιστικών βλέψεων. Και 

50. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, 
Λονδίνο 1968, 2η έκδοση, σ. 345. 

51. Η λέξη Τανζιμάτ στην οθωμανική διάλεκτο σημαίνει αναδιοργάνωση, ενώ οι δυτικοί 
την ερμήνευσαν ως εκσυγχρονισμό. Τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 1839-1856 και 
περιγράφει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας, 
σε επίπεδο διοίκησης, οικονομίας και σχέσεων με τους υπηκόους της (Σ.τ.Μ.). 
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αντίθετα με την Ελλάδα ή άλλα βαλκανικά έθνη-κράτη, η Αίγυπτος 
διατήρησε τους ισχυρούς πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της 
με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τον 20ο αιώνα.

Αν λάβουμε υπόψη τη σκοπιά του κέντρου της αυτοκρατορίας, 
τα προβλήματα και οι προβληματικές εξελίξεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω πρέπει να εξεταστούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 
εποχής τους και ως εσωτερικοί παράγοντες εκείνης της περίπλοκης 
διαδικασίας την οποία κάποτε οι ιστορικοί αποκαλούσαν χωρίς δεύ-
τερη σκέψη «οθωμανική παρακμή». Ακόμα και οι φαινομενικά ξεπε-
ρασμένες εξηγήσεις των Οθωμανών και των Ευρωπαίων συγγραφέ-
ων που έγραψαν πριν από την εμφάνιση της κοινωνικής και οικονο-
μικής ιστορίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται εντελώς άνευ σημασίας. 
Ο χαρακτήρας των σουλτάνων ή ακόμη και οι ανοησίες ορισμένων 
αρχόντων πρέπει να έπαιξαν τον δικό τους, μικρό έστω, ρόλο στην 
ευρύτερη διαδικασία που προσπαθούμε να κατανοήσουμε.

Μια πλευρά του οθωμανικού συστήματος, ωστόσο, ξεχωρίζει, 
καθώς εμποδίζει, παραδόξως, την ικανότητά του να ανταγωνίζεται 
τις νέες πολιτικές δομές των αντιπάλων του: ο δικός του ισχυρός πο-
λιτικός μηχανισμός. Αν και σημαντικός για την εγκαθίδρυση μιας 
πρώιμα απολυταρχικής διάταξης [apparatus] εξουσίας, και αποτελώ-
ντας κύρια πηγή δύναμης για τους Οθωμανούς στο αποκορύφωμα 
της ισχύος τους, αυτό το πολιτικό σύστημα έφτασε να στοιχειώσει 
το οθωμανικό κράτος, όταν ήρθε αντιμέτωπο με τη νεωτερική Ευ-
ρώπη. Η αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι 
«προσπαθούν να εξηγήσουν τόσο την άνοδο όσο και την πτώση (των 
κρατών) ως μια ενιαία διαδικασία, λόγω της εξέλιξης μιας και της 
ίδιας κατάστασης», φαίνεται να βρίσκει αυτούσια εφαρμογή στην πε-
ρίπτωσή μας52.

Συγκεκριμένα, η σχετική ρήξη μεταξύ των κυβερνώντων και των 
κυβερνώμενων τάξεων, μεταξύ των πολιτικών και των παραγωγικών 
τάξεων, εμπόδισε την εμφάνιση θεσμών και μηχανισμών που θα μπο-
ρούσαν να ανταγωνιστούν τις τεχνολογίες της διαμεσολάβησης και 
της αντιπροσώπευσης που υπάρχουν στον κοινοβουλευτισμό. Όμως, 

52. Jacqueline de Romilly, The Rise and Fall of States according to Greek Authors, Uni-
versity of Michigan Press, Άνν Άρμπορ 1979, σ. 18.
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αυτή η ρήξη δεν πρέπει να νοείται με απόλυτο τρόπο. ούτε υπονο-
εί την απουσία θεσμών που μεσολαβούν ανάμεσα στις δύο σφαίρες. 
Έτσι, παρά το διαζύγιο των κυβερνώντων από τους κυβερνώμενους, 
και ανεξάρτητα από τις αφαιρέσεις της πολιτικής ιδεολογίας, ορισμέ-
νοι θεσμοί –όπως η εθελοντική κατάταξη για πόλεμο και η εκπαί-
δευση στους μεντρεσέδες53– κατέστησαν δυνατή την υπέρβαση των 
εμποδίων ακόμη και πριν από τη λεγόμενη παρακμή του όλου συ-
στήματος. Επιπλέον, θεσμοί όπως τα τάγματα των Σούφι, οι συντε-
χνίες, και οι, λιγότερο τυπικά οργανωμένες, αλλά με εξίσου αισθητή 
παρουσία, «ομάδες πίεσης», όπως οι ευγενείς της επαρχίας (οι οποίοι 
τελικά απέκτησαν επίσημη αναγνώριση), βρήκαν κάποιον χώρο για 
να υπάρξουν ανάμεσα στις δύο σφαίρες. Το κράτος ήταν όλο και πιο 
προετοιμασμένο ή υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του τέτοιες ομάδες 
και να συνδιαλλαγεί μαζί τους. Συνολικά, όμως, οι θεσμοί αυτοί, αν 
και μπορεί να εξυπηρετούσαν με ουσιαστικό τρόπο τις ανάγκες δι-
αφορετικών τμημάτων του πληθυσμού, δεν μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν τόσο ομαλά όσο οι τεχνολογίες της αντιπροσώπευσης που 
χρησιμοποιούνταν σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Τελικά, οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις δεν προχώρησαν ποτέ 
τόσο, ώστε να προωθήσουν μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές 
οι οποίες θα είχαν διευρύνει την πολιτική σφαίρα και θα είχαν συ-
μπεριλάβει τμήματα του πληθυσμού των υπηκόων. Οι πιέσεις που 
ασκήθηκαν στη δομή της εξουσίας μέσα από τις κοινωνικές εντάσεις 
είχαν μια ορισμένη επίδραση, αλλά όταν εμφανίστηκε ένα κίνημα για 
τη δημιουργία δομών που θα αποσπούσαν διά της βίας την πολιτική 
εξουσία από το κράτος, αυτό συνετρίβη. Κατά ειρωνικό τρόπο, το 
σώμα των γενιτσάρων, που κάποτε υπήρξε ο βασικότερος παράγο-
ντας στη δημιουργία μιας κεντρικής διοίκησης, φαινόταν τώρα να 
έχει ό,τι απαιτούνταν για να αμφισβητήσει τους θεσμούς και να επι-
βάλει ελέγχους στην εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης. Όμως, πριν 
μπορέσει να παίξει αυτόν τον ρόλο –και πιθανώς επειδή επρόκειτο 
να το κάνει–, το σώμα διαλύθηκε το 1826. Μόλις τέσσερα χρόνια 
νωρίτερα, ένας ξένος παρατηρητής είχε σημειώσει, σε μια κατάσταση 

53. Medrese: εκπαιδευτικό ίδρυμα, ειδικά για την ισλαμική θρησκευτική διδασκαλία 
(Σ.τ.Μ.).
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έκτακτης ανάγκης που προέκυψε «από τη γενικευμένη ανησυχία της 
βεβαιότητας ενός πολέμου με τη Ρωσία», το εξής:

«[Μια] αρκετά αξιοσημείωτη καινοτομία σημειώθηκε στο σύ-
νταγμα του κράτους, και κάτι που μοιάζει με λαϊκή κυβέρνηση. Σε 
μια μεγάλη συνεδρίαση του Divan, εκδόθηκαν κλητεύσεις στους μου-
τεβελήδες, ή ταμίες των διαφόρων ορτάδων (λόχων) των γενιτσάρων, 
για να είναι παρόντες ως εκπρόσωποι αυτού του σώματος, και καθώς 
συμπεριελάμβαναν ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών της Κωνσταντι-
νούπολης, ήταν σε κάποιον βαθμό οι εκπρόσωποι του λαού54».

Σ’ ένα άλλο παράδειγμα, μια σύμβαση του 1808 ανάμεσα στο 
κράτος και τους ευγενείς της επαρχίας αναγνώριζε τους τελευταίους 
ως ενιαία οντότητα με νόμιμα μέσα για την εκπροσώπηση ή την υπε-
ράσπιση ορισμένων συμφερόντων τους. αλλά οι ευγενείς σύντομα 
εξαλείφθηκαν και η σύμβαση ξεχάστηκε. Αν και οι συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις του 1876 και του 1908 ήταν κάτι πολύ περισσότερο 
από βιτρίνα, ήρθαν πολύ αργά και δεν παρέμειναν σε ισχύ αρκετό 
καιρό για να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Το να λέμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν δεσποτική, 
ωστόσο, υποδηλώνει την ομοιόμορφη υποταγή ανυπεράσπιστων 
υπηκόων στην αυθαίρετη εξουσία ενός μονάρχη. Στην πραγματικό-
τητα, υπήρχαν περίπλοκοι μηχανισμοί υπεράσπισης και απονομής 
δικαιοσύνης, καθώς και εξαιρετικά αποτελεσματικά εμπόδια ενάντια 
στη συστημική τυραννία και σκληρότητα . Η ευημερία και η ασφά-
λεια των υπηκόων ήταν ένα διαρκές μέλημα της διοίκησης. Ωστόσο, 
δεν υπήρχαν μηχανισμοί με τους οποίους οι επιθυμίες, οι απαιτήσεις 
και οι απόψεις των υπηκόων θα μπορούσαν να εκφραστούν απευθεί-
ας στη λειτουργία του κράτους. Το ότι η λειτουργία του κράτους σχε-
διαζόταν με βάση ορισμένες κανονιστικές αρχές δεν ήταν κατά βάση 
κούφια λόγια, ωστόσο υπήρχε ελάχιστος χώρος για διαπραγμάτευση 
αυτών των κανόνων στη δημόσια σφαίρα, όπως και ελάχιστος χώρος 
για τη θεσμοθετημένη επιδίωξη των ατομικών ή ταξικών συμφερό-
ντων εντός των δομών της πολιτικής ζωής.

54. Robert Walsh, τόμ. 1: σ. 394-395.
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Η αλληλεπίδραση εξωτερικών  
και εσωτερικών προβλημάτων

Αρχής γενομένης από τα τέλη του 18ου αιώνα, οι Οθωμανοί ανα-
γνωρίζουν πλέον την ευρωπαϊκή οικονομική υπεροχή. Από τη στιγμή 
που δεν έχουμε συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για το βιοτικό επί-
πεδο και δεν υπάρχει επαρκής έρευνα για τον βαθμό επίγνωσης των 
συνθηκών ζωής στην Ευρώπη εκ μέρους των Οθωμανών, μπορούμε 
να μην πάρουμε αυτή την υπεροχή τοις μετρητοίς, παρά ως μια εκδο-
χή «της κότας του γείτονα που μοιάζει με χήνα», για να παραφράσου-
με μια τουρκική παροιμία. Αλλά για εκείνους που ήρθαν σε επαφή 
με Ευρωπαίους εμπόρους και για ολοένα και περισσότερους Οθω-
μανούς (ειδικά τους μη μουσουλμάνους Οθωμανούς) που ταξίδευαν 
στις πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης, πρέπει να ήταν σαφές ότι οι 
«Φράγκοι» είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατά ειρωνικό τρόπο, 
αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα εμπορικά προνό-
μια που παραχωρήθηκαν στους δυτικούς από τo οθωμανικό κράτος 
στο αποκορύφωμα της δύναμής του ευνόησαν τους ξένους έναντι των 
ντόπιων εμπόρων. Στερούμενοι το είδος της κρατικής προστασίας 
και υποστήριξης που απολάμβαναν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, 
οι Οθωμανοί έμποροι, και κυρίως οι χριστιανοί, για τους οποίους 
ήταν ευκολότερο να δημιουργήσουν διασυνδέσεις με τους Ευρωπαί-
ους, άρχισαν να αμφισβητούν την αφοσίωσή τους στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Για πολλούς εμπόρους της αυτοκρατορίας, ήταν πιο 
λογικό να αποκτήσουν ένα μπεράτι (που παρείχε ημι-ιθαγένεια σε μια 
ευρωπαϊκή χώρα) και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που δίνο-
νταν στους ξένους. Αυτό συνιστά μια σημαντική απεικόνιση της δια-
δικασίας με την οποία ο δεσμός της «Οθωμανικότητας», στον βαθμό 
που υπήρξε ποτέ, αποσυντέθηκε.

Δεν ήταν μόνο θέμα εμπορίου και πλούτου. Η αυτοκρατορική 
οντότητα που μπόρεσε να ιδρύσει και να διατηρήσει μια Pax Otto-
mana στη νοτιοανατολική Ευρώπη για περισσότερο από δύο αιώνες 
έχανε την ικανότητά της να παρέχει προστασία, μετά την πολιορκία 
της Βιέννης το 1683, όταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις σκόρπισαν τον 
όλεθρο σε διάφορα μέρη των Βαλκανίων, εισβάλοντας νότια μέχρι τα 
Σκόπια. Ο μεγάλος βεζίρης έπαιρνε μέτρα το 1690 για τον επαναπα-
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τρισμό χριστιανών υπηκόων που είχαν μετακομίσει σε μη οθωμανικά 
μέρη των Βαλκανίων. Οι πανωλεθρίες που έλαβαν χώρα στα τέλη 
του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα φαίνεται ότι οδήγησαν σε μια μη 
αναστρέψιμη τάση μετανάστευσης σε εδάφη που κυβερνώνταν από 
ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Θα ήταν απλουστευτικό να αποδοθεί απλώς στην ευρωπαϊκή επιρ-
ροή η αφύπνιση των εθνικών πολιτισμών στα Βαλκάνια. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ωστόσο, ότι οι πολιτισμικές και πολιτικές αναταραχές που 
ακολούθησαν πήραν δυτικό προσανατολισμό. Το αυξανόμενο κύρος 
και ο πλούτος των ευρωπαϊκών κοινωνιών αντιπροσώπευαν καλύτερα 
μοντέλα, είτε αυτά τα μοντέλα είχαν κατανοηθεί σωστά είτε όχι.

Ο 19ος αιώνας γνώρισε όχι μόνο την όλο και μεγαλύτερη απο-
ξένωση των Οθωμανών χριστιανών από την Πύλη, αλλά και την 
εμφάνιση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής κυριαρχίας, έτσι ώστε οι 
δυτικές δυνάμεις μπορούσαν να παρεμβαίνουν σε ό,τι οι Οθωμανοί 
ηγέτες αντιλαμβάνονταν ως εσωτερικές τους υποθέσεις. Υποθάλπο-
ντας εθνικιστικά αισθήματα και αξιώσεις εντός της αυτοκρατορίας, 
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν σε θέση να ζητούν από το οθωμανικό 
κράτος να ικανοποιήσει αυτές τις αξιώσεις. Η έσχατη αδυναμία της 
αυτοκρατορίας ίσως έγκειται ακριβώς στην αδυναμία της διοίκησής 
της να εμποδίσει τους εξωτερικούς διεκδικητές να αναζωπυρώνουν 
τα εσωτερικά προβλήματα κι έτσι να τα καθιστούν άλυτα.

Αντιλήψεις για την παρακμή

Αντιλήψεις περί αταξίας εμφανίζονται στις οθωμανικές πηγές τις 
τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα. Αυτή η συνείδηση της πρώιμης 
παρακμής μπορεί να θεωρηθεί, κατά μία έννοια, μέρος μιας κατάστα-
σης που οι Οθωμανοί μοιράστηκαν με τους πρώιμα μοντέρνους Ευ-
ρωπαίους σύγχρονους τους: το άγχος55. Στην οθωμανική περίπτωση, 
ωστόσο, αυτό το εξεζητημένο άγχος δεν συνοδεύεται ούτε ακολουθεί-
ται από την ανάκαμψη της αυτοπεποίθησης. αντίθετα, τα δίδυμα θέ-

55. William J. Bouwsma, «Anxiety and the Formation of Early Modern Culture», στο 
Barbara C Malament (επιμ.), After the Reformation: Essays in Honor of J. H. Hexter, 
University of Pennsylvania Press, Φιλαδέλφεια 1980, σ. 215-246.
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ματα της παρακμής και της μεταρρύθμισης διαπερνούν τον πολιτικό 
λόγο μέχρι τον 20ο αιώνα, και τελικά υπάγονται στο ερώτημα περί 
υπανάπτυξης στην Τουρκία και σε άλλα διάδοχα κράτη.

Οι μελετητές έχουν επισημάνει εδώ και πολύ καιρό τον πλούτο 
των οθωμανικών γραπτών για την παρακμή και τη μεταρρύθμιση 
από τα τέλη του 16ου αιώνα, αλλά εστίαζαν στις διατριβές περί παρακ-
μής και μεταρρύθμισης, γραμμένες από και για την πολιτική ελίτ. Εί-
ναι εξαιρετικά ευκταίο να διευρυνθεί η έρευνα σχετικά με την παρακ-
μολογική ευαισθησία, όχι μόνο σε άλλα είδη καλλιτεχνικής γραφής 
στο πλαίσιο της ελίτ (όπως η ποίηση και η ιστορία), αλλά και σε πιο 
λαϊκά μέσα έκφρασης. Ενώ οι Οθωμανοί διανοούμενοι που παρήγα-
γαν αυτά τα έργα πιστώνονται με ηθική ακεραιότητα και οξυδέρκεια 
διότι ανέδειξαν την παθογένεια του πολιτικού τους συστήματος και 
της κοινωνικής τάξης, αυτή η παραγωγή έργου δεν έχει βρει ακόμη 
το είδος της αναλυτικής επεξεργασίας που της αξίζει. Στη σχηματική 
της περιγραφή, η συνείδηση της παρακμής υποτίθεται ότι δόξασε τη 
βασιλεία του Σουλεϊμάν ως μια χρυσή εποχή και ότι είδε κάθε από-
κλιση από τις πρακτικές αυτής της εποχής ως πηγή διαφθοράς. Αυτή 
η στάση επιστροφής στις κλασικές αξίες κατηγορείται στη συνέχεια 
για τον δήθεν «παραδοσιoκρατικό» χαρακτήρα των οθωμανικών με-
ταρρυθμίσεων πριν από την εποχή του εκδυτικισμού. Για να είμαστε 
δίκαιοι, όμως, έναντι των Οθωμανών διανοουμένων, πρέπει να επι-
σημανθεί ότι δεν έχασαν ποτέ την αναλυτική ή κριτική τους προοπτι-
κή, στον βαθμό που πράγματι είδαν τη βασιλεία του Σουλεϊμάν –ή 
οποιουδήποτε άλλου ηγεμόνα– ως «χρυσή εποχή». Απέφευγαν την 
εξιδανίκευσή της σε τέτοιον βαθμό, ώστε την απεικόνιζαν ως μια, το 
λιγότερο, μιαρή ή νόθα χρυσή εποχή. Για την ακρίβεια, οι περισσότε-
ροι εξ αυτών προσδιόρισαν με σαφήνεια τις απαρχές της διαφθοράς 
του πολιτικού συστήματος στα μέσα της βασιλείας του Σουλεϊμάν, 
και κανένας από τους ηγεμόνες ή τους άρχοντες της κλασικής επο-
χής, από τον Μωάμεθ τον Πορθητή έως τον Σουλεϊμάν τον Μεγα-
λοπρεπή, δεν ξέφυγε από τις επικρίσεις τους56.

56. Βλ. Cemal Kafadar, «Ottoman Historical Consciousness in the Post-Süleymânic 
Age: The Myth of the Golden Age», στο Halil Inalcik, Cemal Kafadar (επιμ.), Süley-
mân the Second and His Time, Isis, Ιστανμπούλ 1993.
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Το ενδιαφέρον των Οθωμανών για την παρακμή προήλθε από την 
οθωμανική πραγματικότητα, αλλά τα πνευματικά του προηγούμενα 
βρίσκονται στην περσο-ισλαμική φιλολογία περί πολιτικής τέχνης και 
νουθεσίας. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το Muqaddima («Προλε-
γόμενα») του Ιμπν Χαλντούν χρησίμευσε ως πρότυπο πριν από τον 
17ο αιώνα57. Όσον αφορά τις θεωρητικές κλίσεις και εκλέπτυνσή τους, 
οι Οθωμανοί διανοούμενοι δεν μπορούσαν να συγκριθούν με αυτόν 
τον βορειο-αφρικανό φιλόσοφο της ιστορίας. Αντίθετα, ενδιαφέρθη-
καν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διοίκησης και την πολιτική υπό 
μια πιο στενή έννοια. Μόλις ανακαλύφθηκε το Muqaddima, όμως, 
στοιχεία του έτυχαν εγκάρδιας υποδοχής από μερικά από τα καλύτερα 
μυαλά των Οθωμανών λογίων. Πολύ πριν από τη μετα-κοινωνιολο-
γική «ανακάλυψη» του Ιμπν Χαλντούν τον 20ο αιώνα, οι Οθωμανοί 
διανοούμενοι εργάστηκαν πάνω σε μεταφράσεις του Muqaddima και 
εφάρμοσαν ορισμένες από τις ιδέες του στις δικές τους συνθήκες. Συγ-
γραφείς, από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά, είδαν ότι μπορούσαν να 
εφαρμόσουν στην οθωμανική περίπτωση κυρίως την κυκλική θεωρία 
για τη ζωή των δυναστειών. Αφού το οθωμανικό κράτος θεωρήθηκε 
ότι έχει ξεπεράσει τη νεαρή του ηλικία, το μόνο που μπορούσε να γίνει 
ήταν να επιμηκύνει τη διαδικασία γήρανσης και να την καταστήσει όσο 
το δυνατόν πιο ανώδυνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποδοχή του Ιμπν 
Χαλντούν από τους Οθωμανούς άλλαξε κάπως τον 19ο αιώνα. στην 
εποχή του εθνικισμού, σε αντίθεση με τον 17ο και τον 18ο αιώνα, μια 
άλλη αναλυτική έννοια του χαλντουνιανού παραδείγματος έγινε δημο-
φιλής: η ‘aṣabiyya58, δηλαδή η ομαδική αλληλεγγύη.

Ακριβώς όπως η συνείδηση της οθωμανικής παρακμής ήταν κάτι 
περισσότερο από μια ευσεβής επανάληψη των αρετών των παλαιό-
τερων ηγεμόνων, η οθωμανική μεταρρυθμιστική ατζέντα, ακόμη και 

57. Cornell Fleischer, «Royal Authority, Dynastic Cyclism, and “Ibn Khaldunism” in 
Sixteenth Century Ottoman Letters», στο Bruce B. Lawrence (επιμ.), Ibn Khaldun 
and Islamic Ideology, E. J. Brill, Λάιντεν 1984.
58. ‘Asabiyyahor, ‘asabiyya είναι μια έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης με έμφαση 
στην ενότητα, την ομαδική συνείδηση, την αίσθηση του κοινού σκοπού και της 
κοινωνικής συνοχής, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της φυλής και του 
κλαν. Ο Ιμπν Χαλντούν περιγράφει την ‘asabiyya ως τον δεσμό της συνοχής μεταξύ 
των ανθρώπων σε μια ομαδική κοινότητα. Ο δεσμός αυτός υπάρχει σε κάθε επίπεδο 
πολιτισμού, από τη νομαδική κοινωνία έως τα κράτη και τις αυτοκρατορίες (Σ.τ.Μ.).
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πριν από τον «εκδυτικισμό», είχε πολύ μεγαλύτερες βλέψεις από την 
αναβίωση παραδοσιακών θεσμών και πρακτικών. Υπήρχαν τολμηρά 
νέα πειράματα στη λεγόμενη παραδοσιοκρατική εποχή των μεταρρυθ-
μίσεων. Το πιο ριζοσπαστικό από αυτά ήταν η αποτυχημένη προσπά-
θεια του Οσμάν Β΄ να καταργήσει το σώμα των γενιτσάρων το 1622 
(δύο αιώνες πριν από την πραγματική κατάργησή του) και να το αντι-
καταστήσει με έναν στρατό που θα επανδρώνονταν από τους νεαρούς 
μουσουλμάνους της Ανατολίας και της Συρίας, στη βάση ενός νέου 
θεσμικού πλαισίου. Μπορεί να ήταν παρατραβηγμένο το να φανταστεί 
ο Οσμάν Β΄ ότι αυτό ήταν δυνατόν να γίνει, αλλά δεν ήταν ο μόνος. 
Ο Ibşir Pasha σκέφτηκε επίσης να απαλλαγεί από το καθεστώς των 
γενιτσάρων και απέτυχε με τον ίδιο τρόπο. Είτε κάτι τέτοιο ήταν καλή 
ιδέα είτε όχι, προφανώς δεν ήταν αυτός ο τρόπος να αναβιώσει η παρά-
δοση, αφού θα καταργούσε τον θεωρούμενο ως πιο κεντρικό θεσμό της 
κλασικής οθωμανικής πολιτικής διάταξης [apparatus]. Οι περισσότεροι 
άλλοι μεταρρυθμιστές θεώρησαν πιο πρακτικό να εστιάσουν στη μείω-
ση της φορολογικής επιβάρυνσης που δημιουργούσε το υπερμέγεθες 
σώμα των γενιτσάρων. Έτσι, η μεταρρύθμιση των γενιτσάρων συνήθως 
πήρε τη μορφή επιβολής αυστηρών ελέγχων, απομάκρυνσης άχρηστων 
μελών και περικοπής μισθοδοσίας. Από τη δεκαετία του 1580 έως την 
κατάργηση του σώματος το 1826, η ιστορία του καθορίζεται από ένα 
κυκλικό μοτίβο περιόδων χαλαρότητας στην εφαρμογή των κανόνων, 
αύξησης σε μέγεθος, λιτότητας, καταστολής και στασιασμού.

Ακόμα και οι πραγματιστές μεταρρυθμιστές, που δεν φλέγονταν 
από νέες ιδέες ή όνειρα για νέους θεσμούς, πρέπει να γνώριζαν ότι η 
μείωση του μεγέθους των γενιτσάρων δεν ήταν μια αναβίωση της πα-
ράδοσης, αλλά απλώς μια προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Κανένας 
από αυτούς τους μεταρρυθμιστές της «παραδοσιοκρατικής» εποχής δεν 
θέλησε στ’ αλήθεια να αποκαταστήσει το τιμάριο59 ή το ντεβσιρμέ ως 
κυρίαρχους θεσμούς. Για να δώσουμε ένα μη παραδοσιοκρατικό πα-

59. Η περσική λέξη timār σημαίνει πρόνοια. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει το βυζαντινό σύστημα των προνοιών, από το οποίο προήλθε το σύστημα 
των τιμαρίων των Οθωμανών. Το τιμάριο ήταν ένα κτήμα γης που παραχωρούσε ο 
σουλτάνος σε κάποιον υπήκοό του, συνήθως από τη στρατιωτική τάξη, ως ανταμοιβή 
για τις υπηρεσίες του, χωρίς όμως να αποκλείονταν και μη στρατιωτικοί κάτοχοι 
(Σ.τ.Μ.). 
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ράδειγμα από μια άλλη κοινωνική σφαίρα, μπορούμε να αναφερθούμε 
στην πολιτική τιμών του Fāzil Mustafā Pasha της οικογένειας Köprülü, 
ονομαστών μεταρρυθμιστών της εποχής πριν από τον εκδυτικισμό. 
Ο Fāzil Mustafā Pasha εγκατέλειψε την κλασική σουλεϊμανική πρα-
κτική του καθορισμού ανωτάτου ορίου στις τιμές, επιτρέποντας στην 
«ελεύθερη αγορά» να καθορίζει τις τιμές. Ίσως η αδιάκοπη επίκληση 
της παράδοσης ως πηγής έμπνευσης στον λόγο [discourse] της μεταρ-
ρύθμισης δεν χρειάζεται να γίνει κατανοητή με κυριολεκτικό τρόπο. 

Πολύ λιγότερο αναγνωρισμένη είναι μια ριζοσπαστική ομάδα με-
ταρρυθμιστών που δεν έδωσαν τόση προσοχή στην οθωμανική παρά-
δοση, ακόμα και ως προς τη ρητορική τους. Για αυτούς, η μόνη πα-
ράδοση που δεν αξίζει να αλλάξει ήταν αυτή που χάραξε ο Προφήτης, 
ενώ η παρακμή της αυτοκρατορίας αποδίδονταν στην χαλαρότητα 
συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις αρχές του Ισλάμ. Το δικό τους κί-
νημα ήταν συχνά εκτός του κέντρου του οθωμανικού κατεστημένου. 
σε περιόδους που τίποτε άλλο δεν φαινόταν να παράγει αποτελέσμα-
τα, οι φωνές τους ακούγονταν στο παλάτι. Μια τέτοια πουριτανική 
περίοδος συμπεριελάμβανε δυνάμει την απαγόρευση καφενείων και 
αυστηρότερους ελέγχους στη δημόσια χρήση του καφέ και του κα-
πνού, την αυστηρότερη εφαρμογή νόμων που απαγορεύουν τη χρήση 
αλκοόλ στους μουσουλμάνους και τη χρήση συγκεκριμένων υφασμά-
των σε μη μουσουλμάνους, περιορισμούς στις δημόσιες δραστηριότη-
τες των Σούφι, καταστολή των «αιρέσεων» και παρόμοιες πολιτικές, 
που σπάνια εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επίθε-
ση των υπερορθόδοξων δεν ήταν τόσο εμφανής μετά τον 17ο αιώνα, 
αλλά η κληρονομιά τους συνέχισε να επηρεάζει ορισμένους κύκλους.

Ενώ ο ρεφορμισμός του 18ου αιώνα είναι γενικά γνωστός για τον 
δυτικό του προσανατολισμό, πρόσφατα έχει επισημανθεί ότι η οθω-
μανική ελίτ διατήρησε μια ισχυρή ταύτιση με τις δικές της παραδόσεις 
που ποτέ δεν υπήρξαν στατικές ή μη δεκτικές σε εξωτερικές επιρροές. 
Η «εκκοσμίκευση» της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής και κάποιες 
αξιοσημείωτες καινοτομίες δυτικής έμπνευσης (όπως το πρώτο τυ-
πογραφείο) ήταν λιγότερο ρηξικέλευθες σε σχέση με μια κλιμάκωση 
των τάσεων που εκδιπλώνονταν από τον 16ο αιώνα60. Μετά τους κα-

60. Για τις σχετικές τάσεις του 16ου και του 17ου αιώνα, βλ. Cemal Kafadar, «The 
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ταστροφικούς πολέμους του 1768-74 και τη συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή, ωστόσο, ο οθωμανικός πολιτικός λόγος άρχισε να έχει 
πολύ πιο άμεση και σαφή επίγνωση της ανωτερότητας της Δύσης, 
όπως αυτή εκφράζονταν μέσα από τις προόδους της στην επιστήμη, 
την τεχνολογία και τη στρατιωτική οργάνωση. Μετά τον Ναπολέ-
οντα, για παράδειγμα, ήταν αναπόφευκτος ο πειραματισμός με την 
οργάνωση στρατιωτικών μονάδων δυτικού τύπου.

Ο οθωμανικός μεταρρυθμισμός έκανε το πιο ριζοσπαστικό βήμα 
του με το Τανζιμάτ (1839). Για τον αναγνώστη της δεκαετίας του 
1990, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι Τανζιμάτ σημαί-
νει αναδιοργάνωση, δηλαδή περεστρόικα. Ενάμιση αιώνα νωρίτερα 
από τους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, η άρχουσα τάξη της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας αντιμετώπισε ένα παρόμοιο πλέγμα προ-
κλήσεων: εθνικιστικές αναταραχές, οικονομική οπισθοδρόμηση και 
ραγδαία κρίση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής εμπιστο-
σύνης στην ικανότητα της κοινωνικοπολιτικής τάξης να παρέχει ένα 
βιώσιμο μέλλον στο κράτος και την κοινωνία. Ανταποκρινόμενη σε 
αυτήν τη συνειδητοποίηση και στις αυξανόμενες ευρωπαϊκές απαι-
τήσεις για «απο-βαρβαροποίηση» και «απο-δεσποτικοποίηση», μια 
ομάδα πολιτικών με δυτικό προσανατολισμό ανέλαβε έναν ριζοσπα-
στικό αναπροσανατολισμό του οθωμανικού διοικητικού μηχανισμού 
και των υποθέσεων των υπηκόων. Ενώ μια σημαντική πηγή έμπνευ-
σης για συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις ήταν η Δυτική Ευρώπη, ο 
πιο άμεσος στόχος και το εμφανές αποτέλεσμα του Τανζιμάτ ήταν η 
αναμόρφωση του οθωμανικού απολυταρχισμού με τη χρήση νεωτερι-
κών και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικών μέσων. Για να ανοίξουν 
τον δρόμο για μια νέα τάξη, οι μεταρρυθμιστές πρώτα κατέστρεψαν 
μερικά από τα είδωλα του Παλαιού Καθεστώτος (όπως το σώμα των 
γενιτσάρων, οι οποίοι εξολοθρεύθηκαν σε μια αιματηρή σφαγή το 
1826) και εξάλειψαν τα αντίπαλα κέντρα εξουσίας (όπως τους ευγε-
νείς της επαρχίας). Ενώ εξαλείφθηκαν τα παλιά βάρη και αντίβαρα 
στην εξουσία του κεντρικού κράτους, καινοτομίες, όπως νέα σχολεία 

Ottomans and Europe», στο Thomas Brady, Heiko Oberman, James Tracy (επιμ.), 
Handbook of European History, 1400-1600, E. J. Brill, Λάιντεν 1994, σ. 589-635 και 
Cemal Kafadar «Janissaries and Other Riffraff of Ottoman Istanbul: Rebels With 
out a Cause?», στο Halil İnalcık Festschrift (υπό έκδοση).
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και μια επίσημη κυβερνητική εφημερίδα, χρησίμευσαν για την ενί-
σχυση της εξουσίας του61.

Το Τανζιμάτ, εισάγοντας το δικό του είδος απολυταρχισμού και 
καταστολής, δεν ξέφυγε από την αιχμηρή ματιά του Ναμίκ Κεμάλ, 
ενός αντιφρονούντος ποιητή της εποχής του Τανζιμάτ. Ωστόσο, αυ-
τός και πολλοί από τους συναδέλφους του στο αντιπολιτευόμενο κί-
νημα των Νέων Οθωμανών είχαν εκπαιδευθεί στους νέους θεσμούς 
που δημιουργήθηκαν από το Τανζιμάτ. Κατά μία έννοια, η περίοδος 
του Τανζιμάτ διεύρυνε το φάσμα των απόψεων με βάση δύο ακραίες 
θέσεις. Από τη μία πλευρά, μια ομάδα φωτισμένων διανοουμένων 
και πολιτικών επέκριναν το Τανζιμάτ επειδή δεν προχώρησε αρκε-
τά. Η λύση που πρότειναν ήταν συνταγματισμός σε συνδυασμό με 
παν-οθωμανισμό. Ενώ ορισμένοι, ενδεχομένως, είδαν τη δημιουργία 
ενός κοινοβουλίου ως φορμαλισμό, αυτή θα ήταν ένα μεγάλο βήμα 
στην κατεύθυνση δημιουργίας αντιπροσωπευτικού συστήματος. οι 
μη μουσουλμάνοι, για παράδειγμα, θα είχαν θέση σε αυτόν τον νέο 
θεσμό και έτσι θα είχαν λόγο για τη μοίρα της αυτοκρατορίας. Από 
την άλλη πλευρά, ένα διαφορετικό είδος ριζικής λύσης σχεδιάζονταν 
από τον Αμπντουλχαμίτ Β΄ (περίπου 1876-1908), ο οποίος κατήργησε 
το βραχύβιο κοινοβούλιο και ξεκίνησε τρεις δεκαετίες αυστηρής κα-
ταστολής σε συνδυασμό με μια πολιτική παν-ισλαμισμού. Όχι μόνο 
υποστήριξε τον θεσμό του χαλιφάτου πιο σθεναρά από τους προκα-
τόχους του, αλλά και κατέδειξε την πρακτική του χρήση στη διεθνή 
πολιτική˙ εάν οι Ρώσοι μπορούσαν να υποκινήσουν τους σλαβικούς 
λαούς των Βαλκανίων, τότε αυτός θα μπορούσε να στείλει θρησκευτι-
κούς δασκάλους και πρόξενους σε διάφορες μουσουλμανικές κοινό-
τητες στην Κεντρική Ασία και την Κίνα.

Όσο διορατικός κι αν ήταν σε σχέση με την πολιτική δυνατότητα 
δημιουργίας μιας παγκόσμιας μουσουλμανικής umma62, απέτυχε να 
κατανοήσει το νέο πολιτικό ήθος των μορφωμένων υπηκόων του, 
πολλοί από τους οποίους εκπαιδεύθηκαν στα νέα σχολεία που δη-

61. Η πρώτη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα εμφανίστηκε το 1860.
62. Η αραβική λέξη ummah σημαίνει κοινότητα. Είναι συνώνυμη του ummatal-Is-
lām (ισλαμική κοινότητα) και χρησιμοποιείται με την έννοια της κολεκτιβιστικής 
κοινότητας των πιστών στο Ισλάμ (Σ.τ.Μ.). 
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μιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού, το 
οποίο δεν ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει. Μερικοί από τους πιο 
λαμπρούς αξιωματικούς, γιατρούς και γραφειοκράτες μπήκαν στο 
παράνομο, αντιπολιτευτικό κίνημα των Νεότουρκων, το οποίο περι-
ελάμβανε και μη μουσουλμάνους υποστηρικτές. Όμως, το νέο κοινο-
βουλευτικό καθεστώς που δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση του 
1908, το οποίο ανέτρεψε τον Αμπντουλχαμίτ, δεν πραγματοποίησε 
τις μαγικές αλλαγές που αναμένονταν από αυτό. Κανείς δεν είχε την 
υπομονή να περιμένει να σταθεροποιηθούν αργά οι νέες πολιτικές 
παραδόσεις. Οι ίδιοι οι Νεότουρκοι κατέφυγαν σε δικτατορικού 
τύπου καταστολή και βία. Ο εθνικός διχασμός συνεχίστηκε και οι 
εθνικιστικοί πόθοι εξαπλώθηκαν ακόμη και μεταξύ των μουσουλ-
μανικών κοινοτήτων. Ενώ οι ξένοι προτιμούσαν πάντα να βλέπουν 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως μια «τουρκική αυτοκρατορία», το 
οθωμανικό κράτος διατήρησε, μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα 
υπερεθνοτικό αυτοκρατορικό ήθος που έβλεπε τους Τούρκους ως 
έναν μόνο από τους λαούς-υπηκόους του. Η εμφάνιση ενός τουρ-
κικού εθνικισμού, όμως, ήταν αναπόφευκτη, όταν έγινε προφανές, 
μετά από παρατεταμένες και αιματηρές συγκρούσεις, ότι δεν υπήρχε 
καμία θέληση να διατηρηθεί ενωμένο ένα πολυεθνικό πολιτικό σώμα. 
Αυτό το τελευταίο επεισόδιο της χορείας των αντιδράσεων στην πο-
ρεία αποσύνθεσης σήμανε το τέλος του αυτοκρατορικού ονείρου. 

Ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την οθωμανική παρακμή

Από τη στιγμή που η οθωμανική παρακμή έγινε κατά βάση αντιλη-
πτή σε σχέση με την άνοδο της ευρωπαϊκής ισχύος, είναι απολύτως 
φυσιολογικό οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις να βρουν μια θέση σε αυτήν 
τη συζήτηση. Θα ήταν επίσης γόνιμο να χαρτογραφηθεί η πορεία των 
μη ευρωπαϊκών (π.χ. περσικών ή μαροκινών) οπτικών σχετικά με την 
άμπωτη και την πλημμυρίδα της οθωμανικής ισχύος, αλλά η έλλειψη 
έρευνας επί του θέματος καθιστά κάτι τέτοιο πρόωρο.

Οι Ευρωπαίοι είχαν μια μακρά παράδοση διατήρησης διπλωμα-
τικών αντιπροσωπειών και εκτεταμένων δίκτυων εμπορικών πρακτό-
ρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τακτικές αναφορές Βενετών 
και Ραγούζιων από την Ιστανμπούλ και άλλες πόλεις του Λεβάντε 
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χρονολογούνται από τη βυζαντινή περίοδο. Με τον καιρό, ακολού-
θησαν αντιπροσωπείες και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Αυτό 
το διπλωματικό δίκτυο, μαζί με την κατασκοπεία, παρήγαγαν έναν 
πλούτο πληροφοριών για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακόμη και 
πριν από την ακαδημαϊκή-αρχαιολογική μελέτη της περιοχής, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στον οριενταλισμό. Οι πληροφορίες ήταν φυσι-
κά διαστρεβλωμένες και οι αξιολογήσεις τους μεροληπτικές. σπάνια 
παρείχαν εκείνο το είδος υλικού για τις τελετές, τα έθιμα, την καθη-
μερινή ζωή και τις υλικές συνθήκες διαβίωσης των διαφόρων τάξεων 
που ένας κοινωνικός και πολιτισμικός ιστορικός ή ένας πολιτισμι-
κός ανθρωπολόγος θα συγκέντρωνε σήμερα. Εντούτοις, δίπλα στον 
μύθο και την παρερμηνεία, υπήρχε, με πρώιμα νεωτερικούς όρους, 
μια σημαντική ποσότητα ειδήσεων για τον οθωμανικό κόσμο που 
κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη, μερικές από τις οποίες συλλέγονταν 
και αναλύονταν συστηματικά. Αυτό το σώμα των Turcica63 ήταν ιδι-
αίτερα πλούσιο σε θέματα στρατιωτικών συνθηκών, πολιτικής ζωής 
και σε ό,τι θα ονομάζαμε πολιτική οικονομία. Έτσι, όλες οι μεγάλες 
αναθέσεις και ανακλήσεις, οι θεσμικές αλλαγές, οι στρατιωτικές προ-
ετοιμασίες, οι ταραχές και οι εξεγέρσεις, οι υποτιμήσεις και οι δημο-
σιονομικές κρίσεις, γίνονταν γνωστές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Παράλληλα με τις παρατηρήσεις των Οθωμανών διανοουμέ-
νων κατά το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα, έλαβε χώρα και μια 
σημαντική ποιοτική αλλαγή στις ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την 
Oθωμανική Aυτοκρατορία. Αυτή η αλλαγή συνέβη εν μέρει λόγω 
των εσωτερικών ευρωπαϊκών ανταγωνισμών που εκφράστηκαν έμ-
μεσα με τον λόγο για τον «άλλο»64. Αυτό που πρωτύτερα είχε θεω-
ρηθεί απλώς ως ένα ανταγωνιστικό σύστημα με ανοίκειες μεθόδους 
διοίκησης, έγινε μια ανορθολογική, δεσποτική δομή εξουσίας. Η αυ-
τοκρατορία εξακολουθούσε να θεωρείται μεγάλη και ισχυρή, αλλά 
κυρίως εξαιτίας της κτηνώδους και αυθαίρετης χρήσης της εξουσί-
ας. Αυτός ο νέος χαρακτηρισμός ενείχε κάποιους ευσεβείς πόθους σε 
σχέση με την πεποίθηση ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία επρόκειτο 

63. Συλλογή κειμένων και δημοσιεύσεων για την Οθωμανική Αυτοκρατορία(Σ.τ.Μ.) . 
64. Lucette Valensi, Venise et la Sublime Porte: La naissance du despote, Hachette, 
Παρίσι 1987.
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να χάσει τον έλεγχο των λαών και των πόρων της. Στην πραγματι-
κότητα, στα τέλη του 16ου αιώνα, αναφορές σχετικά με μια διογκού-
μενη αστική και αγροτική αναταραχή, καθώς και μια αξιοσημείωτη 
χαλαρότητα στην ικανότητά της να συνθλίβει τους εχθρούς, φάνηκαν 
να επιβεβαιώνουν ότι η αυτοκρατορία είχε ήδη αρχίσει να ολισθαίνει 
στην παρακμή. Από εκεί κι έπειτα, οι Ευρωπαίοι παρατηρητές επι-
κεντρώθηκαν όλο και περισσότερο στις «δεσποτικές» ιδιότητες του 
κράτους και σε ό,τι αντιλαμβάνονταν ως επακόλουθά τους: διαφθο-
ρά, δημοσιονομική τυραννία, κοινωνική αταξία και εξασθένιση της 
εξουσίας και της κρατικής προστασίας.

Παρά την έλλειψη μιας ομαλής γραμμικής εξέλιξης και τη σταθε-
ρή διαφοροποίηση των απόψεων που εκφράζονταν ως προς την επι-
βίωση της αυτοκρατορίας, μπορούμε να σχηματοποιήσουμε την εξέ-
λιξη των κυρίαρχων ευρωπαϊκών αντιλήψεων σε διακριτά στάδια. Η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν: μια συχνά εχθρική υπερδύναμη με 
διαφορετική κοινωνικοπολιτική τάξη. μια ευάλωτη υπερδύναμη πα-
ραδομένη στην τυραννία. μια υπερδύναμη σε παρακμή με διεφθαρ-
μένους και σκληρούς κυβερνήτες· μια πρώην υπερδύναμη της οποίας 
οι χριστιανοί υπήκοοι ανέπτυσσαν αντίσταση στον «τουρκικό ζυγό»· 
μια αρχαϊκή δομή εξουσίας που εξακολουθεί να προσκολλάται σε 
τμήματα μιας αυτοκρατορίας, ενώ άλλα τμήματα είναι αρκετά ώριμα 
για να οδηγηθούν στην κατάρρευση. ο «Ασθενής της Ευρώπης» το 
μέλλον του οποίου θα καθοριστεί από τους Ευρωπαίους πολιτικούς 
που ασχολούνται με το «Ανατολικό Ζήτημα» (αλλά που δεν μπορούν 
να συμφωνήσουν μεταξύ τους λόγω των ενδο-ευρωπαϊκών ανταγω-
νισμών)· και, τέλος, μια ετοιμοθάνατη αυτοκρατορία που χρειάζεται 
δραστική χειρουργική επέμβαση και διαμελισμό.

Κρατικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν  
από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ως απάντηση  

στην οθωμανική παρακμή

Σε σημαντικό βαθμό, η γενική κατεύθυνση των ευρωπαϊκών κρατι-
κών πολιτικών ως προς την οθωμανική παρακμή μοιάζει με την ευ-
ρωπαϊκή αντίδραση στη βυζαντινή παρακμή: με μια λέξη, η εκμετάλ-



Το ζήτημα της οθωμανικής παρακμής

68

λευση των τρωτών σημείων μιας εύθραυστης πολιτείας προκειμένου 
να απαιτηθούν αλλαγές, αλλαγές που εκλαμβάνονταν από όσους βρί-
σκονταν στο εσωτερικό της πολιτείας ως αδικαιολόγητη παραβίαση 
των εσωτερικών τους υποθέσεων. Στην περίπτωση του Βυζαντίου, οι 
πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές πιέστηκαν να επανενώσουν τις 
δύο εκκλησίες υπό την παπική κυριαρχία, ενώ αναζητήθηκαν πιο 
επωφελείς όροι για το εμπόριο. Στην περίπτωση των Οθωμανών, οι 
ευρωπαϊκές απαιτήσεις δεν διέφεραν ουσιαστικά: αποδεχθείτε την 
υπεροχή του δυτικού πολιτισμού (ή αλλιώς θα παρέχουμε προστασία 
στους εθνικιστές που δεν αναγνωρίζουν την εξουσία σας) και μην πε-
ριορίζετε την ευρωπαϊκή εμποροκρατική δραστηριότητα. Και ακρι-
βώς όπως αυτή η δυτική στάση περιφρονούνταν στο Βυζάντιο, έτσι 
γινόταν και με τους Οθωμανούς. Ακόμη και οι πιο εκσυγχρονιστές 
ισχυρίζονταν ότι οι μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκδυτικισμό έπρεπε 
να γίνουν «ενάντια στη Δύση». Δηλαδή, έπρεπε να ληφθούν τέτοια 
μέτρα μόνο για την ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
για την υπεράσπισή της από τις παραβιάσεις της Δύσης.

Για τους Οθωμανούς, η πιο σημαντική πρόκληση που παρουσί-
ασαν οι Ευρωπαίοι ήταν η ικανότητά τους να επηρεάζουν διαφο-
ρετικές εθνικότητες εντός της αυτοκρατορίας. Διαισθανόμενοι την 
αποδυνάμωση του δεσμού μεταξύ της Πύλης και των υπηκόων διά-
φορων εθνικοτήτων, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απέκτησαν επιρροή σε 
αυτές τις ομάδες υπηκόων μέσω θρησκευτικών και εμπορικών συνδέ-
σεων και καλλιεργώντας την εθνική συνείδηση.

Μια άλλη αξιοσημείωτη παράμετρος των κρατικών πολιτικών 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι οι δικές τους φυσικές διαιρέσεις 
βάσει εθνικών και ενδο-ευρωπαϊκών μπλοκ. Καθώς όλες επιδίωκαν 
την παγκόσμια ηγεμονία, καμία από τις δυνάμεις δεν ήθελε κάποιος 
αντίπαλός της να αποκτήσει πλεονέκτημα κατά τη διάλυση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Όποια μορφή και αν έπαιρνε ο διαμελισμός 
ή η επιβίωση της αυτοκρατορίας, κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση ήθελε 
να έχει λόγο και μερίδιο σε αυτόν. Έτσι, όταν η Ρωσία κέρδιζε ένα 
κομμάτι της επικράτειας ή μια ιδιαίτερη παραχώρηση από τους Οθω-
μανούς, μια άλλη ευρωπαϊκή δύναμη ίσως επιχειρούσε να παρέμβει 
εξ ονόματος της Πύλης. Όπως στον πόλεμο της Κριμαίας (1854-56), 
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τέτοιες συνεργασίες θα μπορούσαν να επεκταθούν σε πλήρη στρατι-
ωτική συμμαχία και από κοινού δράση. Προκειμένου να επηρεάσει 
τον προσανατολισμό της οθωμανικής κρατικής πολιτικής ή τουλάχι-
στον να αποτρέψει έναν αντίπαλο από το να το πράξει, κάθε μεγάλη 
ευρωπαϊκή δύναμη διατηρούσε ένα δίκτυο συμπαθούντων εντός της 
οθωμανικής πολιτικής ελίτ και προσπαθούσε να επεκτείνει την πολι-
τισμική επιρροή της μέσω εκπαιδευτικών και άλλων θεσμών (όπως 
οι στοές των ελευθεροτεκτόνων που συνδέονταν με ποικίλα κέντρα 
στην Ευρώπη)65. Καθώς δεν υπήρχε πολυκομματική πολιτική, ένας 
πανούργος σουλτάνος όπως ο Αμπντουλχαμίτ Β΄ θα μπορούσε να 
στρέψει τις φατρίες των Αγγλόφιλων, Γαλλόφιλων και Ρωσόφιλων 
τη μία εναντίον της άλλης.

Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων είχε 
δύο αντιφατικά αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά, το ανυπόμονο 
και επιθετικό παιχνίδι αρπαγής επιτάχυνε τον διαμελισμό και την πα-
ρακμή της αυτοκρατορίας, ενώ από την άλλη, η ανάγκη να εμποδιστεί 
ο αντίπαλος να αρπάξει πάρα πολλά και πολύ σύντομα παρέτεινε την 
αυτοκρατορία. Ανάλογα με τις συγκυρίες, ιδιαίτερες συνθήκες και 
εκτιμήσεις καθόρισαν την πορεία της δράσης και το αποτέλεσμα. Η 
επιρροή της Ευρώπης, είτε στρατιωτικο-διπλωματική είτε οικονομι-
κή, λειτουργούσε μόνο σε συνεργασία με εσωτερικούς παράγοντες66.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα του 
οθωμανικού κράτους και πολιτισμού, η οποία συνήθως εκφραζόταν 
πιο ωμά με την εικόνα του «Τούρκου» ή του «Ανατολίτη», κατέστη 
προέκταση των εγχώριων ανταγωνισμών εντός των ευρωπαϊκών 
κρατών. Το «Ανατολικό Ζήτημα» ήταν ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και 
οι απαντήσεις σε αυτό δεν βασίζονταν απαραίτητα στην πραγματικό-

65. Το θέμα της μασονίας έχει πυροδοτήσει κάθε είδους θεωρίες συνωμοσίας που 
«εξηγούν» την αποδυνάμωση και την κατάρρευση του οθωμανικού κράτους: βλ. 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, ό.π., σ. 211-12, υποσημ. 4. Για μια 
καλά τεκμηριωμένη μελέτη μιας ειδικής περίπτωσης στο προπύργιο του κινήματος των 
Νεότουρκων, βλ. Paul Dumont, «La Franc-maçonnerie d’obédience française à Salo-
nique au début du XXe siècle», Turcica, τόμ. 16, 1984, σ. 63-94.

66. Βλ. İlkay Sunar, «State and Economy in the Ottoman Empire», στο Huri İslamoğ-
lu-İnan (επιμ.), The Ottoman Empire and the World Economy, Cambridge Universi-
ty Press, Νέα Υόρκη 1987, σ. 63-87.
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τητα που επικρατούσε στην Ανατολή. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα 
είναι η Αγγλία, όπου τα αντίπαλα κόμματα διαμόρφωναν την κοινή 
γνώμη προκειμένου να βρουν υποστήριξη για το δικό τους όραμα 
της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, κατά καιρούς, ορισμένες 
ομάδες καλλιεργούσαν την εικόνα του «κακού Τούρκου» ή διέδιδαν 
νέα για «τουρκικές θηριωδίες», ενώ άλλοι έκριναν πιο συμφέρον γι’ 
αυτούς να υπερασπιστούν τους «συκοφαντημένους Τούρκους»67. Αυ-
τού του είδους η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και της κοινής 
γνώμης στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες προκαταλή-
ψεις και την παραπληροφόρηση, οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό στην 
απονομιμοποίηση του οθωμανικού κράτους, όχι μόνο για τους Ευ-
ρωπαίους, αλλά εξίσου και για αρκετούς υπηκόους του.

Η διαδικασία της αυτοκρατορικής ανανέωσης

Μέχρι την αποσύνθεση της αυτοκρατορίας, οι κορυφαίοι πολιτικοί 
και διανοούμενοί της έπαιρναν δραστικά μέτρα για να αντισταθμί-
σουν ό,τι έκριναν ως σημάδια παρακμής. Εάν μια διαδικασία πα-
ρακμής (με τη στενή έννοια που εξηγήθηκε ανωτέρω) ξεκίνησε όντως 
γύρω στα τέλη του 16ου αιώνα, η παράταση της διάρκειάς της οφειλό-
ταν πρωτίστως στο γεγονός ότι οι Οθωμανοί την ανέλυσαν, άρθρω-
σαν έναν δημόσιο λόγο για αυτήν και συνεχώς επιδίδονταν στην ανά-
πτυξη μεταρρυθμιστικών κρατικών πολιτικών (τόσο καινοτόμων όσο 
και παραδοσιακών). Τα πλέον προφανή ορόσημα στην ιστορία των 
μεταρρυθμίσεων είναι: η εποχή Köprülü (1654-83). η εποχή του με-
γάλου βεζίρη Damat Ibrahim Pasha («η εποχή της Τουλίπας», 1718-
30)· ορισμένες περίοδοι της εποχής Τανζιμάτ (1839-76), όπως τα έργα 
του Midhat Pasha, και της εποχής του Αμπντουλχαμίτ (1878-1908). 
Η συνταγματική περίοδος (1876-78), σύντομη καθώς ήταν, θα πρέ-
πει πιθανότατα να θεωρηθεί ορόσημο στην ανάπτυξη της πολιτικής 
της αντιπροσώπευσης. Αν και αυτές οι στιγμές της μεταρρυθμιστικής 

67. Για μια ιδιαίτερα διαφωτιστική μελέτη του βρετανικού τύπου και των πολιτικών 
στάσεων σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο των οθωμανο-βουλγαρικών συγκρούσεων, 
βλ. David Harris, Britain and the Bulgarian Horrors of 1876, University of Chicago 
Press, Σικάγο 1939.
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παρέμβασης μπορεί να έφεραν κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, 
είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί η μακρόχρονη κληρονομιά τους: το 
διάλειμμα του Köprülü ξεκίνησε όχι μόνο ένεκα της δημοσιονομι-
κής λιτότητας αλλά και λόγω της αυστηρής καταστολής. η εποχή 
της Τουλίπας κατέληξε σε μια εξέγερση υπό την ηγεσία εκείνων που 
αποξενώθηκαν από την ελίτ τόσο πολιτισμικά όσο και οικονομικά. 
το Τανζιμάτ εισήχθη μετά την εξάλειψη των κοινωνικών παραγό-
ντων που θεωρούνταν ότι ασκούσαν έλεγχο επί της απολυταρχικής 
εξουσίας. Οι επικριτές του Τανζιμάτ συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι 
η εισαγωγή ξένων, δυτικών εννοιών διακυβέρνησης και πολιτισμικής 
«δυτικής τοξικότητας» δεν ενδυνάμωσε την αυτοκρατορία, αλλά μάλ-
λον την εξασθένισε και επιτάχυνε τον διαμελισμό της, ακριβώς όπως 
υποστηρίζουν και οι επικριτές της περεστρόικα ότι συνέβη με εκείνη 
στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι η μόνι-
μη μέριμνα των μεταρρυθμιστών για ανάλυση των προβλημάτων και 
διορθωτική παρέμβαση επί αυτών κατάφερε να κομίσει όχι μόνο μια 
βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στο οθωμανικό κράτος, αλλά επίσης 
και σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που βελτίωσαν την ικανότητά 
του να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Έτσι, οι τελευταίοι τρεισήμισι 
αιώνες της οθωμανικής ιστορίας, ακόμη και υπό τη στενή οπτική της 
κεντρικής κυβέρνησης και της πολιτικής, στρατιωτικής και δημοσιο-
νομικής της δύναμης, είναι συνυφασμένοι με το υφάδι της ανανέω-
σης, όσο είναι και με το στημόνι της παρακμής.

Είναι εντυπωσιακό ότι ιστορικοί που ασχολούνται με την ύστερη 
οθωμανική ιστορία (ή με την ύστερη ρωμαϊκή, βυζαντινή ή την πρώ-
ιμη νεωτερική ισπανική ιστορία) έχουν παραβλέψει για τόσο πολύ 
καιρό την απλή αλήθεια που διατύπωσε με λαμπρή απλότητα ο αεί-
μνηστος Hugh Nolan, ένας μη ακαδημαϊκός, τοπικός ιστορικός από 
την Ιρλανδία: «Ναι, και τα δύο πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. 
Τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Και γίνονται χειρότερα»68. 

68. Για τη ζωή και τη σκέψη αυτού του ιδιαίτερα αξιόλογου ανθρώπου, βλ. Henry 
Glassie, «The Practice and Purpose of History», The Journal of American History, 
τόμ. 81, τεύχ. 3, Δεκέμβριος 1994˙ το παράθεμα βρίσκεται στη σ. 968.




